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1. Uute liikmete ja protokolli kinnitamine
Ettepanek:
Kinnitada ESLÜ liikmeteks:
Vladislav Beda
Indrek Raag
Ahto Korju
Alev Tarvo
Tõnis Land
Toomas Luman
Hääletamine:
Poolt: Ühehäälselt

Otsustati:
1.1.
Kinnitada ESLÜ liikmeks:
Vladislav Beda
Indrek Raag
Ahto Korju
Alev Tarvo
Tõnis Land
Toomas Luman
Ettepanek:
Kinnitada juhatuse detsembri kuu korralise koosoleku protokoll.
Hääletamine:
Poolt: Ühehäälselt

Otsustati:
1.2.
Kinnitada ESLÜ juhatuse korralise koosoleku protokoll nr.12/2007

2.

Heli Vaab slk populaarsusest ja ESLÜ liikmeskonnast

Lisa 1: Heli Vaabi kirjad juhatusele
 Kasvataja Heli Vaab tunneb muret, et ESLÜ liikmeskonnas on voolavus.
Arutelu.
Juhatus märgib, et kuni 2005 aastani statistikat teha pole võimalik, sest liikmete andmebaas oli
puudulik. Istuv juhatuse ajal on andmebaas korrektne, statistikat tehes selgub, et alates 2005 aastast
on ESLÜga liitunud 242 liiget. (ühing on kasvanud kahekordseks). Kuid kaks aastat on liiga lühike
aeg, et anda hinnangut liikmete voolavuse kohta. Lisaks on ESLÜ sarnase organisatsiooni puhul
normaalne, et langevad välja liikmed, kelle aktiivsus on vähenenud, samas kasvab uusi peale. Lisaks
on meil hulgaliselt nö. passiivseid liikmeid, kes üritustel ei osale, kuid on nö, toetajaliikmed.


Heli Vaab tunneb muret, et slk tõu populaarsus on viimase poole aasta jooksul järsult
langenud, kutsikasoovijaid on vähe.

Arutelu.
Juhatus leiab, et tõu populaarsust kampaania korras tõstma hakata pole õige ega vajalik. Slk vajab
palju tegelemist, seetõttu tuleb võimalikke omanikke pigem tõu eripäradest teavitada kui et soetama
keelitada. Eestisse on jõudnud ka palju uusi tõuge, seegi mõjutab. Lisaks majanduse madalseis.
Koerapidamine on siiski kulukas hobi.
Lisaks leitakse arutelu käigus, et endiselt on aktuaalne paberiteta kutsikate teema, mis samuti turgu
määrab. Jõutakse ühisarvamusele, et vastavasisulisi artikleid tuleb avaldada meedias.


Heli Vaab avaldab arvamust, et vast võiks ühing pesakondade arvu (aastas kasvataja kohta)
reglementeerida? Näiteks 7 pesakonda kasvataja kohta aastas.
Juhatus ei ole sellega päri. Leitakse, et kasvataja, kellel on kutsikate müügiga probleeme, peab
aretama pigem nõudlust arvestades. Nii on võimalik kutsikatele ka sobivaid omanikke valida.
Arutelu.
Leitakse et see pole üksnes slk probleem – et pakkumine ületab nõudmise ja seeläbi kannatavad
koerad, kui satuvad sobimatutesse tingimustesse. Koeraomanikuks ei sobi igaüks.

3.

Aretuskontrollide korraldusest


Kasvatajad Jelena Levašova ja Irina Sõsoljatina ei ole rahul aretuskontrollide korralduste
muudatustega (muudatused kinnitatud juhatuse koosolekul 08.dets.) Soovivad, et kasvataja
saaksid ise valida platsi, varrukamehe ja kohtuniku.
Juhatus ei ole päri. Selgitatakse, et aretuskontrolli eesmärk on koera iseloomuomaduste ja aretuseks
sobivuse testimine, mitte nö. „linnukese” kirjasaamine.


