Juhatuse koosolek 2/2010
Keila 09.02.2010
Kell 18:15 – 20:00
Kohal:
Juhatuse liikmed: Eve Pungas, Margit Kuusman, Heli Reili, Eha Kõrve
Külalised: Maris Luberg (saabus 18:24)
Koosoleku juhatajaks valiti ühehäälselt Eve Pungas, protokollijaks Maris Luberg.
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1. Uute liikmetel kinnitamine
Ettepanek:
Kinnitada ESLÜ liikmeteks: Kaidi Kohv, Hannes Karri, Silver Siim
Hääletamine: Ühehäälselt
OTSUSTATI: Kinnitada ESLÜ liikmeteks: Kaidi Kohv, Hannes Karri, Silver Siim
2. ESLÜ 2010 aasta peaerinäitus Viimsi staadionil.
Arutleti toitlustamist üldiselt näituse toimumise ajal ning vaadati üle menüü, mida Athena Pub
hetkel pakub. Leiti, et hetkel menüüs olevad toidud on liialt spetsiifiliste maitseainetega või
jõululikud, et need kõikidele osalejatele sobilikud võiksid olla. Margit Kuusman võtab ühendust
Athena Pubiga ja edastab neile ESLÜ soovid menüü kohta.
Arutleti, keda kutsuda varrukameesteks näitusele ja aretustkontrollile. Otsustati kontakteeruda
hetkel Viktor Salaluiga (Margit Kuusman) ja Janar Klementiga (Eve Pungas), et küsida neilt
nõusolekut varrukameesteks olemise kohta ning ka harjutusvarruka trenni tegemise kohta.
Harjutusvarruka toimumine sõltub varrukameestest ning kindlasti tuleb jälgida, et harjutusvarrukas
ei läheks trenniks. Osalejatele tuleb meelde tuletada, et tegemist on siiski ideaalis skeemi läbimine
ühel korral ning on OK, kui enne seda teha väike instinktitõstmine ja haare anda – aga reaalseks
varrukatrenniks see siiski muutuda ei saa. Hetkel uuritakse, kas varrukamehed saavad
harjutusvarrukaks ka kohale tulla ning kui neilt on vastus saadud, siis käsitletakse harjutusvarruka
detaile täpsemalt.

3. Märtsikuine kutsikanäitus
Hetkel on registreerunud vaid 13 kutsikat. Arutleti, et kutsikanäituse reklaam peaks ESLÜ
kodulehel rohkem esile tõstetud olema, hetkel hajub ta muude linkide keskele ära. Tuleb saata
uuesti kutsikanäituse info liikmetele laiali ning organiseeritakse ka info tõlge vene keelde. Eve
Pungas räägib Helvega, et kutsikanäituse reklaam kodulehel nähtavam oleks ja info saadetud
saaks.
4. Märtsikuine aretuskontroll
Kuigi märtsikuise kutsikanäituse toimumisel võiks selle kohtuniku ka Eesti AK kohtunikuks
kinnitada, ei ole mõtet seda korraldada, kuna ilmselt paljud ootavad peaerinäituse AK-d ning lisaks
on Riina Ruven esitanud soovi korraldada aretuskontroll Articuse platsil Jüris aprilli alguses. Maris
Luberg räägib Riina Ruveniga, et AK Articuse platsil korraldada aprilli alguse poole ning lepib
kokku, et kohtuniku ja varrukameeste transpordi kompenseerib Articus, ülejäänud kulud, inventar
ja asjaajamine on ESLÜ poolt. Lisaks palub Maris Luberg, et Riina Ruven esitaks AK korraldamise
taotluse ESLÜ-le võimalikult ruttu, siis saaksid sinna hakata registreeruma ka koerad, kes muidu
oleksid olnud huvitatud märtsikuisel AK-l osalemisest.
5. 2010 Aasta parima tiitlivõistluse punktiarvestuse võistluste graafik
Arutleti selle üle, et hetkel on enamus koolitusalades olemas punktivõistluseks vajalikud 4
võistlust. Ei saa eeldada, et kõikidele võistluspaaridele kõik võistluste kuupäevad sobiksid,
seetõttu oleks minimaalselt vajalik, et võistluspaar saaks teha valiku ühel võistlusel mitte osaleda.
See jätaks neile siiski veidi ruumi oma aega planeerida. Samuti on vajalik, et juhul kui üks võistlus
ebaõnnestub, siis see jätaks siiski võimaluse aasta parima tiitlile kandideerida. Hetkel on
problemaatiline IPO võistlustega seonduv, kuna liikmesorganisatsioonide võistluseid on aasta
peale 3 – et ka IPOs jääks võimalus kandideerida aasta parimale ning osaliselt võistlusi valida või
kandideerida aasta parima tiitlile ka juhul, kui üks võistlus ebaõnnestub, tuleks ilmselt lisada aasta
2010 parimate punktiarvestusse mitteliikmesorganisatsiooni võistlus – ning parandada aasta
parimate eeskirja selliselt, et vajadusel saaks juhatus oma otsusega kinnitada aasta parima
punktiarvestuse võistluste graafikusse ka mitteliikmesorganisatsioonide võistlusi. Seekord oleks
IPOs sobilik lisavõistlus EKSL-l, mille võiks IPO punktivõistluste graafikusse lisada.
Ettepanek:
Lisada ESLÜ 2010 Aasta parima tiitlivõistluse punktiarvestuse IPO võistluste graafikusse
erandkorras ka EKSL IPO võistlus 10-11.07.2010 ning viia sisse aasta parimate arvestuse
eeskirjadesse vastav parandus, mis ka tulevikus võimaldaks juhatusel taolisi muudatusi sisse viia.
Hääletamine: Ühehäälselt
OTSUSTATI: Lisada ESLÜ 2010 Aasta parima tiitlivõistluse punktiarvestuse IPO võistluste
graafikusse erandkorras ka EKSL IPO võistlus 10-11.07.2010 ning viia sisse aasta parimate
arvestuse eeskirjadesse vastav parandus, mis ka tulevikus võimaldaks juhatusel taolisi
muudatusi sisse viia.
Ettepanek:
Kinnitada 2010 Aasta parima tiitlivõistluse punktiarvestuse võistluste graafikusse allolevad
võistlused:

Kuulekuskoolitus
22.05.2010
12.06.2010
04.07.2010
26.09.2010

Eesti SLK KK MV (ESLÜ)
TSKK KK (TSKK)
EKL KK MV (Valga)
Uran KK MV (Uran)

IPO/VPG/SCHH
10-11.07.2010
24-25.07.2010
28-29.08.2010
02-03.10.2010
21-24.10.2010

EKSL IPO (EKSL)
EKL IPO MV (Canis)
Eesti SLK IPO/VPG/SCHH MV (ESLÜ)
Articus IPO (Articus)
WUSV VPG MM (Sevilla, WUSV)

PJK/FH/IPO-FH
24.04.2010
12.06.2010
11-12.09.2010
09-10.10.2010

Articus PJK (Articus)
Eesti SLK PJK MV (ESLÜ)
Eesti SLK FH MV (ESLÜ)
Eesti SLK ja EKL IPO-FH MV (ESLÜ)

Hääletamine: Ühehäälselt
OTSUSTATI:
Kinnitada 2010 Aasta parima tiitlivõistluse punktiarvestuse võistluste graafikusse allolevad
võistlused:
Kuulekuskoolitus
22.05.2010
12.06.2010
04.07.2010
26.09.2010

Eesti SLK KK MV (ESLÜ)
TSKK KK (TSKK)
EKL KK MV (Valga)
Uran KK MV (Uran)

IPO/VPG/SCHH
10-11.07.2010
24-25.07.2010
28-29.08.2010
02-03.10.2010
21-24.10.2010

EKSL IPO (EKSL)
EKL IPO MV (Canis)
Eesti SLK IPO/VPG/SCHH MV (ESLÜ)
Articus IPO (Articus)
WUSV VPG MM (Sevilla, WUSV)

PJK/FH/IPO-FH
24.04.2010
12.06.2010
11-12.09.2010
09-10.10.2010

Articus PJK (Articus)
Eesti SLK PJK MV (ESLÜ)
Eesti SLK FH MV (ESLÜ)
Eesti SLK ja EKL IPO-FH MV (ESLÜ)

