
Labradoride erinäitus 
 ERTÜ suvepäevad ja 15. aastapäeva tähistamine 

Tartumaal, Savastveres 2.-3. august 2014 
 

Laupäev, 2. august 
 

Kell 10.00 – näitusetrenn kutsikatele ja algajatele  
(etteregistreerimine: naitus@retriiverid.ee) 
Kell 12.00 – Labradori retriiverite erinäitus 

 
Näituse ajal toimuvad juba võistelnud/võistlemist ootavatele koertele ja 
omanikele lisategevused:  

• koerte vettehüpped (kohtunikuks võimaluse korral lapsed) 
• koerte kiiruskatsed 
• mängu-näitus (mängukoertele mängivad kohtunikke lapsed) 
• Teraapiakoeri tutvustav loeng 
• Koha peal olemas toitlustus 

 
ERTÜ suvepäevad: 

 
19.00 – loeng retriiveri kutsika koolitamisest (sh mida saaks teha kasvataja 

ennem koerte loovutusealiseks saamist, mida õpetatakse kutsikale esimese 6 
elukuu jooksul ning millal algab korralik trenn) 

20.00 – seminar kohtuniku Margaret Browniga.  
Õhtu jätkub ERTÜ aastapäeva tähistamisega, väiksemate ettekannetega. 

Telkimis- ja grillimisvõimalus (telkimise soovist anda teada: 
kadri.kaasik@gmail.com) 

Suvepäevadest osavõtmise tasu on 5 €, mille saab kanda Eesti Retriiverite 
Tõuühingu (NB! Kindlasti kirjutada nimi välja) arvelduskontole Swedbankis 

IBAN EE842200221014171209 või tasuda sularahas koha peal. 
Osalemissoovist palume igal juhul teada anda kadri.kaasik@gmail.com või  

53 48 31 28. 
 

Pühapäev, 3. august 
 

Kell 8.30  - hommikuvõimlemine kahe- ja neljajalgsetele 
kell 09.00 – Tõukatse harjutuskatse Kuningvere järve ääres. Osaleda saab 

max 8 koera. Kohtunik Reeli Kuhi-Thalfeldt. 
 

Päeva lõpetame ühise piknikuga. 
 

*** 
 
Tahaksid, et näituselkäigust jääks unikaalne kogemus? 
Ainult 4.5 kilomeetri kaugusel näitusepaigast asub muinasjutuline Alatskivi 
Loss, kus 1.–4. august toimuvad möisapäevad! Vaata lähemalt 
www.alatskiviloss.ee 



Peipsiveer on piirkond, kus kohtuvad kaks rahvust ja kolm kultuuri. See on 
kindlasti avastamist väärt! Muuhulgas toimub Liivi muuseumis 2. augustil 
Kodavere pärimuspäev. Uuri lähemalt www.sibulatee.ee / www.muusa.ee 
____ 
Tahaksid (koeraga) ujuma minna? 
 
800 meetri kaugusel näitusepaigast asub maaliline Kuningvere järv, kus 
saavad lõbutseda nii inimesed kui koerad.  
 
Kui aga arvad, et Kuningvere järv jääb liiga väikeseks, siis Peipsi järv on 
kõigest 10 kilomeetri kaugusel, miks mitte sinna sõita? 
___ 
Tahaksid ööseks jääda? 
Mis te arvate, kui paneks üles maailma kõige toredama telklaagri, kus 
omanikud saavad end koos koertega hästi tunda? Teeme sauna ja grillime 
ning lõbutseme koos retriiveritega! Telkimise soovist palume eelnevalt teada 
anda.  
Kui aga tundub, et sooviksite õhtustest üritusest osa võtta ent eelistaksite 
siiski voodis magada, broneerige esimesel võimalusel tuba lähedalasuvates 
majutusasutustes. Nina Kordoni sõbralik kollektiiv on teada andnud, et koerad 
on nende juures vägagi oodatud.  
Vaata ka: 
Sepikoja Guesthouse (4.5 km) – www.sepamaja.ee 
Nina Kordon Guesthouse (5.8 km) -www.ninakordon.ee 

 
KOHTUMISENI 2. AUGUSTIL SAVASTVERES! 