Jelena Levašova, Irina Sõsoljatina ja Heli Vaab leiavad, et kuna (emaste) AK nõue võeti vastu
alles 3 aastat tagasi, ei tohiks selle läbiviimine olla liiga range.

Juhatus: kuna kasvatajad Levašovad olid ühed emaste AK nõude idee algatajatest ja elluviijatest, siis
ei oleks pruukinud seda ju läbi suruda, juhul kui nende arvates koerad ja kasvatajad polnud selleks
veel valmis. Pole mõtet eeskirju kehtestada, et neist siis püüda mööda hiilida. Tänasel päeval
aretuskontrolle nö. „pehmemalt” läbi viia pole lahendus.
Vastupidi, tasapisi tuleb liikuda edasi selles suunas, et meie AK eeskirju SV omadega ühtlustada.
Seda soovitab ka SV.
Juhatus märkis veel, et mitmed väliskohtunikud on kritiseerinud meie koerte ebapiisavat ettevalmistust
AKks ja öelnud, et pole vaja sooritama tulla, kui koer pole valmis
Juhatus selgitas veel, et aretuskontrollide puhul tahaks iga omanik või iga kasvataja endale
sobivaimat varrukameest. Alati on keegi rahul ja keegi rahulolematu. Ideaalis aga peaks tõuomaste
tööomadustega koer töötama iga varrukamehega. Aasta jooksul korraldatakse aretuskontrolle
erinevate varrukameestega, et kasvatajad-omanikud saaksid leida endale sobiliku.


Jelena Levašova ja Irina Sõsoljatina leiavad, et SV aretuskontrolli kohtunikel ei ole õigust
Eestis AKsid vastu võtta, sest Eesti ja SV aretuskontrolli. eeskirjad on erinevad. Nii nagu
näiteks väliskohtunikud ei või KKd hinnata.
Juhatus selgitab, et ESLÜ aretuskontrolli eeskiri näeb ette, et on SV kohtunikel on õigus meie AKd
hinnata.


Jelena Levašova ja Irina Sõsoljatina leiavad, Haapsalu erinäituse (2007) kohtunik (Eriksson)
ei olevat SV kohtunik, samuti arvustatakse teravalt URANI erinäituse (2007) kohtunikku
(Tauber)varrukatöö hindamist.
Juhatus selgitab, et Anders Eriksson on SV kohtunik ja et Wolfgang Tauber on maailma
tippkohtunikke just tööpoole (varrukatöö) osas; oli 2007 WUSV MMi peakohtunik.


Jelena Levašova ja Irina Sõsoljatina leiavad, et AKd võib võrrelda koolitusega, kus saab
tulemust kahel moel – eksamil ja võistlusel, ehk siis kergemat ja raskemat teed pidi. Et
AKdega võiks olla sama. Vastavalt siis oma platsil, oma VMga; või siis väliskohtuniku ja võõra
VMga.
Juhatus ei ole päri. Aretuskontrolli tulemus määrab väga olulise – kas koera sobib aretuses kasutada
või ei. Siin ei saa lihtsama vastupanu teed minna, et nö. vaid tulemust kirja saada.
Juhatus leiab ka, et kui koosoleku alguses oli nimelt juttu, et pesakonnad jäävad kasvatajale kätte ja
on kutsikate ületootmine, siis AK teema praegune käsitlemine kasvatajate poolt käib sellele risti vastu.
Kui ei ole piisavalt nõudlust kutsikate järele, siis pole ju vaja hambad ristis aretuskontrolli tulemusi
saada; pigem koertega pisut kauem tööd teha ja siis AK kindla peale anda ja pesakonnad teha väga
heade tööomadustega koertega.


