
MTÜ Eesti Retriiverite Tõuühingu juhatuse koosoleku protokoll

12.06.2019 15:15 – 17:15

Koht: Perrooni kohvik, Tallinn

Koosleku juhataja:  Maria Grigorjeva

Protokollija: Maria Grigorjeva

Osalesid: Pille-Riin Sepp, Reilika Viiksalu, Monica Merima, Tatjana Zamorskaja, Maria Grigorjeva
Puudusid: Riin Kooli-Kõnnussaar, Kertu Tombak 

Päevakord:

1. 2019 aasta tegevused ja ettevalmistamised:

 Toimunud Kutsikate ja Veteranide Show kokkuvõte

 Juubeliaasta

 Tõukatse

 Augustikuu BaltRetCamp

 Septembrikuu erinäitus

 Oktoobrikuu DT (dummy trial)

2. 2020.a. plaanid

3. Liikmete soodustused

4. Liikmete nimekirja korrigeerimine

5. Aasta retriiveri konkurss

6. Ümarlaud retriiverite tõuühingutega 

1.  2019. aasta tegevused ja ettevalmistamised

1. 1. Kutsikate show

Läks väga hästi. Kokku oli registreerunud 80 koera, 5 paari ja 10 kasvatajaklassi, laps & koer võistlusele 8 
osalejat ning mees & koer võistlusele 4 osalejat. Üritus on plussis. Pille-Riin saadab kuluaruande, peale BIS 
rosettide arve saamist. 

Otsustati: võtta teadmiseks

1.2. ERTÜ 20.juubeliaasta

Ürituse võimalikud kuupäevad on 9. ja 16. november 2019. Ürituse koht ei ole veel valitud, võiks olla 
Tallinnas. 



Orienteeruv osalejate arv, koos kuldsete retriiverite tõuühinguga, on 100 inimest ja osalustasu 20,00 eurot 
inimene. 
Ettepanek üritusele kutsuda ühingute asutajad, asutamise ajal olnud ühingu usaldusarst, ERTÜ sponsor, jne. 
Järgmised planeeritavad tegevused:

- Koha valimine
- Ürituse jagamine teemadeks ja iga teema eest vastutava leidmine
- Koguda erinevate ürituste ja liikmete fotosid ning lugusid
- Välja mõelda erinevad tunnustamise kategooriad. Näiteks: kõige aktiivsem kasvataja, kellel on olnud 

kõige rohkem kutsikad jne
Otsustati: Monica Merima tegeleb mälestuste kogumisega. Suhtleme EKRTÜ-ga – Tatjana Zamorskaja on ka 
selle ühingu juhatuse liige ja informeerib neid.

1.3. Tõukatse

Juulis toimuvale tõukatsele registreerimine algab juunikuu jooksul, peakorraldaja Maria Grigorjeva 

Otsutati: võtta info teadmiseks.

1.4. Augusti BaltRetCamp

Peakorraldaja Tatjana Zamorskaja teavitas, et registreerimine on avatud.  Working testile on registreerunud 
juba 38 osalejat. 

Otsustati: võtta info  teadmiseks.

1.5. ERTÜ septembri erinäitus

Peakorraldaja Reilika Viiksalu: Registreerimine on avatud, registreerinud hetkeseisuga 7 osalejat. Kohtunikud 
on olemas. On vaja leida veel  2 ringikorraldajat ja 1 sekretär.  Suurema osalejate arvu saamiseks korraldada 
ürituse reklaamimine. 

Otsustati: Monica Merima ja Tatjana Zamorskaja aitavad ringipersonali leidmisel. Reilika Viiksalu korraldab 
näituse reklaamimise.

1.6.Oktoobri DT

Kohtunik ja koolitaja on olemas. Detailsema korraldamisega hakkab peakorraldaja Tatjana Zamorskaja 
tegelema juulis. 

Otsustati: võtta info teadmiseks.

