Eesti Retriiverite Tõuühing
Juhatuse koosoleku protokoll 20. juunil 2018.a.
Koht Eesti Kennelliit, Tallinn
Kell 16:30 -17.00
OSALEJAD
Osalesid: Katri Tõnisson, Riin Kooli-Kõnnussaar, Kertu Tombak, Monica Merima ja Tatjana
Zamorskaja (liitus 17:00). Puudusid Kadri-Kont Kontson ja Pille-Riin Sepp.
Koosoleku juhatajaks valiti Kertu Tombak ja protokollijaks Riin Kooli-Kõnnussaar

PÄEVAKORD
1. ERTÜ korralise üldkoosoleku ettevalmistus
2. 2017.a. ja 2018.a. tegevuste üle vaatamine
3. Muud küsimused

ARUTATI JA OTSUSTATI
1. Üldkoosoleku ettevalmistus. Liikmete nimekirja ja volituste kontroll.
Enne üldkoosolekut on ühingus 72 liiget, kellest 12 ei ole liikmemaksu tasunud.
Volitusi on juhatuse koosoleku toimumisajaks laekunud 24. Üldkoosolekule on peale juhatuse
liikmete lubanud kohale tulla veel mõned liikmed. Seega on üldkoosolek otsustusvõimeline, kuna
vaja on ¼ häältest, ehk 18 häält.
Seetõttu puudus hädavajadus arvata enne üldkoosoleku algust välja aastmaksu mitte tasunud
liikmed – juhatuse liikmed pidasid vajalikuks igaühega kontakti saada ja välja selgitada nende soov
või selle puudumine ERTÜ liikmeks olemise suhtes.
Otsustati: Hetkel mitte välja arvata liikmed, kel aastamaks tsasumata ja saata neile pärast
üldkoosolekut teavitus võimalusega kas liikmemaks tasuda või ühingust välja astuda. Pärast seda
juhatus arvab välja need liikmed, kes võlgnevust likvideerinud pole.
2. 2017.a. tegevuste ülevaade
Seoses üldkoosolekuga tegi Kertu Tombak juhatusele ülevaate 2017.a. tegevusaruandest.
1. Koolitused/seminarid:
1. 14.-15. aprillil mitteametlik retriiverite töökatse (RWT) ja koolituspäevad Ida-Virumaal, Kauksis,
koolitaja Yulia Vershinina (Venemaa).
2. 10.-11. juunil veesuunamise koolitus Harjumaal, Ellamaal, koolitajad Matti Rusi (Soome) ja Sari
Kunnas (Soome).
3 20.-25. augustil retriiverite treeninglaager Ida-Virumaal, Kauksis, treenerid Maria Kachalova
(Ungari) ja Yulia Vershinina (Venemaa).
2. Katsed:
1. 27.-28. mail retriiverite tasemekatse Harjumaal Ellamaal, kohtunik Petri Tuominen (Soome).
2. 1.-2. juulil retriiverite tõukatse Harjumaal (Järveotsa järv), kohtunik Tuija Hukkanen (Soome).