Jelena Levašova ja Irina Sõsoljatina leiavad, et kui Eestis asjad nii karmid on, siis võib soovija
ju AK näiteks Lätis teha. Sel juhul jääb ESLÜl raha saamata.
Juhatus märgib, et loomulikult on igaühel õigus AK tulemus saada kus soovib. AKde korraldamine ei
ole ESLÜle kasumlik ettevõte, seetõttu ei ole rahaline kahju märkimisväärne.


Jelena Levašova ja Irina Sõsoljatina leiavad, et varrukamees peaks olema teada, enne kui
AKle registreerimine lõpeb.

Arutelu
Jõutakse kokkuleppele, et 2008 aasta aretuskontrollide puhul avaldatakse varrukamees hiljemalt 15
päeva enne AK toimumist. Kohtunikud on nagunii aegsasti teada.

Võimalusel (kui saavutatakse aegsasti kokkulepped varrukameestega) pannakse AK graafikusse üles
2008 esimesel poolaastal AKdes töötavad varrukamehed; seejärel vastavalt teine poolaasta.
Kokkuvõtteks leiavad kasvatajad, et AKde korralduslik pool (jutt nimelt varrukakatsest) on liiga range.
Juhatus ei nõustu ja märgib, et AKde eesmärk on tõuomaduste parandamine. Ei ole tõu huvides
kasutada aretuses koeri, kes nö. läbi häda varrukakatse ära teevad.

4.

Pesakondade ülevaataja kinnitamine

Urve Lagedalt tulnud ettepanek:
Kinnitada pesakondade ülevaatajaks Aliftina Petrova.
Hääletamine:
Poolt: Ühehäälselt

Otsustati:
4.1.
Kinnitada pesakondade ülevaatajaks Aliftina Petrova

5.

ESLÜ tiitlivõistluste eeskirja muudatus ja täiendus

Muudatusettepanek:
Eesti Saksa Lambakoerte Ühing peab edaspidi parimate arvestust saksa lambakoerte tõu piires.
ESLÜ parim dresseerija ja dressuurikoer
I ÜLDISED EESKIRJAD
2. Võistlustel võivad osaleda kõik ESLÜ liikmed erinevat tõugu koertega
Muudatus:
2. Võistlustel võivad osaleda kõik ESLÜ liikmed saksa lambakoertega.
Täiendusettepanek:
ESLÜ parim näitusekoer – lisada punktid VA hinde eest: + 75 punkti. ( Praegu on kõrgeim hinne V;
VA puudub punktiarvestusest üldse)
Hääletamine:
Poolt: Ühehäälselt

Otsustati:
1. kinnitada ESLÜ tiitlivõistluste eeskirja muudatus: ESLÜ parim dresseerija ja
dressuurikoer ; I ÜLDISED EESKIRJAD punkt 2. Võistlustel võivad osaleda kõik
ESLÜ liikmed saksa lambakoertega.
2. kinnitada ESLÜ tiitlivõistluste eeskirja täiendus : ESLÜ parim näitusekoer;
ÜLDISED EESKIRJAD; punktitabel 1. VA hinne annab + 75 p

6.

