ESLÜ juhatuse koosolek
Tallinn, 11.12.2012 kl 19.00
Osalesid: juhatuse liikmed Meeli Puusepp, Katriin Salumaa, Rain Heinsoo, Külli Soo, Eve Pungas
Koosoleku juhatajaks valiti Meeli Puusepp, protokollijaks Külli Soo

Päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Aretuskontrollid 2013.aastal
2013.a. võistlusgraafik
Koolituslaager
Koolitajate nimekiri
ESLÜ erakorraline üldkoosolek 28.12.2012
Näitusele registreerimine ja paremate arvestus
Ajakirja ilmumisgraafik
2013.a. üldkoosolek
Koolitusplatsist
Pidu ja reklaamnänn
Uute liikmete kinnitamine

1. Aretuskontrollide graafiku kinnitamine aastal 2013
Ettepanek: Korraldada 2013 a. seitse aretuskontrolli, milledest 4 toimuksid erinäituste raames.
Otsustati: kinnitada järgmine aretuskontrollide graafik aastal 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

19.01 – AK Articus erinäituse raames
märts – AK
4.-5.mai – AK ESLÜ erinäituse raames
14.-16.juuni – AK Articus erinäituse raames
2.-4.august – AK ESLÜ erinäituse raames
oktoober – AK
detsember - AK

2. Külli teavitas 2013.a. võistlusgraafiku kinnitamisest Eesti Kennelliidu poolt. ESLÜ poolt 2013 aastaks
taotletud võistlused kinnitati vastavalt meie poolt esitatud graafikule.
Koolitustoimkonna liige Merlin Kanter on esitanud ettepaneku võistluste kinnitamiseks ESLÜ 2013.a.
parimate arvestuse tarbeks. Traditsiooniliselt võiks parimate arvestusse minna peale ESLÜ korraldatud
võistluste ka Eesti MV –d ESLÜ liikmesorganisatsioonid poolt korraldatud võistlused. KK-s siiski kõiki
liikmesorganisatsioonide võistlusi parimate arvestusse panna ei saa, kuna Articuse võistlused on

meeskondlikud ja Urani karikasarjast tuleks samuti valik teha, et KK liiga Lõuna-Eesti keskseks ei
muutuks.
Otsustati: kinnitada ESLÜ 2013.a. parimate arvestuseks alljärgnevad võistlused:
KK:
1.
2.
3.
4.
5.

20.04.2013 Eesti SLK KK MV ESLÜ
KK EM EKL-KKK
08.06.2013 KK VÕISTLUS Uran
10.08.2013 KK VÕISTLUS Uran
07.09.2013 KK VÕISTLUS Uran

IPO:
1. 25.-26.05.2013 IPO VÕISTLUS ESLÜ
2. 24.-25.08.2013 Eesti SLK IPO MV ESLÜ
3. 13.-14.07.2013 IPO EM EKL-KKK
4. 19.-20.10.2013 IPO VÕISTLUS Uran
5. 09.-13.10.2013 WUSV IPO MM, USA
6. 18.-22.09.2013 FCI IPO MM, Tšehhi

PJK, FH, IPO-FH:
1. 25.-26.05.2013 Eesti SLK PJK MV ESLÜ
2. 06.-07.07.2013 Eesti SLK FH MV ESLÜ
3. 05.10.2013 FH EM EKL-KKK
4. 19.-20.10.2013 PJK VÕISTLUS Uran
5. 10.-14.04.2013 FCI IPO-FH MM, Taani

3. Ettepanek: võiks korraldada 17.-21.07.2013.a. koostöös ESLÜ, URAN´i ja EKSL-ga koolituslaagri. Uran
pakkus välja koha Jõgevamaal, kus on ümbruskonnas suured põllud ja kus leiduks sobivaid
turismitalusid koertega majutuseks. Hr.P.Rapila oli nõus tulema jälge koolitama. Uurida, kas talle
sobivad antud kuupäevad.
Otsustati: Meeli hakkab uurima võimalikke kohti ja peab läbirääkimisi URAN´i ja EKSL´ga.

