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Kristiina Mitus
Heli Reili
Margit Kuusman
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Eha Kõrve
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Koosoleku juhatajaks valiti Eve Pungas ja protokollijaks Mare Adermann
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Uute liikmete kinnitamine

Ettepanek:
Kinnitada ESLÜ liikmeteks:
Oštšepova Jelena, Klooster Merike, Kooskora Marilin, Leht Karin, Luht Tiia, Vellesalu Katrin, Raamat
Melani, Kollo Imre, Pajumäe Annely, Aav-Zoober Helen, Einaste Paul, Grišakov Kadri, Kropeit Markus,
Soosalu Gert, Tammoja Daisy
Hääletamine: ühehäälselt
Otsustati:
1.1 Kinnitada ESLÜ liikmeteks:
Oštšepova Jelena, Klooster Merike, Kooskora Marilin, Leht Karin, Luht Tiia, Vellesalu Katrin,
Raamat Melani, Kollo Imre, Pajumäe Annely, Aav-Zoober Helen, Einaste Paul, Grišakov Kadri,
Kropeit Markus, Soosalu Gert, Tammoja Daisy
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Ühingu rahaline seis
Kuulati: Eve Pungas
Hetkel kontol vaba raha üle 80 000. Ajakiri ja Skogsteri seminar toovad nüüd suuremaid kulutusi, kuid
kohe on lõppemas ka deposiit. Peale nende kulude tegemist saab seisu uuesti hinnata ja vaadata,
palju edasi deponeerida.
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Mia Skogsteri seminar
Kuulati: Merlin Kanter:

Praegu makstud sõit Lindalainiga, ööbimine Tähetornis. Vaja veel päevarahad 400 EUR päev +
parkimistasud Helsingi sadamas sularahas. Ühing teeb sularaha väljaamineku orderi. Maris Luberg/
Janne Vaarja tõlgivad. Loengu kohaks Rahumäe põhikool – 200 kr/tund. Vaja umbes 4 tundi.
Helerose platsile on tellitud 2 WC-d, Maeru trahter, mikrofonid, kõlarid, elektri generaator. Maksnud
osalejaid 50 + u. 10 eelmise hooaja koolitustoimkonna abilist. Arvestame 70 inimest. Üritus peaks
tooma u. 10 000 kasumit.
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Ajakiri
Merlin Kanter tutvustas uut vormi: kaane ja sisulehtede materjal muutunud, klambertrükk, 1
trükipoogen värvilist lehte vahel. Kasutatakse trükikoda Paar.
Ajakirja toimetajaga sõlmib ESLÜ ühekordsed lepingud iga ajakirjanumbri tasustamiseks.
Helve Käro on väga palju aidanud ajakirja toimetamisel – tabelid ja pildid.
Tagakaanel on meie suurima toetaja Remediumi Platinumi reklaam, sisekaas taga on Lemmik24
reklaamiga, mille oleme võlgu eelmisest hooajast.
Ettepanek: Kinnitada ajakirja keskmistele värvilistele lehtedele A4 suuruse reklaami hinnaks 1500
krooni.
Hääletamine: ühehäälselt
Otsustati:
4.1 Kinnitada ajakirja keskmistele värvilistele lehtedele A4 suuruse reklaami hinnaks 1500
krooni.
Esimene ajakirja number on esmaspäevast küljendamises. Jaanipäevaks kojukandes.
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Sieger’i 4 VIP pääset

Ettepanek: Anda 2 pääset Margit Kuusmanile kohustusega osaleda ka näitusejärgsel üldkoosolekul, 1
pääse Kristiina Mitusele ja 1 pääse Heli Vaabile
Hääletamine: ühehäälselt
Otsustati:
5.1 Jaotada VIP pääsmed järgnevalt: 2 Margit Kuusmanile, 1 Kristiina Mitusele, 1 Heli
Vaabile.
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WUSV-i MM’i meeskonna kapten
1. juuliks tuleb ära saata kapteni nimi ja kontaktid infovahetuseks ja osalevate võistkondade arv.
Igal juhul tuleb kellegi nimi edastada ja osalema registreerida maksimaalne arv võistkondi, et saada
võimalikult palju harjutusaega.
Meeskonna kapteni kohustused on üsna suured ja vastutusrikkad. Kapten peab olema valmis
meeskonna eest seisma ja kindlasti valdama vähemalt inglise keelt vabalt.
Seni on kaalutud mitmeid erinevaid variante, kuid nõusolekut pole kelleltki saadud.
Merlin räägib veel Maris Lubergi ja Monika Rusinguga. Võimalik variant ka Margit Kuusman.
Lisaks kaptenile on meeskonnas ka asekapteni koht.
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IPO ja KK meistrivõistlused
Kuna WUSV-i MM’il on teadaolevalt jälg mullapõllul, oleks hea ka meie meistrivõistlustel teha A-osa
mullapõllul.
Kahjuks on aga meie meistrivõistluste ajal Eestis veel saak koristamata ja mullapõldu leida väga vähe
tõenäoline. Kui see peaks aga siiski leiduma, siis toimub jäljeosa meie IPO meistrivõistlustel
mullapõllul. Info sellest võimalusest tuleb varakult ülesse panna.
B ja C osa jaoks oleks hea saada tribüüniga staadion. Riho Kivila kaudu uurida Rakvere staadionit,
Eve Pungas uurib Pärnus staadionit.

