ESLÜ juhatuse koosolek
Tallinn, 14.11.2012 kl 19.00
Osalesid: juhatuse liikmed Meeli Puusepp, Katriin Salumaa, Rain Heinsoo, Urve Lageda, Külli Soo
Külalised: Heli Vaab
Koosoleku juhatajaks valiti Urve Lageda, protokollijaks Meeli Puusepp
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Kasvatajate ümarlaud
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Balti Siegeri kohtuniku kinnitamine
Jaanuari AK kinnitamine
Koolitusplatsist
Uute liikmete vastu võtmine

1. Jätkati arutelu aretusnõuete ja varrukakatse teemadel.
Ettepanek: mingi asendus peab AK-le olema kuna varrukamehed ei käi igal pool. Näiteks LõunaEesti inimesed on sisuliselt ilma varrukakatseks treenimise võimaluseta ja nende koerad seetõttu
aretusse ei pääse. Häid koeri jääb seetõttu aretusest välja, see ei peaks omaniku elukohast
sõltuma. Mingi alternatiiv võiks olla, mis võimaldab ka maapiirkondades elavaid koeri aretuses
kasutada.
Rain: võtame Rootsi iseloomutesti ja vaatame mis seal on, seda võib hakata siis edasi arendama.
Urve: Kindlasti peab aretuseks sobiv koer mängima (nutsu tahtma), ähvardust taluma, tema
tegevusvõime peab säilima ka keerulises situatsioonis. Väga oluline on tervis: koer peab olema
võimeline hüppama üle meetrise barjääri. Probleem nr. 2: Eestis on AK kohtunikke vähe, ainult
2. Nende juurdesaamist pidurdab see, et peab olema välimikukohtunik. Ja enamik
välimikukohtunikke ei ole asjatundjad varrukakatse alal.
Ettepanek: varrukakatsele võiks olla alternatiiv IPO1 B-osa vähemalt 80 punkti. See näitab, et
koer on võimeline hüppama (barjäär, A-takistus). Punktide nõue selleks, et koera sisu näha oleks,
instinktivaba koera 80 punktile koolitada on raske. Muud AK nõuded jääksid samaks.
Meeli: võiks variandid suurele ringile aruteluks saata. Niikuinii peab selle üldkoosolek kinnitama.
Ettepanek: kas tavalisel erinäitusel on üldse varrukakatset vaja? Naabermaades on ainult peaerinäitusel. Osalejate arvu silmas pidades mõttes oleks see mõistlik. Praegu on meie tingimused
keerulisemad kui naabritel.
Urve, Meeli, Külli: sel juhul muutub erinäitus dekoratiivkoerte näituseks. Varrukakatse peab
jääma. Neile, kes mingil põhjusel varrukat ei tee, on ju avaklass.

Otsustati: koostada 2013 a. alguses aretust puudutavate ettepanekute pakett esitamiseks
üldkoosolekule. Ettepanekud varakult ESLÜ kodulehele välja panna.

2. Heli Vaab tegi ettepaneku taaselustada kasvatajate ümarlaud, kus võiks arutada eelkõige
aretusega seotud teemasid.
Meeli: väga hea mõte. Kuna praeguses juhatuses on ainult 1 kasvataja, siis kindlasti oleks vajalik
et kasvatajad nö seljad kokku paneksid ja aretusprobleemidega tegeleksid.
Keda ümarlauale kutsuda? Registreeritud kasvatajate seas on üksjagu inimesi, kes saksa
lambakoerte kasvatamisega enam aastaid ei tegele või ei ole praktiliselt tegelnudki.
Urve: Need, kellel kennelnimi ja vähemalt 3 pesakonda olnud.
Meeli: keegi kasvatajatest peab ümarlaua kokkukutsumist vähemalt esialgu vedama hakkama.
Eks siis hiljem paistab, kas kasvatajatel on huvi või ei.
Heli oli nõus teate teksti koostama ja asjaga tegelema. Kui teade valmis, paneme selle
kodulehele üles ja saadame ka infomeililt teated välja.
Otsustati: kui leidub kasvataja, kes on nõus organiseerimisega tegelema, kutsuda kokku
kasvatajate ümarlaud.

3.

Sponsorlus: koostöö ProPlaniga on kulgenud hästi. Praegune leping ProPlaniga pikeneb
automaatselt kuna kumbki pool pole avaldanud soovi seda katkestada.

2013.a. sponsortoidu kogused tuleb lõplikult paika panna. Külli teeb võistluste ja Katriin näituste
koguste tabelid.
Otsustati: jätkata koostöölepingut ProPlaniga ka 2013 aastal
4. Rain tegi ettepaneku kinnitada 2013 a. augustis toimuva Balti Siegeri kohtunikuks Heinz
Scheerer.
Otsustati: kinnitada 2013 a. augustis toimuva Balti Siegeri kohtunikuks hr. Heinz Scheerer.
5. 19-20.jaanuar 2013 toimub Articuse erinäitus. Kohtunik on Hollandist John Lijffijt. Kohtunikul
puudub küll SV körungi õigus, aga on võimalik kinnitada ta ESLÜ AK kohtunikuks ja Eesti
aretuskontroll läbi viia. AK varrukameheks võiks olla näitusel töötav vm Tõnis Land. AK-d
korraldaks Ants Ruven. Toimumiskohaks Articuse koolitusplats.
Otsustati:
•
•
•

Kinnitada hr. John Lijffijt ESLÜ aretuskontrolli kohtunikuks
viia läbi aretuskontroll 19. Jaanuaril 2013 klubi Articus koolitusplatsil Tallinnas,
kohtunikuks hr. John Lijffijt
kinnitada AK varrukameheks hr. Tõnis Land

•

kinnitada AK korraldajaks hr. Ants Ruven

6. Koolitusplatsist.
Rain, Katriin, Külli ja Meeli käisid Kiili lähistel asuvat potentsiaalset kohta vaatamas, kuhu võiks
koolitusplatsi rajada.
Rain: kui rajada korralik 6 valgusmastiga plats, siis hinnang platsi rajamine ca 10T eurot. ESLÜ-le
käib see kindlasti üle jõu. Samas valgustamata platsi pole mõtet rajada, neid on Tallinna
ümbruses küllalt. Ainus võimalus sellist platsi rajada on läbi toetuste. Tuleks leida keegi, kes
tegeleb projektikirjutamisega. Uue aasta alguses tuleks otsustada, kas on mõistlik koolitusplats
rajada või ei. Esialgu on kiiremaid ja olulisemaid asju liiga palju.
Otsustati: jätkata koolitusplatsi teemaga uuel aastal.
7. Uute liikmete vastuvõtmine
Otsustati: võtta vastu uued liikmed:
Maris Jätsa
Karin Lageda
Tarvo Alev
Andrea Pajupuu-Pukkila
Leie Pajula

Koosolek lõppes kl 22.00

Koosoleku juhataja:

Urve Lageda

Protokollija:

Meeli Puusepp