4. Arutati ESLÜ kodulehel olevasse koolitajate nimekirja kandmise tingimusi.
Praegu on sinna kandmise tingimuseks, et koolitajate nimekirja soovijal peab oma koeraga olema
saavutanud koolitatavas alas kõrgema taseme võistlustulemuse. Arutelu käigus jõuti arvamusele, et
koolitajate taset peaks hindama eelkõige KKK kui selleks seatud organ ja lähtuda võiks nende

otsusest. Kuna tegu on ESLÜ kodulehel oleva teavitusega, siis peab meie kodulehel olev koolitaja
olema ESLÜ liige, see on soodustus ühingu liikmetest koolitajatele.
Otsustati: panna ESLÜ kodulehel olevasse soovitatud koolitajate nimekirja ainult EKL poolt
atesteeritud koolitajad, kes on ühtlasi ESLÜ liikmed. Lisaks link EKL kodulehele, kus on kõik
atesteeritud koolitajad. Otsus jõustub 01.01.2013.a.

5. Ettepanek: kutsuda 28.12.2012.a. kell 16.00 kokku ESLÜ erakorraline üldkoosolek.
Päevakord: erinäituste statuudi punkti 4.1.1. muutmine.
Pakutav uus sõnastus:
4.1.1. VORZÜGLIGH - AUSLESE (eliit – märgitakse V-A). V-A võib anda vaid Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu peaerinäitusel kasutusklassi koerale, kes on saanud varrukatöös hindeks „võrratu (a), laseb lahti“, kes on läbinud
aretuskontrolli ja kes omab koolitustulemust rahvusvahelises teenistuskoerte töökatses (IPO/Sch/VPG) vähemalt
esimeses astmes.

Otsustati: Kutsuda kokku ESLÜ erakorraline koosolek 28.12.2012.a. kell 16.00.

6. Ettepanek: teha muudatus ESLÜ erinäitusele soodustusega registreerimisel– koera mõlemad
omanikud peavad olema ESLÜ liikmed.
Samamoodi võiks mõlema omaniku liikmelisuse nõue olla ka aasta parimate arvestuses, aga seda
punkti saab muuta üldkoosolek.
Otsustati: ESLÜ erinäitusele soodushinnaga registreerimisel peavad koera mõlemad omanikud
olema ESLÜ liikmed. Otsus jõusub alates 01.01.2013.a.

7. Arutati ajakirja ilmumise graafikut selliselt, et suuremad üritused saaks kajastatud
operatiivsemalt.
Ettepanek: ajakiri võiks ilmuda : 1. number veebruaris 2. juunis ja 3. Septembri lõpp/oktoobri
algus. Meeli küsib peatoimetajalt, kas selline ilmumisgraafik oleks võimalik.
Ajakirja reklaami hinnakiri võiks jääda samaks.
Otsustati: Üritada võimaluse korral ajakiri välja anda 2013.a. veebruaris, juunis ja septembri
lõpus/oktoobri alguses. Kinnitada ajakirja reklaami hinnakiri 2013.a. muutmata kujul.

8. Ettepanek: järmise aasta korralise üldkoosoleku ajaks võiks olla 06.04.2013.a.

Otsustati: ESLÜ korraline üldkoosolek kutsuda kokku 06.04.2013.a.

9. Rain tegi ülevaate Kiili kavandatava võimaliku koolitusplatsi esialgsetest kalkulatsioonidest, mis
ei toeta platsi väljaehitamist. Kunagi hiljem võib selle teema juurde tagasi pöörduda, aga praegu
ei näe võimalusi.
Ettepanek: lõpetada Kiili platsiga seonduv korralus, kuna ESLÜ-l puuduvad selleks vahendid.
Otsustati: lõpetada Kiili võimaliku treeningplatsiga seonduv korraldus.

10. Arutati 12.01.2013.a. toimuva peo korraldusega seonduvat.
Ettepanek: kutsuda peole kõik, kes kunagi ESLÜ juhatuses on olnud. Meeli koostab nimekirja.
Samuti võiks kutse saata 2012.a. meie võistlustel hinnanud kohtunikele ja varrukameestele.
Kindlasti tuleb kutsed saata sponsoritele.
Eve otsib peole diskori. Ruumide leidmisega tegelevad edasi kõik, kel võimalik.
Reklaamnänn: leiti, et kõige parem variant on kruusid ESLÜ juubeli sümboolikaga. Rain tegeleb
kruuside kujunduse ja tellimisega. Eve uurib sallide hinda, sinna peaks samuti ESLÜ 20 kujunduse
tegema.
Otsustati: jätkata peo korraldusega. Reklaamnänniks tellida juubelisümboolikaga kruusid ja sallid.
11. Uute liikmete kinnitamine
Otsustati: kinnitada uueks liikmeks Ulli Sats.
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