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Uute liikmete kinnitamine

Ettepanek:
Kinnitada ESLÜ liikmeteks:
Tiina Ainsoo, Pärt Põldmaa, Kristi Soll, Ants Tammisto, Tõnu Pendis, Diana Grudina
Hääletamine: ühehäälselt
Otsustati:
1.1 Kinnitada ESLÜ liikmeteks:
Tiina Ainsoo
Pärt Põldmaa
Kristi Soll
Ants Tammisto
Tõnu Pendis
Diana Grudina
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WUSV-i MM-i korraldus
Kuna MM-ile kvalifitseerusid Urve Lageda koeraga Ratsumestarin Drago ja Tatjana Tšernjakova
koeraga Quay v d Moezenbulte, siis sponsori toetuse osas, mida on lepingu järgi 40 000 krooni,
peame arvestama kahe võistleja ja kapteniga.
Ettepanek:
Jaotada sponsori toetus suhtes: 2/5 kummalegi võistlejale ja 1/5 kaptenile.
Hääletamine: ühehäälselt
Otsustati:

2.1

Jaotada AS Platinumi kokkulepitud MM-i toetus suhtes: 2/5 kummalegi võistlejale ja 1/5
kaptenile.

Ühingu poolt tasutakse osalejate osalustasud ja tehakse meeskonnale esindusdressid.
Lisaks panna kodulehele kuulutus toetuse kogumiseks, et saaks veel midagi kompenseerida.
e-maili teel on hääletatud kahe avalduse üle:
Ettepanek:
Liita meeskonda avalduse alusel Tõnis Vanaveski koeraga Piirikoer Basko. Sponsori toetust talle mitte
jagada, kuid ühingu poolt maksta ka tema osalustasu ja võistlusdress.
Hääletamine:
Poolt – 5
Vastu -1
Otsustati:
2.2 Liita meeskonda avalduse alusel Tõnis Vanaveski koeraga Piirikoer Basko. Sponsori
toetust talle mitte jagada, kuid ühingu poolt maksta ka tema osalustasu ja võistlusdress.
LISA 1: Tõnis Vanaveski avaldus
Ettepanek:
Liita meeskonda avalduse alusel Merlin Kanter koeraga Estrellest Tõru. Sponsori toetust talle mitte
jagada, kuid ühingu poolt maksta ka tema osalustasu ja võistlusdress.
Hääletamine:
Poolt – 5
Vastu -1
Otsustati:
2.3 Liita meeskonda avalduse alusel Merlin Kanter koeraga Estrellest Tõru. Sponsori toetust
talle mitte jagada, kuid ühingu poolt maksta ka tema osalustasu ja võistlusdress.
LISA 2: Merlin Kanteri avaldus
3
Näitused
Kuna näitustel osalejate arv on langenud ja koerteklubi Articus teeb juba sügisel saksa lambakoerte
kutsikate mitteametliku näituse, siis pole mõtet ESLÜ-l oma kutsikanäitust korraldada.
Ettepanek:
Jätta ära novembrisse planeeritud mitteametlik kutsikate ja veteranide näitus
Hääletamine: ühehäälselt
Otsustati:
3.1 Jätta ära novembrisse planeeritud kutsikanäitus
Ootamatult saabus ESLÜ-le SV poolt kohtuniku arve, mille kutsumisest ESLÜ midagi ei teadnud.
Hiljem selgus, et kohtuniku oli kutsunud kennelliit koerteklubi Articus soovil. Peale järelepärimisi ja
selgitusi saatis SV keelduva kirja kennelliidule selgitusega, et erinäituse kohtunikku saab SV-st tellida
ainult kohalik esindus-tõuühing. Antud juhul siis ESLÜ. Vaatamata sellele ei ole aga saadetud
kohtuniku arve kreeditarvet, ega pole ka maha võetud näituse reklaami Articuse kodulehelt.
Nii Kennelliidule kui ka Articusele tuleb teha kiri, milles selgitada veelkord erinäituste korraldamise ja
SV kohtuniku sellele kutsumise reglementi. Ilma ESLÜ’d kaasamata võib korraldada mitteametlikke
