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Koosolekul osalesid järgmiste tõuühingute juhatuse liikmed:  
Eesti Kiharakarvaliste Retriiverite Tõuühing ( Kalvo Kriisk) 
Eesti Kuldsete Retriiverite Tõuühing ( Kalvo Kriisk, Merike Kalle, Kristina Alekand) 
Eesti Labradori Retriiverite Tõuühing (Raja Raun, Reeli Kuhi-Thalfeldt, Kertu Tombak) 
Eesti Retriiverite Tõuühing ( Kadi Haljand, Aet Toose, Kertu Tombak) 
Eesti Siledakarvaliste Retriiverite Tõuühing (Aet Toose) 
Eesti Nova Scotia Retriiverite Tõuühing (Riin Kooli-Kõnnussaar, Illimar Anton, Berle Brant) 

ÜMARLAUA TEEMAD: 

1. Retriiveri töö ja jahikatsed: 
 
Otsustati luua katsete kordineerimise töögrupp, mis koosneb iga tõuühingu ühest 
esindajast, kes saavad valitud hiljemalt järgmise juhatuse koosoleku käigus. Tõuühingu 
esindaja nimi, kes hakkab ühingut esindama katsete kordineerimise töögrupis edastada 
- juhatus@retriiverid.ee. Katsete kordineerimise töögrupp valib enda seast esindaja 
kaheks aastaks, lisatingimusega, et ühel isikul ei ole võimalik kandideerida esindajaks 
rohkem kui üheks järjestikuseks esinduskorraks. Katsete kordineerimise töögrupi põhi 
eesmärgiks saab ühtlustada ja paika panna katsete korraldamine ning dokumentatsioon.  
Teemad töörühmale:  
- Kas on tarvis luua lisa kohtunikule, kus on eelnevalt ära toodud kohtuniku tasud ja 
tingimused.  
-Korraldada koolitajate koolitus ning korrastada kodulehtedel olevad koolitajate 
kontaktid. 

-Kas on tarvis koostada koolitajate statuut.  
-Töötada välja tasemekatse aastaarvestuse statuut  
-Otsida ja kaaluda katsete koostöövõimalusi lähiriikidega 
-Koolituste korraldamine algajatele, et teemat populariseerida  

1.1.Retriiverite katsete protokollide täitmine 
Otsustati et: 

1.1.1.Töötame välja ühised katsete protokolli lehed.  
     Oluliste muudatustena lisatakse lehtedele:   
     - kas katse toimus saagiga või dummyga  
     - koera kiibimärgistuse number 

1.1.2.Uutele lehtedele ülemikuajal kasutame ära juba eelnevalt soetatud lehed, 
kuid lisame lehtedele märked, kas tegemist on dummy või saagikatsega ja 
koera kiibimärgistuse numbri.  

1.1.3.Edaspidi esitame lõpuprotokollid eraldi saagiga ja dummyga läbiviidud katsete 
kohta 

1.1.4.Lisame põhiprotokolli toimkonna liikmete nimed  



1.2.Tasemekatsete aastaarvestuse karikas  
Otsustati, et aasta jooksul korraldatud tasemekatsest osavõtnud parima tulemuse 
saavutanud koera hakatakse premeerima karikaga. Luuakse tasemekatse 
aastaarvestuse statuut.  

1.3.2015. aasta katsed ning katsete kokkuleppimine edaspidi 
Loodav katsete kordineerimise töörühm hakkab töötama selle suunas, et oleks 
võimalik katseid korraldada üle Eesti erinevas paigus ning samuti jagavad infot 
selle osas, millal on plaanis katset korraldada, et katsed saaksid jaotatud ajaliselt 
mõistlikult. Ühine arvamus oli, püüelda selle poole, et korraldada võimalikult palju 
katseid aastas. 

1.4.Kohtuniku kutsumise blankett  
Töötame välja ühise kohtuniku kutsumise blanketi, Riin Kooli-Kõnnusaar edastab 
enda poolt välja töötatud näidise ning tõuühingute juhatused vaatavad näidise üle 
ning edastavad vajadusel muudatusettepanekud.  

1.5.Retriiverite katsete (tõu- ja tasemekatse) avalduse vorm EKL’le 
Töötame välja ühise avalduse, Riin Kooli-Kõnnusaar edastab enda poolt välja 
töötatud näidise ning tõuühingute juhatused vaatavad näidised üle ning edastavad 
vajadusel muudatusettepanekud. 

1.6.Katsete protokollide arhiveerimine 
Otsustati , et igal klubil on kohustus arhiveerida enda poolt korraldatavate 
katsete EKL’i edastatavad protokollid ka enda arhiivi. 

2. Retriiverite tõugude ühised suvepäevad koos peaerinäitusega 
Otsustati hakata korraldama ühiseid suvepäevi koos erinäitusega kõikidele 
retriiveri tõugudele, selle tarbeks luua suvepäevi ja erinäitust kordineeriv 
töörühm, kelle ülesanneteks saab igaaastase suvel toimuva suvepäevade ja selle 
raames toimuva erinäituse korraldamise abistamine. Kordineerivasse töögruppi 
nimetab iga tõuühing enda ühe liikme. Näitust ja suvepäeva hakatakse 
korraldama rotatsiooni korras. (ettepanek on järjekord luua vastavalt hetke 
liikmeskonna arvu järgi suuremast alustades). Näituse ja suvepäevade 
korraldamine tõuühingule ei ole kohustuslik kui üks tõuühing loobub saab 
korraldamise õiguse järjekorras järgmine tõuühing. 2016 aasta suvepäevad ja 
erinäituse korraldab Eesti Retriiverite Tõuühing. Suvepäevade ja erinäituse 



tingimuseks on, et näitusest on võimalik osa võtta kõikide retriiveri tõugudega.  

3. Koostöölepingud klubide vahel 

Klubidel ei ole kohustuslik sõlmida koostöölepingud kõikide tõuühingutega 
eraldi, kuna koostööleping ühe tõuühinguga tagab sellele tõuühingule juba 
eelnevalt lepingutega ettenähtud soodustingimused ka teisele tõuühingule.  

 

4. Koondade tõuühingud katuseorganisatsiooni alla 

EKRÜ ja EKKRTÜ esindajad leidsid, et otstarbekas oleks koondada kõik ühingud 
ühe organisatsiooni alla.  
ERTÜ uurib enda juristi käest, kas oleks võimalik koondada tõuühingud ERTÜ 
nime alla, nii et säiluks ERTÜ’l olevad liikmed ja ka varad. Kas tuleb luua selleks 
eraldi ühing või on võimalik koondada ühingusse lihtliikmed ja tõuühingud. 
Samuti arutatakse ERTÜ juhatuses vastava idee vastuvõetavust ERTÜ poolt. 

5. Labradoride aretuse erinõuded 
Hetkel peavad kokku leppima ERTÜ ja ELTÜ labradoride aretuse erinõuete 
saatuse. Kas paluda pikendust praegustele nõuetele või alates 2015 aasta 
esimesest jaanuarist aretuse erinõuded lõppevad ja uusi on võimalik taodelda 
alates 2015 kevadest. Pikemas plaanis hakkab iga tõuühing tegelema enda 
kasvatatava tõu aretuse erireeglitega personaalselt, et aretusnõuete üle 
otsustaksid tõu kasvatajad.  