Varrukameeste atestatsioon

Rene Tamm ei saanud EKL KKK vm eksamil läbi

Kuulati: Epp Maltis Aivo Oblikas teatas meilitsi, et Rene Tamme töös olid "puudujäägid liialt
suured , et eksam sooritatuks lugeda.".
Mis puudutab VM tööd, siis minu meelest on EKL ja ESLÜ erinevatel seisukohtadel.
Erinevates seisukohtades iseenesest pole (ühelgi elualal) midagi imekspandavat ega halba. Ega
vägisi ühele meelele ei vii, vaidlus kulutab energiat ja õigus oma seisukohale on igal isikul ja ka
organisatsioonil.
Varrukameeste pink on Eestis väga lühike. Lisaks takistavad ühte või teist VM töötamast
terviseprobleemid, füüsiline vorm, töökohustused, ise võistlemine või näitusekoerte omamine või
kaasomamine jne. jne.
ESLÜ üritused on viimastel aastatel väga osavõtjaterohked ja igal näitusel ja võistlusel vajatakse
kahte varrukameest (+ peaks olema ka varuVM).
Ka aretuskontrollides peaks olema tegelikult olema võtta 2 VM, näiteks juhul kui (välis) kohtunik seda
soovib.
Minu meelest tuleks tulevastel hooaegadel
11. Koolitada uusi (sellega on algust tehtud) ja täiendkoolitada olemasolevaid VM (ESLÜ tegi
EKLile kirja seoses EKL VM täiendkoolitustega, meie ettepanekud on jäänud siiani
tagasisideta)
12. Kasutada vajadusel VM väljastpoolt Eestit
13. Kuna EKL KKK ja ESLÜ nägemused VM oskustest (mis vajalikud atestatsiooniks ja tööks) ei
kattu, siis leida muud võimalused. Näiteks tartlane Silver Ploom koolitab ennast praegu
Soomes varrukameheks ja saab sealse atestatsiooni.

7.

2008 PJK MV kuupäev

EKL KKKle saata teade, kus ESLÜ PJK MV kuupäevaks 27.09.2008 (enne oli 27.-28.09.2008).
Siiani käis vaidlus EKL KKKga, kuna ESLÜ PJK MV ja Pärnu PKK PJK kattusid.
EKLil ei ole alust meie poolt soovitud kuupäevi kalenderplaani kandmata jätta.
Kuid juhatus soovib selle teema nö. kokku tõmmata ja mitte vaidlemisele aega ja energiat kulutada.
Seetõttu nõustub juhatus EKL KKK esimehe Aivo Oblika ettepanekuga kirjutada uus teade; nimetatud
päevale.

8.

Kirjad EKLile ja EKL KKKle

ESLÜ saatis EKLile kirja seoses EKL VM täiendkoolitustega ja tegi EKL KKKle ettepaneku, et PJK
MV võiksid hinnata IPO kohtunikud. Tagasisidet ei ole tulnud. Saadetakse samad kirjad uuesti.

9.

Klubi Articus avaldus ESLÜ liikmesorganisatsiooniks kinnitamiseks

Asutajaliikmed Riina ja Ants Ruven; liikmeid tänase seisuga 27.
MTÜ Koerteklubi ARTICUS on registreeritud 19.11.2007.a.
Kuulati: Riina Ruven
Meie eesmärgiks on ühendada aktiivseid koeraomanikke ja pakkuda erinevaid võimalusi oma koeraga
tegelemiseks. Meie klubi liikmeteks on oodatud kõik, kes soovivad oma koeraga tõsisemalt tegeleda;
osaleda eksamitel ja võistlustel. Samuti on oodatud ka need, kellel kodus lihtsalt hea sõber ja soov
oma koeraga koos sportlikult aega veeta. Edaspidi plaanis erinevad koolitused, seminarid ja
õppepäevad.
Ettepanek:
Kinnitada klubi Articus ESLÜ liikmeks.
Hääletamine:

Poolt: Ühehäälselt

Otsustati:
9.1.
Kinnitada ESLÜ liikmeks klubi Articus

10.





Muud küsimused
Teisipäevad paika – kes on ühingus Lahendada meilitsi.
Spordipsühholoogia loengule reganud juba 51 osalejat, toimub Rahumäe põhikooli
auditooriumis, klubisse ei mahu.
Iga kuu teine kolmap. loeng algajatele; leppida kokku koolitajatega.
URANi näituse kuup vahepeal muudeti (Signe Tarraste info). Kuid need kuup. langesid kokku
Saksamaa peaerinäitusega (13-14 sept); järelikult vastavalt erinäituse statuudile ei saa
korraldada. Signe Tarraste teatel jääb kuup. esialgu ikka endiseks, 20-21. sept. 2008.
Kohtunik ilmselt Belgiast.

Koosolek lõppes 21.50
Juhatas ja protokollis Epp Maltis

