ESLÜ juhatuse koosolek
Tallinn, 20.09.2011 kl 18.30 - 21.10
Osalesid:
juhatuse liikmed Rain Heinsoo, Urve Lageda, Felor Sepp, Meeli Puusepp
külalised: Katriin Salumaa, Kadri Kuusik
Koosoleku juhatajaks ja protokollijaks valiti ühehäälselt Meeli Puusepp
Päevakord:
1. Septembris toimuvate BH –testi ja KK eksami korralduslikud küsimused.
2. 2012 võimalikud sponsorid
3. ESLÜ poolt 2012 korraldatavate võistluste graafik
4. Erinäitustega seonduvad küsimused
5. Ühingu 2011 eelarve küsimused
6. Ajakirjaga Saksa Lambakoer seonduv
7. Uute liikmete kinnitamine
8. Aasta parimate valimise eeskirjad
9. Muud küsimused
1. Arutati ühingu poolt korraldatavte 24.09 toimuva BH-testi ja 30.09 toimuva KK-eksami
korralduslikke küsimusi. Koosolekul viibis vabatahtlik abiline Kadri Kuusik, kes lubas mõlemal
võistlusel sekretäriks olla.
Kadri Kuusik lahkus peale arutelu lõppu koosolekult.
2.

Arutati võimalikke sponsoreid 2012 hooajaks. 2011 oli koolituspoole sponsoriks AS Remedium
(Platinum), kellega koostöö koolitustoimkonnal väga kenasti sujus. Näituseid sponseerisid
Bramham Trade (peaerinäitus) ja Roycal Canin (augusti erinäitus).
Felor: võiks järgmise hooaja sponsorite otsimist alustada eelkõige neist, kellega juba koostööd
teinud oleme ja kellega kõik klappis.
Rain: samal ajal peaks uurima võimalusi ka teiste koeratoidu firmadega, paljudel on suurem
reklaamnänni võimalus.
Ettepanek: Felor tegeleb nö pakkumiskutsete väljasaatmisega, tal on juba kontaktid välja
kujunenud.
Hääletus: kõik ettepaneku poolt
Otsustati: Felor tegeleb 2012 sponsoritele pakkumiskutsete väljasaatmisega.

3. Hiljemalt 1.oktoobriks tuleb järgmise hooaja võistluste graafik KKK-le esitada. Meeli ja Merlin olid
kava kokku pannud. Koosolek leidis, et mõistlik on plaanitud IPO-võistlustele lisada ka PJK
võistlused, on korralduslikult lihtsam ja osalejaid rohkem.
21.-22. aprill

Eesti Saksa Lambakoerte Meistrivõistlused Kuulekuskoolituses

26.-27. mai

ESLÜ IPO ja PJK võistlus

28.-29. juuli

Eesti Saksa Lambakoerte Meistrivõistlused Põllujäljekatses

25.-26. august

Eesti Saksa Lambakoerte Meistrivõistlused IPO-s

8.-9. september

Eesti Saksa Lambakoerte Meistrivõistlused FH/IPO-FH-s

20.-21. oktoober

ESLÜ IPO ja PJK võistlus

Hääletus: Kõik poolt
Otsustati: kinnitada ESLÜ 2012 võistluste kalenderplaani projekt ja saata see KKK-le.
4. 13-14.augustil 2011 toimus ESLÜ erinäituse Viimsi staadionil. Selle valguses arutati erinäituste
korraldamisega seonduvaid küsimusi.
Varrukakatse: ammu on olnud pobleem, et sakslasest kohtunik ei pruugi täpselt meie
varrukakatse eeskirju teada ja hindab SV analoogi järgi. Leiti, et mõistlik oleks meie eeskiri saksa
keelde tõlkida ja seda võiks juba eelnevalt kohtunikule tutvustada.
Samuti tuleks edaspidi rohkem tähelepanu pöörata platsi paigutusele, kus varrukakatse toimub,
et pealtvaatajad ei pääseks kohtunikku tööd häirima.
2012 peaerinäitus – kohtunikuks on valitud hr. Henning Setzer. Rain suhtleb kohtunikuga
korralduslikes küsimustes.
2012 augustinäitus - kohtunikuks pakuti välja hr. Reinhardt Meyer. Rain saadab kohtunikule
kutse välja.
Hääletati: kõik poolt
Otsustati: kinnitada eespool nimetatud näitusega seonduvad tegevused

