ESLÜ juhatuse koosolek
Tallinn, 02.02.2016

Osalesid: juhatuse liikmed Katriin Salumaa, Rain Heinsoo, Katrin Mänd, Urve Lageda, Eve Arula, Lea
Tõnismäe. Puudus Felor Sepp. Koosolekut juhatas ja protokollis Katrin Mänd. Koosolek algas 15.00
ja lõppes 18.00.
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Planeeritavad koolitused aastal 2016.
Võistluste kohtunikud, varrukamehed, jäljekoordinaatorid ja peakorraldajad.
Uue Aasta Pidu (2017, 2018)
2016 ESLÜ Üldkoosolek
Aastaaruanded
Paberitega ja paberiteta SLK
Aretuse nõuded
Aretuskontroll
DM uuring
Katrini asendamine 2016. Juunist kuni 2017 juunini.
Jooksvad küsimused

Otsustati:
1. Tuli ettepanek teha 2016 aastal händlerite koolitus (Katrin), selleks tuleks uurida, kui palju on
reaalselt soovijaid. Panna kodulehele üles info. Karin Lageda on valmis koolitama, kui tuleb
kokku vähemalt 6 soovijat.
Katsekohtuniku koolitus (Eve).
Canis soovib koostöös ESLÜga korraldada kuulekuse-ja kaitseseminari. Taljana Tšernjakova
tegeleb sobiva koolitaja leidmisega. Juhatus leidis, et mõte pakub huvi ning kui Tatjana on
sobiva koolitaja leidnud ja esitanud orienteeruva eelarve, siis arutab juhatus teemat edasi.
Meeli Puusepp on teatanud valmisolekust organiseerida kevadel ühe jäljeseminari.
Koolitajaks oleks soomlane, keda soovitas ESLÜ FH MV hinnanud kohtunik Lauri Kanerva.
Juhatus otsustas, et Meeli peab läbirääkimisi ja esitab orienteeruva eelarve.
Koolitus kutsikatele (Lea). Kuna kevadel on tulemas palju SLK kutsikaid, siis võiks pidada
läbirääkimisi koolitaja leidmiseks.

2. 2016 aasta võistlused: 23.04 KK MV peakorraldaja on Katrin Mänd. Kohtunikuks on Katrinil
kokkulepe Tatjanaga Tšernjakovaga.
14-15.05 IPO/PJK peakorraldaja on Katrin Mänd. Kohtunikuks on nõusoleku andnud Elmar
Manners (eelmisel aastal sama võistlust hindama pidanud kohtunik, kes ootamatult
haigestus). Jäljekoordinaator on Katrin Kressel, sekretär on Kristiin Keernik ja lühimaa
varrukamees on Rene Radala ja pikamaa varrukamees Janar Klement (nendega on juba
kokku lepitud).
27-28.08. ESLÜ IPO MV peakorraldajaks on nõusoleku andnud Meeli Puusepp tingimusel, et
kui ta ise võistleb, siis tuleb uus peakorraldaja leida. Jäljekoordinaator tuleb leida.
Varrukamehed tulevad Soomest (vähemalt üks) ja läbirääkimisi peab Rain.
24-25.09. SLK FH MV peakorraldaja osas rääkis Katrin Rene Radalaga, viimane uurib, kas talle
kuupäevad sobivad, kui jah, siis on tema peakorraldaja.
3. Määrati varakult kindlaks järgmiste uue aasta pidu toimumisajad. 2017 aastal 7. jaanuaril.
2018.a toimub uue aasta pidu 6. jaanuaril.
4. 2016 aasta ESLÜ Üldkoosolek toimub 9. aprillil.
5. Aruanded võiks olla kodulehel kõik ühes kohas, kus on nimetus aastaaruanded. Sinna võiks
panna nii koolituse, aretuse kui ka näituse aruanded. Hetkel on seal vaid majandusaruanded.
Tuleks kodulehel vaadata üle, kuidas oleks parem infot paigutada, et oleks loogiline ja lihtne
info üles leida. Aruandeid koostab iga toimkond ise.
6. Paberitega ja paberiteta SLK. Tõutunnistusteta koerte müümine SLK pähe. Kuidas peaks ESLÜ
infot oma kodulehel jagama. Kas peaksime üldse reageerima, et kaitsta saksa lambakoera
tõuomadusi ja kasvatajate head mainet. Juhatus otsustas mõelda, millist infot kodulehel
kajastada, et selgitada inimestele, et tõutunnistuseta saksa lambakoeri ei ole olemas.
Hetkest, kui koerale ei vormistata tõutunnistust on tegemist nn „laadse“ koera e krantsiga.
7. Kuidas saaks teha nii, et eesti koertele teistes riikide tehtud puusa- ja küünarliigeste
düsplaasia tulemused oleksid EKLis aktsepteeritavad ja vastupidi. Koeraomanikud on nõus
maksma rohkem ühtede piltide eest, kui tegema mitmes riigis pilte. Lea arvetes on siiani asi
seisnud nõuete tõlkimise taga ja sellest tulenevalt on EKLiga asjad selgeks rääkimata.
8. Aretuskontroll toimub 20.02. algusega kl 15.30 Tagadi treeningplatsil. Kohtunik Aliftina
Pertova. Varrukamees Andrei Shevchenko (Ukraina). AK läbiviimiseks vajaliku varustuse
korraldab Urve Lageda. Tema korraldab ka kohtuniku ja varrukamehe transpordi ning
valmistab ette ja täidab AK dokumendid.
9. Otsustai teha järjekordne DM uuringuks vajalik testide võtmine. Seda on võimalik korraldada
23.aprillil KK MV toimumisajal. Proove võtaks loomaarst Ulla Ostra, kellega tuleb see kokku

leppida. Samuti on vaja testiva laboriga kokku leppida testrite saamises ja hinnas. Teadanne
panna kodulehele.
10. Katrini asendamine 2016 juunist kuni 2017 juunini.
Kuna koolitustoimkonna juht lahkub Eestist aastaks, siis tuleks talle selleks ajaks asendaja
leida. Katrin räägib läbi Külli ja Meeliga, kas nad on nõus asendama, kuna on juba toimkonna
tööga kursis. Kui viimastel ei ole võimalik teda asendada, siis räägib läbi ka Maris Lubergiga.
2016 aasta võistluste peakorraldajad ja olulisemad abistajad pannakse 2016 aasta lõppuni
paika. 2017 I poolaasta on rohkem teha.
11. Jooksvad küsimused
 Pro Plani koeratoidu müügist
 Arutati sponsorrahade teemat.
 Räägiti varrukameeste puudusest ja nende pealekasvu vajadusest.

Juhatas: Katrin Mänd

Protokollis: Katrin Mänd

