
ERTÜ JUHATUSE LAIENDATUD KOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 4 
Koosolek toimus 16. oktoobril 2003.a., Tallinnas. 
 
Koosoleku juhataja: Margus Merima 
Protokollija: Riin Kooli-Kõnnussaar 
Koosolekul osalesid juhatuse liikmed: Maarika Lauringson, Kaidi Reiljan-Sihvart, 
Raija Raun, Margus Merima, Häli Rätsep, Tiina Tiitus ja Kalvo Kriisk 
Peale juhatuse olid kohal ERTÜ toimkondade esindajad Riin Kooli-Kõnnussaar, Monica Sikk ja 
Tiina Linno ning Kuldsete Tõuühingu esindajad Annika Laas ja Mairi Siimon  
  
Päevakord: 
1. Retriiverite Tõukatsed 
2. ERTÜ aretusnõuded 
3. Labradoride andmebaas 
4. Jooksvad küsimused 
 
1. Retriiverite tõukatsed. 
Monica Sikk informeeris koosolekul olijaid tõukatsete reeglite koostamise (tõlkimise) 
hetkeolukorrast. Vaadati läbi mõnigad arusaamatust ja segadust tekitanud kohad. Katsete reeglid 
oli läbi vadanud ja oma heakskiidu andnud Evelin Heinlo - ERTÜ koolitus- ja 
harrastustoimkonna liige. 
Otsustati: 
ERTÜ ja Kuldsete Tõuühingu juhatus teevad EKL juhatuse koosolekule ühisavalduse tõukatsete 
reeglite kinnitamiseks. Taotlus esitatakse juba järgmisele EKL juhatuse koosolekule, et see 
jõuaks Volikogu koosolekule ning saaks see aasta kinnitatud. Monica saadab kõigile koosolekul 
viibinutele parandatud reeglid hiljemalt ning kommentaarid teha hiljemalt 20. oktoobriks.  
 
Tõukatsete reeglid hakkaksid kehtima vastuvõtmise hetkest.  
 
2. ERTÜ aretusnõuded. 
Tiina Linno tegi ettepaneku koostada Eetikakoodeks (Taani Labradoriklubi eeskujul), mis 
kajastaks ühingu aretuseesmärke/tõekspidamisi ning koosneks mõnest väga selgest punktist. See 
pandaks ka koduleheküljel aretustoimkonna leheküljele.  
 
Pärast suurt vaidlust pandi aretusnõuete kinnitamine hääletusele. Hääletasid nii juhatuse liikmed 
kui ka toimkondade esindajad. Hääletusest ei võtnud osa kuldsete esindajad. Hääled jagunesid EI 
– 3 häält ning JAH – 7 häält; sealhulgas ERTÜ juhatuse liikmetest hääletas poolt 5 ja vastu 2 
liiget. 
 
Otsustati: 
Hääletuse tulemusena otsustati, et aretusnõuded tuleb kinnitada.  
 
TERVIS –  Aretuses kasutatavatel koertel peavad olema tehtud terviseuuringud 

Puusa- ja küünarliigese tulemused – nõuame  puusa A, B ja C (lubame) 
küünarliigese 0:0 
Juhul kui koeral on 1:1 küünarliigesed peavad puusad olema A/A 
C- puusadega koera tohib paaritada ainult A - puusadega koeraga. 



D – puusadega tohib paaritada ainult ERTÜ aretustoimkonna eriloal  
 
Silmauuringute tulemused peavad olema puhtad ja uuringuid teha iga aasta tagant.  

 
NÄITUSETULEMUSED –  Aretuses kasutatavatel isastel peab olema vähemalt 2 punast linti, 

millest üks on saadud  erinäitusel (ametlikus klassis). 
 Kui koer on paaritushetkel vanem kui 2 aastat peab 1 hinnang 

olema saadud ava- või kasutusklassis.  
 
 Aretuses kasutatavatel emastel peab olema vähemalt 2 sinist linti, 

millest üks on saadud erinäituselt.  
 Kui koer on paaritushetkel vanem kui 2 aastat peab 1 hinnang 

olema saadud ava- või kasutusklassis. (1 hinnang kus koer võistleb 
EST CH  serdile???) 

 
  
3. Labradoride andmebaas. 
Tuleb luua ühtne labradoride andmebaas, kus on olemas koerte andmed: sünniaeg, registrinumber, 
vanemad, terviseuuringute tulemused ning nende omanike kontaktandmed. 
 
Andmebaasi koostab Tiina Linno, kes saab olemasolevad andmed Haita-Maarit Silki käest. Võtab 
ise ühendust. Raija Raun toob Kennelliidust Eestis registreeritud labradoride andmed. 
 
4.Jooksvad küsimused 
Monica Siku ettepanek kirjutada pöördumine Kennelliidule, et EKL esindaks tõuühingutesse 
kuuluvate koeraomanike huve ning juhiks Tallinna Linnavalitsuse tähelepanu vajadusele rajada 
linna koertele jalutusväljakud ning legaliseerida koertega jalutamine linnas. Oldi nõus. 
 
Evelin Heinlole bensiiniraha hüvitamine. 
Evelin viis Põlvamaal toimunud retiiverite sügispäeval läbi tõukatsekoolitust ja sellega seoses 
hüvitada talle bensiiniraha. Ühehäälselt nõustuti hüvitamisega. Tšekk ja avaldus lisatud.  
 
Veebruaris toimuva erinäituse sponsor.  
Raija Raun teatas, et Hill's on nõustunud olema veebruarikuu erinäituse sponsoriks. 
 
 
Koosloku juhataja       Protokollija 
/Margus Merima/       /Riin Kooli-Kõnnussaar/ 
 


