
ERTÜ juhatuse koosolek 22.08.2014

Koosoleku toimumise aeg ja koht: 22.08.2014 kell 18.15, Sikupilli keskuse restoran

Basiilik

Osalejad: Kertu Tombak, Monika Normann, Tatjana Zamorskaja, Marilis Saul, kell

19.05 liituvad Pille-Riin Sepp, Aet Toose.

Puudus: Kadi Haljand

Protokollija: Kertu Tombak

Päevakord:

1. Aasta Koer statuudi muudatuste esitamine ja arutlus

Kolm eraldi kategooriat: Aasta näituseretriiver, Aasta jahiretriiver, Aasta

koolitusretriiver; kokku Aasta retriiver. Koera omaniku valikul max 7

jahitatset-eksamit, näitust, koolitustulemust. Koera võib esitada mitmele

konkursile. Nt näituse ja katsete valdkonnas. Lisanduvad pääste, teraapia jt

levinumad harrastused.

Tõukatse saagiga annab 10 punkti ja dummyga 6 punkti, arvesse läheb 1

tulemus. BIS 1 punktid hõlmavad eelnevaid tulemusi (TP, RÜP võistlusel).

Parandus tuleb sisse viia seoses liikmestaatusega - koeraomanik peab olema

liige olnud 6 kuud.

Näituse arvestuses muudatus – 1 punkti saab siis kui oled VSP; klassi võitjad

ja SP/VH/H hinded punkte ei anna.

Juhatus otsustas:

Viia sisse muudatused Aasta Koera statuudi osas. Muudatustega saab tutvuda

ERTÜ kodulehel Aasta Koera statuudi all.

2. Sügisene MEJÄ/verejälje koolitus

A. Toose andis ülevaate senisest MEJÄ-koolituse organiseerimisest.

Kahepäevane metsajälje koolitus on plaanitud 1.–2. november 2014.

Koolitajaks Soome kohtunik Antti Koski. Kohtunikku transpordib M.

Holmberg. K. Latikuga on räägitud seoses vere organiseerimisega ja

jahiseltsidega suhtlemisel metsa asjus. Registreerimisel on eelis ERTÜ

liikmetel ja jäljekoertel. Koertega osalejaid saab olema piiratud arv, ilma



koerteta osalejad on piiranguta. Esimesel päeval on plaanis teoorialoeng, õhtul

teha koos jälg. Teisel päeval praktiline osa. 1. novembri õhtul peale teooriat

avalik õhtusöök nendega, kes on ise nõus korraldama katseid hiljem. M.

Merima on nõus tõlkima inglise keelest eesti keelde. MEJÄ õhtusöögi asjus

räägib K. Tombak restorani Viktoria esindajaga, et õhtusöök seal korraldada.

Juhatus otsustas:

Võtta informatsioon teadmiseks ja jätkata koolituse organiseerimist.

3. Tõu- ja tasemekatsete protokollid ja kirjelduslehtede täitmine

A. Toose käis Eesti Kennelliidu arhiivis seoses retriiverite katsete tulemuste

kandmisega jahikatsete andmebaasi. Selgus, et Eesti Kuldsete Retriiverite

Tõuühing ei ole märkinud katsete protokolli, kas katse on tehtud dummyga või

saagiga. Hiljemalt kevadel tuleks tõuühingute vahel ühiselt kokku leppida

protokollide täitmine.

Juhatus otsustas:

Võtta protokollide täitmise küsimus arutluse alla retriiverite tõuühingute

ümarlauas.

4. Jahikatsete baasi retriiverite katsete kandmine

Jahikatsete andmebaasi on sisse kantud katsete protokollid, mis olid Eesti

Kennelliidu arhiivis olemas. Kodulehelt on puudu teatud number koeri.

Aastast 2011 on puudu 3 katset. R. Kooli viib Eesti Kennelliitu koopiad

nendest katsetest, mis temal olemas on. Esimene katse, 2004. aastast on

puudu. Andmebaasi tuleb lisada ka mõned mittesooritanud koerad.

M. Mae pardikatsete protokollid on andmebaasis alates 2011. aastast, eelnevad

on puudu. Eesti Jahikoerte Tõuühingus on olemas arhiiv, kust neid andmeid

võiks saada. A. Toose tegeleb andmete kättesaamisega.

Juhatus otsustas:

Võtta edastatud informatsioon teadmiseks.

5. Labrador retriiveri aretuskava kokkupaneku staatus



Seoses labradori retriiverite aretuse erinõuete aegumisega 2014. aasta

detsembris on erinõuete pikendamise taotlusega vaja esitada ka uuendatud

labradori retriiverite aretusprogramm (kehtivus lõppes aastal 2013).  K.

Tombak on rääkinud H.-M. Zahharoviga, kes koostas eelmise

aretusprogrammi ning on kogunud terviseuuringute tulemusi. H.-M. Zahharov

on nõus koostama uuendatud statistikaga aretusprogrammi. Töömahuks on

Zahharov hinnanud 12 tundi. Statistika tegemise juures aitavad teda K.

