ESLÜ juhatuse koosolek
Tallinn, 10.07.12 kl 19.00
Osalesid:
juhatuse liikmed Rain Heinsoo, Katriin Salumaa, Külli Soo, Meeli Puusepp, Urve Lageda
Päevakord:
1. Augustinäituse korraldusküsimused
2. Augustinäituse AK
3. IPO meistrivõistluste korraldusküsimused
4. PJK meistrivõistluste korraldusküsimused
5. Uute liikmete vastuvõtmine
1. Augustinäituse korraldusküsimused
Rain rääkis võistluste korraldusest. Kohtunikuks hr. Klaus Gothe, lennupiletid olemas, hotell
broneeritud. Toimumiskohaks on Viimsi staadion. Tõlk ja ringikorraldaja: Kristina nõus ise mõlemat
tööd tegema. Vaja on kohtunikule saatjaid, Meeli ja Felor võtavad selle enda peale. Eve räägib
Kariniga, ehk saab samuti aidata.
Varrukamehed: kuna koeri ilmselt vähe, siis töötaks Janar Klement, Tõni Land varus.
Otsustati: Kinnitada augustinäituse varrukameheks Janar Klement ja varu-varrukameheks Tõnis
Land. Jätkata näituse organiseerimist, vastutajaks Rain Heinsoo.
2. Augustinäituse raames kuulutada välja aretuskontroll. Varrukameheks Janar Klement. Avada
regamine.
Otsustati: korraldada augustinäituse raames plaaniline aretuskontroll. Kinnitada aretuskontrolli
varrukameheks Janar Klement.
3. Arutati IPO meistrivõistluste organiseerimisega seonduvaid probleeme.
Meeli: kohtunikuks oleme kutsunud pr Tita Poikoneni. Ta on kutse aktsepteerinud. Kuna ta tuleb
Kesk-Soomest, siis oli mõistlikum ta kohale tuua lennukiga, see tuleb kokkuvõttes odavam, kui
maksta transport Helsingisse ja laevapiletid. Piletid ja hotell olemas.
Kohtunik tuleb laupäeval kl 10.30 lennukiga, lahkub pühapäeval kl 18 lennukile. Võistlus võib
laupäeval alata kõige varem peale lõunat. Igal juhul 2 –päevane võistlus. Kui palju koeri ja tundub, et
pühapäeval kuulekust ja kaitset kl 16-ks ei lõpeta, tuleb osa kuulekust laupäeva õhtul teha.
Peakorraldaja: Monika Laneman andis nõusoleku olla peakorraldaja. Jäljekoordinaatoriks nõus olema
Mare Adermann.
Varrukamehed: Rene Radala ja Tõnu Mägi.
Koht: staadion läheb kalliks, korralduskulud on niikuinii seoses väliskohtunikuga väga kõrged ja üritus
toob korraliku kahjumi. Lastestaadionil kaitseosaga võistlust korraldada ei saa. Üritame Tabasalu
platsi, juhul kui EKSL soodsama hinna annab, muidu ei suuda maksta. Külli räägib Tõnisega. Lisaks
tuleb sinna kohale vedada WC, see maksab vähemalt 65 eurot päev, võimalik, et vaja 2 päeva.
Kui Tabasalu hind liiga kõrge tuleb, peab soodsamat varianti otsima.
Tarvis oleks regamine avada, Meeli vaatab osalemistasusid, Külli korraldab kuulutuse.
Otsustati: jätkata IPO meistrivõistluste organiseerimist. Kinnitada varrukameesteks Rene Radala ja
Tõnu Mägi.

4. Arutati PJK meistrivõistluste organiseerimisega seonduvaid probleeme.
Külli: eelmisel korral arutasime võimalikku võistlust veteranidele, aga tundub et huvi on
leigevõitu. Selle asemel võiks korraldada IPO A ja IPO B katse. Ka võistlusele on koeri siiani
reganud vähe, ehk veel tuleb. Mare tegeleb põldude otsimisega ja angazeerib jäljetegijad.
Regamishinnad: liikmetele 19 eurot, mitteliikmetele 35 eurot.
Koht: Lastestaadion. Tarvis veel enne võistlust üle niita, Rain korraldab.
Platsi varustus: Maret lubas A-tõkke kohale toimetada. Muu varustus on olemas ja lihtsalt
transporditav.
Otsustati: jätkata PJK meistrivõistluste organiseerimist.
5. Uute liikmete vastuvõtmine.
Otsustati: kinnitada uuteks liikmeteks: Kersti Murumägi

Protokollis:

Meeli Puusepp

