ESLÜ juhatuse koosolek
Tallinn, 14.11.2013 kl 19.00
Osalesid: juhatuse liikmed Meeli Puusepp, Katriin Salumaa, Rain Heinsoo, Urve Lageda, Külli Soo,
Felor Sepp, Eve Pungas, külaline Mare Adermann
Koosoleku juhatajaks valiti Külli Soo, protokollijaks Meeli Puusepp
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Detsembri aretuskontrolli korraldusküsimused
2014 aretuskontrollide graafik
Uue aasta peo korraldamine
Aasta parimate autasustamine
ESLÜ 2014 aasta kalender ja muu reklaamnänn
2014.a. sponsorleping
ESLÜ poolt 2014 korraldatavad Eesti MV-d

1. Ürituste plaani järgi tuleb 2013 detsembris kindlasti AK korraldada. Eriti seetõttu, et võib olla
koeri, kel esmane AK 2013 a-le lõpeb ja nad on arvestanud, et saavad detsembris AK-sse tulla.
Urve: Teeks selle AK päris detsembri lõpus, peale jõule. Kuupäevaks võiks olla 30.detsember. AK
spetsialistiks võiks kutsuda Alla Petrova ning varrukameheks Rene Radala. Urve lepib Renega ja
Allaga kokku.
Otsustati: korraldada korraline aretuskontroll 30.detsembril. Kutsuda AK spetsialistiks Alla
Petrova ja varrukameheks Rene Radala.
2.

2014 on tarvis aretuskontrollide graafik kinnitada. Urve pakkus välja järgmise graafiku:

Jaanuar – Articuse näituse raames 18-19 jaanuar
Veebruar
Märts
Mai – ESLÜ peaerinäituse raames 3-4 mai
August – ESLÜ erinäituse raames 2-3 august
Oktoober
Detsember
Otsustati: kinnitada eelpool toodud 2014.aasta aretuskontrollide graafik3.

Uue aasta peo koht ja kondikava.

Arutati uue aasta peo korraldusküsimusi. Kohast: kohvik Kaffel asub kesklinnas, sinna on kõigil hea
ligipääs, maja ees saab tasuta parkida. Meeli võtab hinnapakkumise.
Teine variant: Pirita TOP-is asuv kohvik. Külli võtab Piritalt hinnapakkumise.
Diskor – Mare leidis DJ.
Mängud ja õhtu juhtimine – Urve.
Otsustati: jätkata uue aasta peo korraldamist.