KK meistrivõistlused toimuvad ka sel aastal Viljandi Lossimägedes Lea Mengeli korraldamisel. Meil on
vaja kohale viia üks bussitäis inventari, auhindu. Otsida see transport vajalikuks ajaks – Heli Reili
suhtleb Felor Sepaga?
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Varrukameeste koolitus ja atesteerimine
Raske olukord, kus varrukamehed on atesteeritud Kennelliidu Koolitust Koordineeriva Kogu poolt ja
justkui selle organisatsiooni „alluvusega“, kuid töötades tõuorganisatsioonide üritustel, esitatakse
kaebused-pretensioonid vastavale tõuorganisatsioonile või ürituse korraldajale. Neil aga pole midagi,
millega varrukamehi mõjutada. Ehk siis pole ka võimalik neile kaebustele midagi vastata.
ESLÜ-le viimaselt aretuskontrollilt esitatud kaebus tuleb tõlkida ja esitada kaebaja poolt isiklikult EKL
KKK-le. ESLÜ saab lisada sellele kirjale vaid oma kaaskirja ja paluda vastata.
Varrukameestele on küll kehtestatud atesteerimiseks ja selle äravõtmiseks reeglid, kuid puudub kord
täiendõppeks/ korduvaks atesteerimiseks ja nende vastu esitatud protestide-kaebuste käsitlemiseks.
Nii Soomes kui ka Saksamaal on varrukameeste töö palju enam reglementeeritud. Sealt tuleneb ka
teine konflikt: ESLÜ on WUSV-i liige ja seeläbi kohustatud täitma ka WUSV-i nõudeid
varrukameestele, kuid samas Eestis käivad varrukamehed EKL-i alla ja peavad vastama seal
kehtestatud reeglitele.
Kuna enamasti töötavad varrukamehed ESLÜ või tema liikmesorganisatsioonide korraldatud üritustel,
siis oleks ESLÜ väga huvitatud koostöös EKL KKK-ga varrukameeste töö reegleid täiustama ja
pakkuma igasugust abi varrukameeste täiendkoolituseks ja atesteerimiseks.
EKL KKK seisukoht on, et täiendkoolitusi/atesteerimisi nende poolt rahaliselt ei toetata. Põhjenduseks
paralleel kohtunike ja ringikorraldajatega, kes peavad oma taseme eest ise hoolitsema ja kõik
vajalikud kulutused omast taskust tegema.
ESLÜ püüab koostöösse haarata ka teisi tõuühinguid, mille koerad varrukatööd teevad.
Varrukameestel peaks olema samuti nõuded, mis tagavad neile nende atestatsiooni jätkumise.
Näiteks kohustus iga kahe aasta tagant läbida atestatsiooni koolitus ja iga aasta töötada mingil kindlal
üritusel. Loomulikult peab sellisel juhul ka igal aastal atestatsiooni koolitusi korraldama. Soovitavalt
mõne kõrgemal tasemel töötava välis-spetsialistiga.
Praegu on suureks probleemiks ka varrukameeste endi väike huvi üritustel töötamise vastu ja
atesteerimise vastu. Enamus koeri käib trennis atesteerimata varrukameeste juures.
ESLÜ koolitustoimkond valmistab ette omapoolse nägemuse varrukameestele esitatavatest nõuetest,
kasutades sealjuures WUSV-i nõudeid ja esitab need EKL KKK-le kui lähteplatvormi, millelt võiks välja
töötada nõuded Eestis.
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Muud küsimused

Ühingule tellida ürituste jaoks kohtunikule-tõlgil-lektorile vihmavarjud (logoga) ja osta paar vihmakeepi.
Ühingule tellida URMA kataloog 2008.
Augusti näitus
Kehra plats on augustinäituseks olemas. Kooskõlastus kohe käes. Käimlad ja helitehnika tellitud
samast kust alati. Varrukameesteks on kokkulepe Viktor Salalui ja Aivo Oblikaga. Vitjal põlveprobleem
– peab enne näitust üle küsima, kas on terve. Kristiina Varik-Kilm tuleb tõlkima. Kirjutaja Mariann.
Kristiina vajab öömaja koos kolme rotweileriga.
Järgmise aasta näitused Kennelliidule esitatud: pea-erinäitus 1-2.mai Harjumaal ja erinäitus 1415.august Pärnumaal.
Pärnumaa näitus võimalusel Jõulumäel. Eve uurib asja.
Koosolek lõppes 20:00
Protokollija: Mare Adermann
Koosoleku juhataja: Eve Pungas