5. Arutati ESLÜ 2011 eelarve täitmist. Meeli oli välja toonud koolitustoimkonna tulemused,
loodetavasti katavad tulud enam-vähem kulud. Kogu ühing peaks jõudma väikesesse kasumisse.
Eve peaks järgmiseks koosolekuks 9 kuus tulud-kulud kokku lööma.
Otsustati: arutada eelarvet järgmisel koosolekul, kui 9 kuu tulem on teada.

6. Ajakirjaga „Saksa Lambakoer“ seonduvad küsimused.
Rain: pole mõtet ajakirjas eksponeerida 6 lk pilte koerte näitusestoikadest. Need ei anna koerast
mingit muljet, tihti on küsitava kvaliteediga. Kui tahta tingimata neid pilte kuskil näidata, siis
mõistlikum oleks panna need pildid internetti ja ajakirja mingi link juurde.
Meeli uurib webmasteritelt, kas on tehniliselt võimalik praegusele kodulehele mingit
näitusegaleriid lisada ja räägib ajakirja teemadel Merliniga.
Sama käib aretuskontrollide kohta, niikuinii on kirjeldused kodulehel üleval.
Hääletati: kõik poolt
Otsustati: kui see on tehniliselt võimalik, siis edaspidi ei avaldata stoikapilte mitte ajakirjas vaid
kodulehel eraldi galerii all.
7. Uute liikmete vastuvõtmine: Hääletati uute liikmete vastuvõtmise suhtes, kõik poolt.
Otsustati: võtta vastu uued liikmed
Koerteklubi Estrellest
Siima
Tiitus
Hille
Maris

Tasa
Jätsa

Ülle

Vahesaar

8. Meeli võttis sõna aasta parimate valimise eeskirjade teemal: kuna ESLÜ punktivõistlustele
lisandub aina rohkem teisi tõuge, võiks parimate valimisel osalevad saksa lambakoerad nende
kohtade võrra ettepoole liikuda ja rohkem punkte saada. Näiteks ESLÜ IPO meistrivõistlused
võitis hoopis bokser, meistritiitli pälvinud saksa lambakoer saab aga 2.koha punktid.
Rain: sama on tegelikult ka näitustega. Seal osalevad koerad ei kuulu alati ESLÜ liikmetele, seega
parimate arvestusse ei lähe. Ka näitustel võiks mitteliikmetele kuuluvad koerad nö vahelt ära
võtta. Selline ettepanek tuleks kevadel üldkoosolekule esitada.
Hääletati: kõik poolt
Otsustati: edastada eelpooltoodud ettepanekud Merlinile, kes on praeguste aasta parimate
eeskirja peamine autor. Sobivusel saata parandused üldkoosolekule.
9. Muud küsimused: Meeli tõstatas küsimuse aretusreeglitest. Ilma AK-ta aretusse minevatele alla
2.a. koertele nõutakse töötulemust vähemalt KK2. Kas see tähendab seda, et võib olla ka PJK1
või IPO1? Kas vähemalt käib ainult KK kohta? See tuleks eeskirjades täpsemalt välja kirjutada, et
ei oleks kaksipidi mõistmist. Selge see, et PJK1 või IPO1 tulemus on koolituslikult raskem kui KK2
tulemus ja peaks kindlasti aretusnõuetele vastama. Selline ettepanek tuleks kevadel
üldkoosolekule esitada.
Hääletati: kõik poolt
Otsustati: Esitada vastav ettepanek kevadel üldkoosolekule.
Koosolek lõppes kl 21.10