3. 26. augustil retriiverite töökatse (RWT) Ida-Virumaal, Kauksis, kohtunikud Gabor Deak (Ungari)
ja Petteri Hirvonen (Soome).
4. 16.-17. septembril retriiverite tasemekatse Raplamaal, Valtus, kohtunik Antti Nurmi (Soome).
3. Näitused:
1. 2017. ei korraldanud ERTÜ ühtegi ametlikku EKL kalenderplaanis kinnitatud näitust.
2. 20. mail mitteametlik Kutsikate ja Veteranide Show Hageris, Kohila vallas, kohtunik Milda
Žigilėjienė (Leedu)
3. 2018.a. toimunud ja planeeritud ürituste ülevaade
Ühiselt vaadati üle 2018.a. juba toimunud ja tulemas olevad üritused.
Toimunud üritused:
1. 10. Märts retriiverite töökatse Kauksis, Ida-Virumaal. Kohtunikud Tomi Sarkkinen ja Miso
Sipola Soomest.
2. Töökatse treeningud: 8-9. Märts, Julia Vershinina (Venemaa) ja 11. Märts, Tomi Sarkkinen ja
Miso Sipola.
3. 9. Juuni Kutsikate ja Veteranide Show Hageris, Raplamaal. Kohtunikuks Dominika Pieczonka
(kennel Optimus Canis, Poola).
Planeeritud üritused
1. 9. septembril retriiverite erinäitus Kumna mõisas Harjumaal. Kohtunik Sergio Scarpellini (Itaali).
2. 10-12. august BaltRetCamp - töökatse koolituspäevad ja 11. august mitteametlik töökatse (RWT,
working test), Pärnumaal. Kohtunikud ja koolitajad on Irina Sokolova Lätist, Milda Žigilèjiené
Leedust ja Tatjana Zamorskaja Eestist.
3. oktoober või november (lektor täpsustab aja), seminar „Retriiverte tõustandardid ja nende
muutumine ajas“. Lektor: Eeva Rautala, FCI kohtunik, veterinaar, labradorikasvataja kennel
Wetten.
4. Tõu- ja tasemekatsed 2018
Kuna inimesed ja teised retriiverite tõuühingud on harjunud, et ERTÜ korraldab katseid, siis
oodatakse ka see aasta, et ERTÜ neid teeks.
Katri Tõnisson ja Kadri Kont-Kontson jätkavad ERTÜ-ga koostööd katsete korraldamise osas.
Juhatus võttis Katri Tõnissoni poolt edastatud info teadmiseks ja andis talle ning Kadri KontKontsonile volituse asjaga edasi tegutseda.
5. Saak – ERTÜ saagi asukoht ja Inga Sild´ile saagi hoiustamise kompenseerimine.
Katri Tõnisson tõstatas juba 2017.a. detsembris juahtuse päevakorda punkti – Inga Sild´ile ERTÜ
saagi kompenseerimine ja selle ära toimetamine. Juhatus otsustas toona, et saak toimetatakse ERTÜ
külmikusse ja Inga Sild saab kulude hüvitamiseks kompensatsiooni. Paraku jäi määramata tähtaeg
ja vastutav isik ning teema endiselt päevakorras.
Riin Kooli-Kõnnussaar teavitas juhatust, et Aet Toose juures ei ole enam ühtegi lindu ja saagi
ülevaade on puudulik, sest viimaste katsetega on saagid liikunud ning ERTÜ külmiku seisust

