ESLÜ juhatuse koosolek
16.09.21, Hiiu Pubi
18:00 -20:00
Osalejad: Mare Adermann, Marii Pikkoja, Felor Sepp, Margit Kuusman

Käsitletud teemad
1. 2022 võistluskalender
Otsus, vastu võetud ühehäälselt: Kinnitada 2022 aastal korraldatavate võistluste ajakava Kennelliidus
taotlemiseks järgmiselt:
23.04 - KK MV
14-15.05 -PJK MV
28-29.05 - Universaalvõitja IGP + A katse
20-21.08 - IGP MV
17-18.09 - IFH MV
29.-30.10 IPO-R
2. Tulev pea-erinäitus
Kohtuniku kinnitus olemas, piletite teemaga tegeleb Merike Klement
3. Uus koduleht
Pole ühtegi takistust, et seda kasutusele võtta. Kodulehe loomist toetanud isikud on juba kannatamatuks
muutunud. Marii võtab teema üle, et uus koduleht avalikustada. Tekkivaid probleeme lahendame
jooksvalt.
4. 2022 erinäitused
Et kohtunikuga suhtlus ei jääks viimasele hetkele, tuleb näituste kuupäevad paika saada. Margit uurib
Kennelliidu näituste kalendrit ja vaatab, kas saab pea-erinäituse nihutada mai teise poolde ja erinäituse
oktoobrist augustisse, et oleks COVID-i võimalike piirangute osas kindlam.
5. Parimate autasustamine
RoyalCanin’il on olemas kingitused 2020 aasta parimatele. Kuigi pidulikku üritust ei toimunud, saadavad
nad siiski ettenähtud auhinnad parimatele. Marii tegeleb.
2021 parimate autasustamise ja ühingu aasta ürituse lükkame kevade poole. Vaatame vastavalt
olukorrale ja üritustele kehtestatud piirangutele.
6. Kohtunike piletid
Oleks mõistlik kasutada elukutseliste reisikorraldajate abi. Siiani tehtud eraisiku poolt oma
krediitkaardiga. See ei peaks nii olema. Marii räägib Engeli ja Merikesega.

7. ESLÜ meened
Teadaolevalt on praeguseks kõik ESLÜ sümboolikaga meened otsas. Järgmiseks hooajaks on vaja mingit
hulka, et jagada kohtunikele ja müüa soovijatele. Marii uurib Roi’st, mida oleme seni tellinud ja mis on
võimalused. Nokamüts, vihmavari, pleed.
8. Järgmise hooaja peasponsor
Leping RoyalCaniniga on üheks aastaks ja lõppeb 01.01.2022. Marii küsib järgmise aasta kohta.
9. Karikate taaskasutus
Karikad on iga ürituse suur kulu. Samas on inimestel palju karikaid, millest nad on nõus loobuma ja neid
saaks korduvalt kasutada. Kevadel teha kampaania kasutute karikate kokkukogumiseks ja
sorteerimiseks. Margitil võimalus ladustamiseks. Mare vastutab.
10. Kuulekuse seminar Mia Skogsteriga
Ühingu liikmete soovile vastu tulles on algatatud kokkuleppimist Mia Skogsteriga talviseks kuulekuse
seminariks. Kahe päeva hind on 2000 EUR + kulud. 500 on tagastamatu ettemaks.
11. Aretus
Margit tegeleb aretuse erinõuete pikendamisega. Samas valmistab ette muudatusi, et viia meie
aretusnõuded kooskõlla SV nõuetega.
DM testi ei pane veel aretuses kohustuslikuks eelduseks, aga lisame soovituslikuna aretuskontrolli
andmetesse. Samuti säilitame DNA analüüsi tulemusi aretuskontrolli dokumentides.
Margit töötab välja ettepanekut aretuskontrolli spetsialistiks saamiseks Eestis, kuna meil pole juurde
tulnud mitte ühtegi aretuskontrolli spetsialisti peale esimeste kinnitamist, vajavad käesolevad nõuded
muutmist.
12. SV aretusnõuete seminar
Kuna on huvi liikmete poolt, korraldab Margit talvel seminari, millel tutvustab põhjalikult SV
aretuskontrolli nõudeid.
13. Händlerikoolitus
Marii korraldab händlerite koolituse.

Protokolli koostas Mare Adermann