2. Aasta 2020 plaanid

• Aprilis WT ja treeningud (Korraldab Tatjana Zamorskaja)
• Juunis kutsikate näitus  (Peakorraldaja Pille-Riin Sepp)
• Juunis üldkoosolek ja uue juhatuse valimine
• Juulis tõu ja tasemekatse  (Korraldab Maria Grigorjeva)
• Augustis WT BaltRetCamp 2020 (Korraldab Tatjana Zamorskaja)
• Septembris Kumnas erinäitus ( Peakorraldaja Kertu Tombak)
• Septembris või oktoobris  retriiverite töö koolitus (Korraldab Monica Merima)

3. Liikmete soodustused

Vastavalt kehtivatele koostöölepingutele retriiverite tõuühingutega, tuleb kõikide ühingute liikmetele 
pakkuda samu soodustusi, mis ERTÜ liikmetele. 



Ainult EKRTÜ MTÜ-ga sõlmitud koostöölepingus on kirjas, et soodustusi teise retriiveriklubi liikmetele 
pakutakse võimaluse korral.  
Probleem: Ei oma infot teise MTÜ liikmenimekirjast, ning päringute tegemine on lisatöö. 

Otsustati: Tuleb pakkuda kõikide ühingute liikmetele soodushinda kuni retriiverite tõuühingud kogunevad 
ümarlauale ning arutadad koostööpõhimõtted läbi ning kaasajastavad lepingud.

Liikmete eelisjärjekorras üritustele registreerimine

Kuna ei ole probleemi olnud, et ühingute liikmed ei saa korraldavatel üritustel osaleda otsustati praegu mitte 
rakendada uut registreerimise süsteemi. 

4. Liikmete nimekirja korrigeerimine

Koosoleku seisuga on ühingul 70 liiget. ERTÜ uus registripidaja on Hiie Nõmmela. 

Ettepanek:
- Ennistada liikmeks Margit Metsmaa kuna liikmemaks sai väljaarvamise otsuse tegemise ajal tasutud.
- Liikmetest välja arvata Helle Paljak, kuna tema kontakt andmed puuduvad ja liikmemaks ei ole 

tasutud. 
- Liikmete seast välja arvata Diana Arhipova, kel oli tasuta liikme staatus kuni ta tegeles kodulehe 

venekeelse versiooniga. Kuna Diana juba ammu ei ole seotud kodulehega, ega soovi liige olla, 
lõpetatakse tema liikme staatus.

- SA Juht- ja Abikoerte Kooli arve on tasumata. 

Otsustati: Ennistada liikmeks Margit Metsmaa, välja arvata Hanne Paljak ja Diana Arhipova. Paluda 
raamatupidajal saata veelkord meeldetuletus SA Juht- ja Abikoerte Koolile. 
Teavitada otsusest registripidajat.

 5. Aasta retriiveri konkurss

Aasta Retriiveri valimise teema võiks kuuluda arutamisele retriiverite ümarlaual. Parimad retriiverid võiks 
valida koostöös kõigi retriiverite tõuhingutega, ühtsetel alustel ja kokkulepitud punktiarvestuse järgi. 
ERTÜ võiks panna välja auhinnad Aasta Retriiveri nominentidele, kelle nimed edastavad retriiverite 
tõuühingud. 
Kui teised retriiverite tõuühingud ei ole koostööst huvitatud, või  ei suudeta kokku leppida ühiseid 
põhimõtteid punktiarvestuses, siis variant B on korraldada aasta retriiveri konkurss vaid ERTÜ oma liikmete 
seas.

Otsustati: arutada teemat Eesti retriiverite tõuühingute ümarlaual.
 
6. Ümarlaud retriiverite tõuühingutega

On vaja leppida kokku teiste ühingutega ümarlaua toimumise kuupäev, võiks olla sügisel või talvel. Proovime 
leida sobivad kuupäevad Facebooki grupis, mis oli loodud katsete reeglite muutmiseks, kuna seal on olemas 
kõikide ühingute esindajad. 

Võimalikud kohtumise teemad on: 

- Ühingute koostöö ja koostöölepingud



- Ühiskalender 

- Aasta retriiveri konkurss ja selle reeglid

Otsustati: FB grupis pakkuda välja ümarlaua mõte ja leida selle toimimiseks sobilik aeg.