Tombak ja P.-R. Sepp. Aretusprogrammi vastuvõtmiseks tuleb kokku kutsuda

erakorraline üldkoosolek hiljemalt septembri lõpus.

Juhatus otsustas:

Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. Kutsuda kokku erakorraline

üldkoosolek septembri lõpus, et kinnitada uus labradori retriiverite

aretusprogramm ja esitada see Kennelliidu juhatusele oktoobrikuu

koosolekuks. Üldkoosoleku toimumise kuupäevast antakse teada 14 päeva

enne koosolekut ühingu kodulehel ja Facebooki lehel.

6. Sügisese tõukatse katsekohtunike põhikursuse staatus

17-19.10.2014 toimub esimene Retriiverite Tõukatsete katsekohtunike

põhikursus Eestis. Reedel, 17.10, on plaanitud teooriat 4–6 tundi. Koolitajaga

tuleb koolitusplaan läbi arutada ja kui aega on puudu, siis tuleb teha osa

koolituse mahust koduse tööna. Risto Aaltonen võtab kaasa assistendi Erkki

Haataja. Majutus ERTÜ poolt, päevaraha ei lisandu. Eksamiküsimusi tõlgib

M. Holmberg. Koolituse jaoks on vaja 6-10 koera, kes on retriiverite tõukatse

läbi kukkunud või mitte-sooritanud. A-P. Pärnaga on räägitud ja oodatakse

tagasisidet, kas saab tulla tõlgiks Soome-Eesti. A. Toose räägib Kennelliidust

Astrid Lundavaga seoses Eesti Kennelliidu Retriiverite Tõukatsete Kohtunike

Koguga, kes peaks välja jagama stažööride kaarte. Probleem seisneb selles, et

kogu pole, aga peale põhikursuse läbimist saaksid esimesed kohtunikud

stažeerima hakata.

Juhatus otsustas:

Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. A. Toose uurib Kennelliidust,

kuidas organiseerida tõukatse kohtunike stažeerimist.



7. Tõukatse dummyga ja NOWT katsete reeglite muudatused

Seoses eelmiste katsemuudatustega on muutmata tõukatse dummydega. Seal

on jätkuvalt sees, et korraldajate koerad ei tohi osaleda, teistes katsetes on see

muudatus tehtud. Kõik neli katset on erinevate põhjade peal ja puudub

ühisosa. Kõigi nelja katse jaoks võiks teha ühise korrladusdokumendi.

Reeglistikud on erinevatel põhjadel, mille võiks panna ühele põhjale ja teeks

katsetele ühise korraldusdokumendi.

Lisaks küsimus, kas kas on vaja teha retriiverite koolitajatele eraldi koolitaja

statuut. See hõlmaks baaskursuse organiseerimist ning stažeerimist. Teistelt

tõuühingutelt tuleks uurida, kas selle järgi nähakse vajadust.

Juhatus otsustas:

Arutada dummykatse reeglite muutmist, ühise katsete korraldusdokumendi

koostamist ja retriiverite koolitajate statuudi koostamist retriiverite

tõuühingute ümarlauas.

8. Labradori retriiverite ja siledakarvaliste retriiverite erinäitus 21.08.2015

T. Zamorskaja uurib K. Kriiskilt, keda on plaanis kutsuda/kutsutud samal

nädalavahetusel toimuvale retriiverite erinäitusele. Võimaluse korral saab

kohtunikke jagada. Näitusetoimkonna ülesannete jaotumine:

Koerte registreerimised – T. Zamorskaja

Sponsorid, auhinnad – K. Tombak

Rosetid, karikad – M. Normann

Suhtlemine ringikorraldajatega, -sekretäridega, loomaarstiga, EKL-iga – T.

Zamorskaja

Kohtunike sõidutamine – K. Haljand?

Siledakarvalisi retriivereid plaanitakse kutsuda hindama kohtunik Yvonne

Jaussi, Šveitsist. Labradoride kohtunik selgitamisel.

Juhatus otsustas:

Kinnitada näitusetoimkonna ülesanded vastavalt ülaltoodud jaotusele. Uurida

K. Haljandilt, kas ta oleks nõus tegelema erinäituse kohtunike transpordiga.



9. Ümarlaud retriiveri tõugusid koondavatele ühingutele

ERTÜ kutsub kokku ümarlaua erinevaid retriiveri tõugusid koondavatest

ühingutest, et arutada erinevaid retriivereid puudutavaid küsimusi Eestis.

Esialgseks ümarlaua toimumise kuupäevaks pakutakse 15. november 2014.

Ümarlaua päevakord saadetakse välja koos kutsetega ühingute juhatustele.

Juhatus otsustas:

Panna kokku tõuühingute ümarlaua päevakord ning seejärel edastada see

tõuühingute juhatustele koos kutsega ümarlauale 15. novembril 2014

Tallinnas.

