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EESTI RETRIIVERITE TÕUÜHING 

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL   

 

Aeg: 8. veebruar 2011.a. 

Koht: Tallinn 

Koosoleku juhataja: Monica Merima 

Protokollija: Kaidi Reiljan-Sihvart 

Osalejad: Monika Normann, Monica Merima, Reeli Kuhi-Thalfeldt ja Kaidi Reiljan-Sihvart 

Puudusid: Riin Kooli-Kõnnussaar ja Merle Holmberg. 

 

Päevakord: 

1. Ülevaade 2010.a. toimunust 

 Näitused 

2010.a. korraldas ERTÜ 2 näitust:  

22.05.2010.a. - 8. rühma näitus Luigel, kohtunik Saija Juutilainen, osales 101 koera 

29.08.2010.a. – (mitteametlik) kutsikate ja veteranide show, kohtunik Mairi Siimon 

 Katsed ja koolitused 

Samuti korraldati erinevaid katseid ning katsete koolitusi: 

28.08.2010 – harjutuskatse, kohtunik Koit Latik 

18.09.2010 – tõukatse, kohtunik Risto Aaltonen, korraldaja R. Kooli-Kõnnussaar, osales 16 

koera, saagina kasutati parti ja faasanit 

19.09.2010 – tõukatse dummyga, kohtunik Risto Aaltonen, korraldaja R. Kooli-Kõnnussaar, 

osales 6 koera 

09.10.2010 – tõukatse, kohtunik Ossi Kähärä, korraldaja R. Kuhi-Thalfeldt, osales 6 koera, 

esmakordselt kasutati saagiks veetöös kajakat ja maastikul varest 

09.10.2010 – tasemekatse koolitus, koolitaja Ossi Kähärä 

10.10.2010 – tasemekatse (esmakordselt), kohtunik Ossi Kähärä, osales 6 koera 

10.10.2010 – tõukatse koolitus, koolitaja Ossi Kähärä 
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 Muu 

27.02.2010.a. toimus H.-M. Zahharovi korraldamisel seminar tõustandardi anatoomiast, lektor 

Maureen Sullivan Gamble, osales paarkümmend inimest 

Korraldati Aasta Retriiver 2009 valimised – parim retriiver Wizard's Creek Pia Desideria, 

parim juunior Ladys Crew Delafee ja parim veteran Delibe's Countryboy Chap 

2. 2011.a. plaanid 

Maikuu lõpus, eeldatavasti 21.05.2011.a. on tulemas korraline üldkoosolek. 

Näitusi on plaanis kaks: 03.06.2011.a. labradoride erinäitus (Põhja-Eestis) ning 01.10.2011.a. 

retriiverite erinäitus (Tartus). Koostöös Eesti Kuldsete Retriiverite Tõuühinguga (EKRÜ) on 

lisaks plaanis 04.06.2011.a. retriiverite erinäitus. Võimaluse korral viiakse läbi ka iga-aastane 

kutsikate ja veteranide show ning kaalutakse match show korraldamise ideed. 

Tõu- ja tasemekatseid on praeguse seisuga planeeritud järgmiselt: 29.05.2011.a. tasemekatse 

Jõgevamaal (kohtunik Risto Heikkonen) ja 6.-7.08.2011 tõukatsed Ellamaal (kohtunik Risto 

Aaltonen). Koostöös EKRÜ-ga on lisaks plaanis 28.05.2011.a. tõukatse Jõgevamaal (kohtunik 

Risto Heikkonen). 

Koolitusi ja seminare korraldatakse vastavalt vajadusele, eelkõige koos näituste või katsetega. 

 

3. Korralise üldkoosoleku korraldamine 

Kuivõrd viimastel aastatel on üldkoosolek viidud läbi maikuus ning maikuus ei ole ka näituste 

kalenderplaanis retriiverite näitusi, pidas juhatus otstarbekas korraldada korraline üldkoosolek 

mai lõpus, eeldatavasti 21.05.2011.a. Üldkoosoleku koht ja kellaaeg on täpsustamisel. 

Üldkoosoleku päevakorra kinnitab juhatus järgmisel koosolekul, kuid eeldatavasti on 

üldkoosoleku päevakorras 2010.a. ülevaade, 2011.a. plaanide tutvustamine, 2010.a. 

majandusaasta aruande kinnitamine ning revisjonikomisjoni aruande kinnitamine. Ühingu 

organite liikmete valimist plaanis ei ole. 

 

/koosoleku juhataja/    /protokollija/ 

Monica Merima    Kaidi Reiljan-Sihvart 

  