6. Urve Lageda loengusari
Hetkel ei ole veel teada loengute toimumise koht, see sõltub väga palju sellest, kui palju inimesi
registreerub. On olemas mõned ettepanekud toimumiskoha osas aga nendega saab tegeleda
konkreetsemalt siis kui registreerumine hakkab lõppema.
7. SCHH eeskirjad ja EKL
Arutleti selle üle, et SCHH eeskirjad tuleks siiski ära tõlkida ja EKL-s kinnitada. Articus on hetkel
juba pöördunud K. Varik-Kilmi poole, kes on nõustunud nimetatud eeskirjad saksa keelest ära
tõlkima, seejärel saab need esitada EKL-i kinnitamiseks. Margit Kuusman vestleb veel Aivo
Oblikaga teemal, et EKL oleks nõus tõlke maksumuse kompenseerima.
Maris Luberg uurib, kaugel eeskirjadega lugu on, Margit Kuusman vestleb Aivo Oblikaga.
8. ESLÜ Ajakiri 2009
Hetkel on käes juba 2010 aasta veebruar aga 2009 ajakirja 4ndat numbrit ei ole siiani lugejateni
jõudnud. Arutleti, et sellest sõltumata on ajakirja praegune toimetaja teinud tubli tööd. Ta on 3
numbrit lugejateni toimetanud ning seda võttes arvesse, et ta sai ajakirja välja andmise kohustuse
2009 aasta mais – ning on suutnud 7 kuuga välja anda kolm ajakirja numbrit. Samas on ta mõista
andnud, et ühe ajakirja kokku panemiseks, küljendamiseks ja trükkimiseks läheb siiski 3 kuud
aega ja kiiremini ei näe ta võimalust ajakirja numbreid välja anda. Sellele viidates tuleks hääletada,
et nn hilinemiste surnud ringi lõpetamiseks – nimetada veebruaris – märtsis 2010 ilmuv ajakirja
number 1-2010-ks ning 4-2009 jätta välja andmata. Sellekohane teade tuleks avaldada kodulehel
ning ka liikmete ees vabandada. Samas võimaldab see saada joonele ja juba 2010 kalendriaasta
sees toimetada liikmeteni kõik 4 ajakirja.
Ettepanek:
Nimetada veebruaris-märtsis ilmuv ajakirja „Saksa Lambakoera“ number 1-2010-ks ning 2009
aasta ajakirja 4s number jätta välja andmata.
Hääletamine: Ühehäälselt
OTSUSTATI: Nimetada veebruaris-märtsis ilmuv ajakirja „Saksa Lambakoera“ number 12010-ks ning 2009 aasta ajakirja 4s number jätta välja andmata.
9. Saksa lambakoerte erinäituste eeskirja projekt – jätkuv käsitlus
Kuna üldkoosolek läheneb, siis juhatus vaatab üle ning saadab oma muudatused Maris Lubergile
võimalikult ruttu. Vastasel juhul ei jää liikmetel piisavalt aega lõplikku muudatuste projektiga
toimumiseks. Eve Pungas on paranduste sisse viimise koordinaator, Margit Kuusman võtab EKLga ühendust.
10. ESLÜ poolt korraldatavad erinäitused aastal 2011
Ettepanek:
Kinnitada 2011 aasta ESLÜ poolt korraldatavate saksa lambakoerte erinäituste kuupäevadeks
• 30.04 – 01.05.2011 Peaerinäitus
• 13.08 – 14.08.2011 Augustikuine erinäitus
Hääletamine: Ühehäälselt

OTSUSTATI: Kinnitada 2011 aasta ESLÜ poolt korraldatavate saksa lambakoerte erinäituste
kuupäevadeks
• 30.04 – 01.05.2011 Peaerinäitus
• 13.08 – 14.08.2011 Augustikuine erinäitus
11. Muud teemad
• Mare Adermann on saatnud juhatusele meili ettepanekuga, kuidas leida juhatusele uusi
abikäsi. Põhimõtteliselt on ettepanek hea, kuid aretuste punkt keskendub hetkel ainult
aretuskontrolli korralduslikule poolele. Margit Kuusman täiendab seda põhiliselt läbi
temaatika laiendamise ning siis võiks Mare Adermanni poolt esitatud teksti alusel kokku
panna kuulutuse ESLÜ kodulehele.
• ESLÜ inventari hoidmiseks oleks vaja ühte kindlat panipaika, mis peaks olema kuiv ja soe
– hetkel uuritakse (Eha Kõrve) paari varianti, kus võiks asju hoida, kui need variandid
ebaõnnestuvad, siis pöördutakse liikmete poole, et järsku on kellelgi tühjalt seisev
garaaziboks vms, kus võiks ESLÜ inventari tasuta hoiustada.
• Sponsoriga tuleb telefoni teel ühendust võtta ja arendada vestlust, mis võiks viia
konkreetsete ettepanekuteni 2010 aasta tarbeks. Hetkel on sponsorile saadetud kiri
koostööettepanekutega kuid vastust sellele ei ole tulnud. Eve Pungas kontakteerub
nendega.

