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24-25 augustil toimunud ESLÜ IPO meistrivõistlused
WUSV-ile minev meeskond ja võimalused meeskonna toetamiseks
2014 võistlusgraafiku kinnitamine
2014 näituste temaatika
2013 detsembri aretuskontroll
Geneetiliste haiguste testimine
Uue aasta pidu ja karikad
Pesakondade ülevaatajad

1. Külli Soo andis ülevaate 24-25.08 toimunud ESLÜ IPO MV korraldamisest. Kõik sujus kenasti,
kuigi tegu oli Eesti läbi aegade kõige suurema IPO3 võistlusega. Osales 14 võistluspaari, lisaks
4 võistluspaari madalamates astmetes.
Kuna seekord võitsid Läti malid, siis jäi ESLÜ meister veidi tahaplaanile. See tekitas tulise
arutelu, kas teiste maade teist tõugu koeri üldse Eesti saksa lambakoerte meistrivõistlustele
lubada. Kuna koolitustoimkond oli avatud võistluste poolt siis leiti, et esialgu peaks
diferentseerima autasustamist. Karikad ja suuremad auhinnad võiks jääda slk MV osalejatele,
teistele pigem tagasihoidlikumad autasud.
•
•
•

•

Autasustamisel võiks eraldi ja tagasihoidlikumalt autasustada teisi tõuge. Põhirõhk
peaks jääma siiski saksa lambakoertele, tegu on tõu meistrivõistlustega.
Kaitseosas tuleb ajakavasse sisse planeerida varrukameestele puhkepaus, järgmistel
võistlustel tuleb sellega arvestada
Probleeme tekitas 0-koerte leidmine. Sellega tuleks juba hooaja alguses peale hakata.
Meeli: Tatjana Tšernjakova tegi ettepaneku 0-koertele nö konkurss korraldada ja
auhinnaks pakkuda näiteks suure toidukoti. See motiveeriks inimesi oma koeraga 0-i
tegema.
Autasustamise ettevalmistamisele peaks rohkem abilisi kaasama, seekord jäi see
veidi venima

Kokku võttes oli tegu korda läinud võistlusega. Peakorraldaja Jekaterina Aljohhina ja
jäljekoordinaator Mare Adermann said oma ülesannetega suurepäraselt hakkama.

2. WUSV MM-ile kvalifitseerus 2 võistluspaari: Anu Oks koeraga Estrellest Hurmuri Hundiin ja
Karl Robert Mägi koeraga Break vom Finsteren Waldeck. Anu ei soovinud WUSV MM-le sõita,
Karl soovib osaleda.
Leiti, et ESLÜ peaks tasuma võistkonna osalemistasu ning koondise dressid. Samuti karika, kui
korraldajad soovivad, et iga maa karika kaasa võtaks.
Eelmistel kordadel on edukalt kulgenud ESLÜ kodulehel toetusfondi avamine, seekord võiks sama
teha. Samuti tuleks Karli toetusfondi reklaamida ESLÜ FB lehel.
Külli uurib kas peasponsor Pro Plan on valmis meeskonda toetama.
Otsustati: ESLÜ tasub Eesti meeskonna WUSV IPO MM-i osalemistasu ning võistleja ja kapteni
vormiriided. ESLÜ kodulehel reklaamitakse Karli toetusfondi ja kutsutakse üles sinna annetama.
3. 1.oktoobriks tuleb KKK-le edastada 2014 võistlusgraafik.
Külli: oleme sportlastega asja arutanud ja leidnud, et ESLÜ võiks 2014 a. IPO EMV-d korraldada.
Meil on tugev korraldustiim ja võimalus see võistlus heal tasemel korraldada.
Meeli: ESLÜ sponsor AS Silikaat on lubanud 2014 aasta võistluseid toetada ja finantseerida
väliskohtunike kutsumist. Seega on võimalik ka Kesk-Euroopast kohtunikke kutsuda, muidu jääb
nende kutsumine kallite lennupiletite taha.
Otsustati: ESLÜ esitab KKK-le taotluse IPO EMV korraldamiseks 26-27.07.2014.
Kinnitada ESLÜ 2014 võistluskalender alljärgnevalt:
Kuupäev

Üritus

27.aprilll

Eesti SLK KK MV

24.-25. Mai

ESLÜ IPO võistlus (universaal) ja PJK
Meistrivõistlus

23.-24. August

Eesti SLK IPO MV

20.-21. September

Eesti SLK FH MV

4. Arutati 2014 peaerinäituse korraldamise temaatikat. Kuna kohtuniku hindamispiiranguks on kuni
80 koera päevas, tekib küsimus kas kutsuda 2 kohtunikku hindama või korraldada näitus 3päevasena. Rain tegeleb küsimusega edasi.
Otsustati: jätkata 2014 peaerinäituse ettevalmistamist.
5. 2013 detsembris peaks toimuma plaaniline aretuskontroll. Urve Lageda on avaldanud soovi selle
korraldamiseks. Täpne kuupäev otsustatakse oktoobris.
Otsustati: anda 2013 detsembri AK korraldamine Urve Lagedale. Täpne kuupäev, koht, AK spetsialist
ja VM otsustatakse oktoobris.

6. Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituudi transgeense tehnoloogia labori teadur võttis ESLÜ-ga
ühendust ja pakkus võimalust teha koostööd saksa lambakoerte pärilike haiguste testimisel.
Testitavaid haigusi oleks esialgu 3:
• Koerte degeneratiivne müelopaatia (DM)
• Pärilik hüperurikosuuria (HU)
• Neeru tsüstjas adenokartsinoom ja nodulaarne dermatofibroos
Laborist saadetakse suukaape kaabitsad ning proovid tuleks laborisse uurimiseks saata. Kui
stardiprojekt õnnestub, loodab labor koostöö laienemist geneetiliste haigestu testimise osas,
samuti on võimalik põlvnemise teste teha.
Otsustati: alustada koostööd Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituudi transgeense tehnoloogia
laboriga.
7. Arutati uue aasta peo korraldamise kuupäeva ja kohta. Leiti, et kõige sobivam kuupäev oleks
11.jaanuar 2014. Sobivat kohta tuleb veel otsima hakata.
Karikad: Rain ja Katriin tegelevad karikate tellimisega. Kuna autasustamise kategooriaid on juurde
tulnud ja karikate arv väga suureks läinud, kulub karikatele märkimisväärne summa. Võtame
erinevalt firmadelt hinnapakkumised, et hinna ja kvaliteedi suhe võimalikult hea tuleks.
8. Juhatusele tuli ettepanek pesakondade ülevaatajate arvu suurendamiseks.
Otsustati: kinnitada pesakondade ülevaatajateks Jekaterina Aljohhina, Thekla Degtjarjov ja Katriin
Salumaa. Lisada nad ESLÜ kodulehel olevasse pesakondade ülevaatajate nimekirja.
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