10. Eesti Kiharakarvaliste Retriiverite TÜga koostöölepingu sõlmimise

staatus

A. Toose teeb blanketi valmis ja leping proovitakse allkirjastada 23-

24.08.2014 Tallinnas toimuval CACIB näitusel Eesti Kiharakarvaliste

Retriiverite Tõuühingu esimehe Kalvo Kriiski ja Eesti Retriiverite Tõuühingu

aseesimehe Tatjana Zamorskaja poolt.

Juhatus otsustas:

Allkirjastada koostöölepingu Eesti Kiharakarvaliste Retriiverite Tõuühinguga

23-24.08.2014 Tallinnas toimuval CACIB näitusel.

11. Sügisene tõu- ja tasemekatse

23-24.10.2014 korraldab ERTÜ retriiverite tõu- ja tasemekatse. Kohtunik Ossi

Kähärä, Soome. Tõukatse peakorraldaja on A. Toose, tasemekatse

peakorraldaja on R. Kooli. Toimkondadesse kuuluvad lisaks M. Merima, K.

Tõnisson ja A. Suvorov. Vajadusel on tasemekatse toimkonnas ka A. Toose.

Kui koeri kahele päevale ei jagu toimuvad tõu- ja tasemekatse ühel päeval

ning sellisel juhul toimub teisel päeval koolitus kohtunikuga. Katsel

kasutatavad linnud on faasanid ja pardid. Katse on planeeritud toimuma

Ellamaal. A. Toose on rääkinud K. Latikuga, kes saab ehk aidata jahtkonnaga

läbirääkimistes. Planeeritud hinnad: liikmetele 30 € tõukatsel, 25 €



tasemekatsel. Kes on 2014. aastal läbinud tõukatse ja tahavad tulla

tasemekatsele saavad soodustust 5 €.

Juhatus otsustas:

Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. Kinnitada retriiverite tõu-ja

tasemekatse toimumine 23-24.10.2014. Kinnitada retriiverite tõu-ja

tasemekatse hinnad ERTÜ liikmetele 30 € tõukatsel, 25 € tasemekatsel.

Kinnitada 2014. aastal tõukatse läbinud koertele tasemekatse soodustus 5 €.

12. Ühingu jääkapi asukoht ja majakraami paigutamine

M. Normann teeb ettepaneku leida hetkel M. Merima juures asuvale jääkapile

laopind läbi ERTÜ kodulehe ja Facebooki lehe. Sinna võiks üheks nädalaks

üles panna kuulutuse, kas äkki on mõnel liikmel laopinda pakkuda või

kontakti kuhu paigutada sügavkülmik ja majakraam (sh plastiklaud, -toolid,

telk jm). Vajalik pind oleks u 10-15 m2. Vajalik kindlasti elektriühendus.

Juhatus otsustas:

M. Normann otsib külmikule transpordi ja A. Toose paneb kuulutuse

kodulehele.

13. Online artiklite avaldamine kodulehel

Sagedusega kord kuus võiks ilmuda ERTÜ kodulehel retriivereid käsitlev

artikkel/artiklid. Hetkeseisuga on tehtud ettepanek K. Saarniidule kirjutada

kuldse retriiveri Linirgor Pied Piper’i elust Šotimaal ning labradoride erinäitus

hindamas käinud kohtunik M. Brownile kirjutada kokkuvõte näitusest ja Eesti

labradoride tasemest. Kodulehele võiks tekitada eraldi osa, kust saaks kohe

suunduda artiklite juurde. Kui artikleid koguneb piisavalt palju, saab anda

välja ka paberväljaandena. Artiklite ilmumist ja toimetamist hakkab suunama

K. Tombak.

Juhatus otsustas:

Võtta edastatud informatsioon teadmiseks.

14. Valdkondade koordinaatorite küsimus



ERTÜ kodulehel on vananenud informatsioon valdkondade koorinaatorite

kohta.

Juhatus otsustas:

Jätta kodulehele katsete ja koolituste valdkonna koordinaator R. Kooli ja

aretusvaldkonna koordinaator H.-M. Zahharov.

15. ELRÜ-ga koostöölepingu sõlmimise küsimus

Eesti Labradori Retriiverite Tõuühing esitas 22.08.2014 Eesti Retriiverite

Tõuühingule ettepaneku kokkuleppe sõlmimiseks, mis võimaldataks ERTÜ

liikmetel osaleda ELRÜ üritustel liikme soodushinnaga ning ELRÜ liikmetele

kehtiksid samasugused soodustused ERTÜ poolt korraldatavatel üritustel.

Juhatus otsustas:

Pakkuda Eesti Labradori Retriiverite Tõuühingule sama koostööleppe varianti

nagu on sõlmitud kõigi teiste tõuühingutega.

16. Uued liikmed

M. Normann esitas juhatusele uute liikmete kandidaadid: Ellen Kilgas, Sigrid

Nõlvak.

Juhatus otsustas:

Võtta ühingu liikmeteks vastu Ellen Kilgase ja Sigrid Nõlvaku.

Juhatuse esimees

/digitaalallkirjastatud/

Kertu Tombak