puudub ülevaade. Inga Sild külmikutes olevatest saakidest on Riinul Ingalt saadud nimekiri. Kuna
ERTÜ külmikus on ruumi, siis on mõistlik kogu saak taas ühte kohta koguda.
Katri Tõnisson avaldus arvamust, et ERTÜ külmikus tasuks enne Inga juurest saagi sinna viimist
teha inventuur. Riin Kooli-Kõnnussaar pakkus ennast inventuuri tegemiseks appi.
Katri Tõnisson küsis ka juhatuselt, et mida teha ERTÜ külmikus oleva kasutuskõlbmatu rämps
(märjad, haisvad, suletud jne.) saagiga. Neid on seal juba aastaid edasi-tagasi tõstetud ning oleks
aeg nad ära visata.
Juhatus otsustas:
1. Maksta Inga Sillale kompensatsiooni 50 eurot. Tasu maksmine korraldatakse jaanipäeva järgsel
nädalal
2. Viia saak Inga Silla juurest ERTÜ külmikusse. Asjaga tegeleb Katri Tõnisson.
3. Teha ERTÜ külmikus inventuur jaanipäeva järgsel nädalal. Teevad Katri Tõnisson ja Riin KooliKõnnnussaar.
4. Lubada Katril ja Riinul otsustada, milline saak on rämps ja see ära visata.
5. ERTÜ külmiku eest makstakse kompensatsiooni ka siis, kui see on tühi.
6. ERTÜ saagi müümine teistele ühingutele ja inimestele.
Tatjana Zamorskaja teavitas juhatust, et temani jõudis EKRÜ liikme Külli Lauri kaudu info, et
ERTÜ keeldus EKRÜ-le selle kevade katsete jaoks vareseid müümast ja Riin Kooli-Kõnnussaar oli
pakkunud Külli Laurile vareseid enda varudest.
Juhatuse liikmed leidsid, et taolistest soovidest oleks parim teada anda juhatus@retriiverid.ee ja siis
saab juhatus otsustada vastavalt olukorrale. Leiti, et antud olukorras oleks saanud müüja või leppida
kokku, et sama ports kvaliteetset saaki tagastatakse hiljem. Seekord lahendas Riin Kooli Kõnnusaar
kiiret otsustamist vajanud olukorra oma isiklike varude baasil.
Juhatus otsustas: kõik saagi ostu soovid tuleb edastada juhatuse e-mailile ja kõik soovid
vaadatakse eraldi läbi. ERTÜ saab linde müüa teistele kui oma varud katseteks ja koolitusteks on
piisavad, muul juhul tuleb arvestada ennekõike oma ürituste vajadusega.
7. Katsete tulemuste sportkoera infosüsteemi edastamine
Tatjana Zamorskaja teavitas juhatust, et viimaste katsete tulemused ei ole Sportkoera süsteemi
kantud. Varasema kokkuleppe kohaselt eastab katsete tulemused sportkoerale kastse koordinaator
või peakorraldaja. Koordinaator saab need edastada vaid juhul, kui tal on tulemused olemas. Kõige
parem oleks, kui tulemused edastaks iga katse peakorraldaja.
Juhatus otsustas: ERTÜ katsete koordinaator Riin Kooli-Kõnnussaar edastab sportkoerale nende
puuduvate katsete tulemus, mis tal olemas on. Kadri Kont-Kontsonil palutakse edastada tema
korraldatud katsete tulemused ja toimetada puuduvad katsete paberid Riinule arhiivi.

8. Septembrikuu erinäitus
Monica Merima andis juhatusele ülevaate seoses 9. septembril toimuva erinäitusega. Kutsikate ja
Veteranide showl osalenud inimestele pakuti nädala jooksul võimalust registreerida soodushinnaga.
Juhatus võttis info teadmiseks.
7. 2019.a. RWT (working test)
Tatjana Zamorskaja informeeris juhatust, et tahab 6. – 9. aprill 2019.a. korraldada ühe kohtunikuga
ametliku kahe päevase RWT (working test).
Juhatuse liikmed nõustusid Tatjana Zamorskaja sooviga korraldada 2019.a. aprillis
kahepäevane ametlik RWT.
9. ERTÜ katsete ja koolituste koordinaatori roll
Riin Kooli-Kõnnussaar teavitas juhatust soovist katsete- ja koolituste koordinaatori kohustustest
loobuda ja tegi ettepaneku mõelda koordinaatori koha ära kaotamise peale, kuna see ei toimi. Info
lihtsalt ei liigu koordinaatorini: viimaste katsete paberid ei ole jõudnud koordinaatorini, ka on
ebaselge ERTÜ varade olukord.
Tatjana Zamorskaja avaldas soovi ise koordinaatorina jätkata.
Otsustati: teha ERTÜ asjadest korralik inventuur.
10. koolitus ’Retriiverite tõustandardid ja nende muutumine ajas’.
Monica Merima teavitas juhatust oma varasemast ideest korraldada 2018 aasta sügisel peamiselt
Eesti kohtunikele ja kasvatajatele suunatud retriiverite tõugude koolitus. Koolitaja osas on läbi
räägitud kohtuniku, loomaarsti ja kasvataja Eeva Rautalaga, kes on oma nõusoleku andnud ja
vaatab, milline aeg talle sobiks.
Juhatus kiitis Monica Merima idee heaks ja andis talle volitused asjaga edasi tegutseda.