4. 2013 a. parimate autasustamine: Rain võtab hinnapakkumise Gravexist, Eve Auhinnapoest.
Karikad saavad nagu ikka iga kategooria 5 parimat.
Meeli: karikad võiksid veidi väiksemad olla. Kategooriaid on seoses pikakarvalistega väga palju,
karikatele läheb suur summa.
Urve: suurtele karikatele on raske kodus kohta leida, paljud inimesed on seetõttu öelnud, et väiksem
karikas meeldiks neile rohkem.
Rain: mõnedele meeldivad just suured karikad, aga võiks siis sel korral veidi suurusega tagasi hoida.
Arutelu käigus jõuti otsusele, et teeme sel aastal veidi väiksema suurusega karikad.
Tsempionide karikad – igal aastal on ESLÜ liikmeid, kes aasta jooksul CH tiitli saanud, karikatega
autasustatud. Tegelikult see otseselt ESLÜ rida pole, tiitlite statuudi kehtestab ja tiitleid väljastab EKL.
Meeli: Kas ESLÜ üldse peaks CH tiitlite eest omalt poolt karikaid andma? CH tiitli saamiseks ei pruugi
ühelgi ESLÜ üritusel osaleda, meie rida on siiski ESLÜ aasta parimate autasustamine vastavalt meie
reglemendile. Kunagi oli tsempionide ESLÜ peol autasustamise eesmärgiks algajate koeraomanike
(enamik on ju JUN CH) ühingu üritustele ja tegevusse kaasa tõmbamine. Praegu tundub, et see ei ole
ennast õigustanud.
Koosolek leidis, et võiks siiski traditsiooni jätkata, kuid tingimuseks oleks see, et CH tiitli saanu ESLÜ
peol osaleb (s.t. registreerub ja maksab osalustasu). Karikaid anname ainult EST CH tiitli saanule,
muud ei lähe arvesse.
Otsustati: autasustada 2013 a. EST CH tiitli saanud ESLÜ liikmeid ühingu poolt karikaga. Tingimus:
ESLÜ uue aasta peol osalemine (s.t. registreerumine ja osalustasu maksmine).
5.ESLÜ 2014 aasta kalender ja muu reklaamnänn
Kalender – piltide saatmise kuulutus läks kodulehele välja, nende hulgast tehakse valik. Tingimus:
pildil olev koer peab kuuluma ühingu liikmele. Kalendri kujundab Helen Vaher. Trükime Paaris või
Erkotrükis. Tahaks kõigile liikmetele postiga saata enne aastavahetust. Eve tegeleb saatekulu
uurimisega. Selle võrra saab ehk sponsorreklaami rohkem müüa.
Vihmavarjud – Felor uurib Tõnu käest hinda.
Kruusid: juubeliaasta kruus oli õnnestunud ja hea kingitus. Võiks kruuse juurde tellida, aga ilma 20-ta.
Rain: teeks siis ka uue kujunduse, praegu on hea kvaliteediga pilte olemas, mida kruusile panna.
Meeli: jäljevaiu on juurde tellida vaja. Kui sinna ESLÜ logo peale panna, võib seda ka kingituseks
kasutada.
Arutati ka pastakate tellimise võimalusi, Rain ja Katriin tegelevad sellega.
Otsustati: panna laekunud piltidest kokku ESLÜ kalender, sisse lähevad ainult ühingu liikmetele
kuuluvate koerte pildid. Saata see kõikidele ESLÜ liikmetele tasuta.
6. Sponsorleping ProPlaniga – 2014 aasta lisa tuleks järgmine nädal alla kirjutada. Külli vaatab üle
võistluste toidukogused, Katriin näituste omad.
Rain on ProPlani esindajatega arutanud võimalusi 2014 aastaks ka mingit rahalist toetust saada.
Taotletav toetus võiks minna 50/50 näituse ja spordipoolele. Toetada võiks peaerinäitusele
2.kohtuniku kutsumist, Saksa peaerinäitusele sõitmist ja WUSV IPO MM-ile meeskonna saatmist.
Täpsemad reeglid paneme paika siis, kui on teada, et toetust tõepoolest saab.
Otsustati: kirjutada alla sponsorlepingu lisa ProPlaniga ning jätkata läbirääkimisi rahalise toetuse
saamise võimalustest.
7.EKL juhatus kinnitas oma 7.11.2013 toimunud koosolekul EKL 2014.a. võistluste kalenderplaani.

Külli: ESLÜ korraldada on 2014 kahed Eesti meistrivõistlused: 26-27.juulil Eesti IPO MV ja
21.septembril Eesti FH MV. Kuna meie enda FH MV toimub 20.septembril, siis oli võimalik plaanida
see ühepäevane (viimased aastad olemegi seda ühepäevasena korraldanud) ja korraldada
pühapäeval 21.septembril EMV FH–s. Saab hakkama ühe kohtunikuga.
Meeli: IPO EMV kohtunik on olemas: nõusoleku andis pr Lene Carlson Taanist. Ta hindas 2013.a. FCI
IPO MM-il B-osa, seega väga kõrgel tasemel kohtunik. Lisaks on Lene Carlson ka SV-kohtunik, mis
peaks saksa lambakoerte inimestele eriti meeldima. Juhul kui osalejaid tuleb rohkem kui 18, tuleb
teine kohtunik juurde võtta, aga siis palume kedagi Eestist.
FH-ks pole kohtunikku veel mõtlema hakanud, aga võiks konsulteerida sel aastal meie FH-d hinnanud
hr. Gebhartiga ja küsida keda tema sakslastest soovitaks. Gebhart on ise aktiivne FH võistleja ja
oskaks ilmselt head nõu anda.
Külli: staadioni tuleb järgmise aasta alguses otsima hakata, hakkame sellega kohe jaanuaris tegelema.
Otsustati: kinnitada 26-27.juulis toimuva IPO EMV kohtunikuks pr. Lene Carlson. Alustada FH
võistlustele kohtuniku otsimist.

Koosolek lõppes kl 21.30.

