ESLÜ juhatuse koosolek
17.04.2012 kl 19.00 - 21.00
Tallinn, Kadaka pst 163
Osalesid:
juhatuse liikmed Rain Heinsoo, Katriin Salumaa, Eve Pungas, Urve Lageda, Meeli Puusepp, Külli Soo
Koosoleku juhatajaks valiti ühehäälselt Eve Pungas ja protokollijaks Meeli Puusepp
Päevakord:
1. Peaerinäitus
2. Aretusreeglitest
3. KK meistrivõistlused ja osavõtjate stardijärjekorra loosimine
4. IPO/PJK võistlused 26-27.mail
5. Uute liikmete vastuvõtmine

1. Peaerinäitus
Rain andis ülevaate näituse korraldamisega seotud asjaoludest, hetkel kõik sujub.
Reganud 191 koera, aga osa maksmata. Kes pole pühapäevaks maksnud, langevad välja.
Juhul, kui tuleb üle 200 koera, tuleb kutsikanäitus eraldi teha, eraldi kataloogid jms.
Toitlustus: toitlustaja hüppas alt ära, Rain otsib uut.
Agility näidistrenn on laupäeval
Ametlik näituse peakorraldaja: Merike Klement, nullkoer Heleros Araber.
Kohtuniku saatja: kokkulepe Kristina Varik –Kilmiga. Lennujaama lähevad vastu Felor ja Meeli.
Päeva juht ja kommentaator Maris Luberg.
AK laupäeval. Eve paneb ajakava paika. Anname kohtunikule kohapeal inglisekeelse varrukakatse
eeskirja.
Otsustati: jätkata peaerinäituse korraldamist.
2. Aretusreeglitest.
Jätkati eelmisel koosolekul alustatud arutelu aretusreeglite üle. Urve: praegu on AK Tallinna keskne.
Võiks anda ka võimaluse maapiirkondadele.
Samas tehakse paljud AKd oma platsil ja oma VM-ga, see ei näita väga midagi. Urve teeb ettepaneku
töötada välja mingi iseloomutest. Koer ei pea hüppama tingimata varrukasse, vaid võiks keegi
nutsuga mängida ja koera instinkte kontrollida.
Otsustati: minna aruteluga edasi kui Urve on iseloomutesti kondikava välja töötanud.
3. KK meistrivõistlus.
Külli suhtles Jüri Dorbekiga. Info: kui vahepeal anti lootust, et linn koristab ise staadioni talvesaastast
ära, siis selgus, et sel nädalal ikka linn ei korista. Koristada on vaja, staadion väga räpane. Rain saadab
oma töömehe koristama.
Helitehnika: Rain tegeleb, kolmapäeva õhtul saab teada, kas õnnestub sponsorluse korras saada.
Stardijärjekorra loosimine – Meeli lahkus ruumist.
Fortuunaks Katriin Salumaa, kes tõmbas loosikastist välja koera stardinumbri.
KK1
1- Eileen
2- Perri

KK3
5 - Daana
3 -Coca
8 -Blacky
6 -Ixoros
7 -Nicko
1 -Desperado
9 –Cohors-Consilio
2 -Rem
10 -Pink
4 -Vegas
Jooksuajaga emased
11 - Gracia
12 -Prada
Peakorraldaja Doris koostab ajakava. Arvestuslik: 15 min per koer.
Catering: Kairi Viherpuu. Pirukad: Europagar. Koordineerib Külli.
Kohvitermos: Külli annab Kairile. Üks termos jääb väheks, eriti kui tahaks ka teed pakkuda. Ostame
teise kohvitermose juurde kunagi.
Kohanumbrid Ehalt, 5 kohta.
Otsustati: jätkata ettevalmistusi KK meistrivõistluste korraldamiseks
4. IPO ja PJK võistlus toimub Jõgeval 26-27 mail. Kui võistlejaid registreerub vähe, teeme ühel päeval.
Varrukamehed: Külli uurib, kes vabad ja võiksid tulla. Võiks olla Tõnu ja Rene? Külli räägib läbi.
Jäljekoordinaatoriks tuleb Ilvi Rimm.
Varjed: igaks juhuks tuleb arvestada ESLÜ varjetega, aga tuleks uurida, kas Uranil ja EKSL-il oleks oma
varjeid laenata, siis ei peaks Tallinnast vedama.
A-tõke: Ene Vöörmann lubas hankida.
Otsustati: jätkata ettevalmistusi IPO/PJK võistluste korraldamiseks
6. Hääletati uute liikmete vastuvõtmist, kõik poolt.
Otsustati: võtta vastu uued liikmed:

Galina Murel
Risto

Laide

Imbi

Otti

Kadi

Ebras

Koosolek lõppes kell 21.00