saksa lambakoerte erinäitusi.
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Augusti aretuskontroll
Kuulati Mare Adermann:
Narva aretuskontrollil ei osalenud ühtegi koera Ida-Eestist. Tartu aretuskontrollile on registreerunud 1
Tartu koer. Kuna aretuskontrolliga on seotud vähemalt 3 inimest (enamasti Tallinnast) + palju
varustust, siis on selle korraldamine väljaspool Tallinna väga kallis. Eriti mõttetu tundub olukord, kus
nii korraldajad, kui ka osalejad sõidavad koos Tallinnast 200km eemale, et seal aretuskontrolli teha.
Augusti URAN-i näituseks kutsutud kohtunik saabub Eestisse läbi Tallinna reedel. Ehk on võimalik
aretuskontroll siiski ringi tõsta Tallinnasse reedele, et pärast seda siis kohtunik Tartusse saata.
Kui Tõnu Pendis on nõus Tallinnasse aretuskontrollile sõitma, kasvõi ühingu kulul, siis tooks see
kokkuvõttes ikkagi kokkuhoidu. Mare uurib asja.
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Muud küsimused
Aretus ja järelkasv: kodulehele tuleks kuidagi hästi sõnastada hariv mõte, et ostes ilma tõutunnistuseta
saksa lambakoera, ei saa seda siiski pidada saksa lambakoeraks ja kõige suurem sellise ostu juures
on tervise risk, sest enamasti on tõutunnistuse puudumise põhjuseks just vanemate puuduvad
terviseuuringud ja töökatsed, mis annaksid ostjale kindluse kutsika tervise ja vaimse tasakaalu osas.
Margit teeb sõnastuse.
Margit koostab kennelliidule kirja, milles palume mitte registreerida trahviga pesakondi, kui vanematel
puuduvad düsplaasia uuringu tulemused, mis lubaksid seda koera aretuses kasutada. (puusade
hinnang kas A, B või C)
Järgmiseks üldkoosolekuks valmistada ette aretusnõue küünarliigeste düsplaasia hinde suhtes.
Saksamaal kehtib aretuskontrollil alates sellest aastast kohustus ka küünarliigeste düsplaasia
uuringule. Tulemus peab olema kas 0 või 1. Halvemat tulemust aretusse ei lubata. Sama tuleks
kehtestada ka meil.
Näitused ja varrukamehed
Kusagil meie eeskirjades pole kirjas, et näitusel PEAB töötama 2 varrukameest. Meie näitused on
tegelikult nii väikesed, et 1 varrukamees saaks hakkama kõikide kasutusklassi koertega. Samuti on
väga keeruline meie väheste varrukameeste puhul seda kahte varrukameest saada. Edaspidi
vaadata, kas saab hakkama ühe varrukamehega.
Nii näituste varrukakatseks kui ka aretuskontrolliks on meil kehtestatud skeem kahe varje ja
varrukamehe liikumisega, mida tegelikult ei järgita. Skeem teha ringi vastavalt tegelikule olukorrale ja
esitada see järgmiseks üldkoosolekuks kinnitada.
On vaja organiseerida kohtumine EKL KKK-ga ja arutada seda varrukameeste teemat. Kuidas neid
atesteerida ja koolitada. Kes mida saab ära teha.
ESLÜ juhataja
Terve suve on ESLÜ juhataja viibinud eemal ühingu juhtimisest. Ka üritustest. Mis ei ole hea. Häbiga
oleme pidanud oma erinäituse ja IPO meistrivõistluste kohtunikele vabandama, et ühingu juhatajaga
neil kohtuda ei õnnestu. Juhataja peab oma kohustustesse ühingus ja esinduslikku rolli tõsisemalt
suhtuma.
Koosolek lõppes 19:00
Koosoleku juhataja ja protokollija: Mare Adermann

