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1. Ajakiri
Arutati 2012 3.numbriga seotud küsimusi. Kuna 2013 on ESLÜ 20.juubel, tuleks hakata kajastama
ajalooga seotud temaatikat. Eelmisel koosolekul pakuti välja mõte võtta intervjuu Laili Aasmanniga,
kes on saksa lambakoeranduses tegev juba 60-date algusest. Võiks korraldada vestlusringi ja räägitu
diktofoniga salvestada, pärast selle põhjal artikkel kirjutada.
Otsustati: Urve organiseerib Laiali ja Ehaga kohtumise (ESLÜ) ajaloo teemal. Felor otsib eelmise korra
ajaloo jutu ülesse vanadest ajakirjadest. Maris kirjutab diktofonilt jutu kokku ajakirja jaoks.

2. Paavo Rapilaga seminari korraldamine
Meeli: Uran korraldab 27-28.oktoobril IPO-FH EMV, Paavo Rapila tuleb hindama. Võiks korraldada
reedel, 26-dal BH testi. Ajaliselt mahuks ca 5-6 koera, teha võiks Helerose platsil ja linnaosa
Tabasalus. Õhtul võiks Rapilaga korraldada loengu koera koolitamisest võistluskoeraks, ta on kunagi
midagi sellel teemal Pärnus lugenud. Kennelliidult võiks küsida loengu ruumi.
Ettepanek: loengu hind 10 liikmetele, 15 mitteliikmetele. Võistluste korraldusabilistele võiks
bonusena olla soodushind.
Otsustati: Kutsuda Paavo Rapila’t 26.10 BH testi kohtunikuks ja küsida tema nõusolekut samal õhtul
ka loeng pidada.

3. Tatjana Tsernjakovaga koolituse korraldamine
Külli: uutele kutsikaomanikele võiks korraldada loengu ja praktilise koolituse kutsika algkoolitusest.
Koolitajaks võiks paluda Tatjana Tsernjakova. Koolitus võiks toimuda vene keeles ja tõlkega eesti

keelde. Näiteks reede õhtul loeng ja laupäeval praktilised harjutused. Aeg: kõige varem kuskil
novembri teises pooles. Külli lepib Tatjanaga täpsemalt kokku.

4. 2013.a. võistluskalender
Juhatus on kinnitanud 2013.a. võistluskalendri alljärgnevalt:
20-21.aprill – KK meistrivõistlus
25-26.mai - Universaalvõitja IPO ja PJK meistrivõistlused (koos, eraldi PJK pole mõtet korraldada
praeguse koerte arvu juures)
6-7.-juuli - FH meistrivõistlused
24-25.august – IPO meistrivõistlused
17.09 laekus EKL KKK liikme Mari Ojaranna meil palvega nihutada FH võistlus mujale, kuna see jääks
liiga lähedale IPO EMV-ga.
Arutati võimalust fH võistlust kuhugi mujale tõsta, aga sobivamat kohta ei leitud. Mais toimub
Sportkoera FH võistlus, mai lõpus korraldab ESLÜ Universaalvõitja IPO ja PJK võistlused. Meie kahe
võistluse vahe peaks olema vähemalt kuu, muidu läheb liiga tihedaks. Kõige varasem aeg oleks juuni
lõpus, siis on aga põldude kvaliteet väga küsitav, hein võib alles niitmata olla. Augusti alguses on Balti
Sieger, nädal enne seda peab kindlasti vaba olema. Augusti lõpus korraldame IPO MV. Septembri
teises pooles on Tsehhis FCI IPO MM ning kuna WUSV IPO MM on 2013 USA-s, siis ilmselt lähevad
võistlejad ja pealtvaatajad septembris Tsehhimaale. Praegune aeg 6-7 juuli on parim võimalikest.
Otsustati: jätta ESLÜ 2013.a. FH võistluse kuupäevad muutmata. Vastata KKK-le, et kahjuks ei ole
meil korralduslikult võimalik muutmise palvele vastu tulla.

5. Oktoobri IPO ja PJK korraldusküsimused
20-21 oktoober on plaanis IPO-PJK võistlus.
Meeli: räägitud on tartlastega, Uran lubas aidata korraldada. Võistlus võiks toimuda Kärkna platsil,
Tartumaal on palju põldu, Ilvi lubas tulla koordinaatoriks. Peakorraldaja: Maris on nõus olema
peakorraldaja. Urve andis juba aasta alguses nõusoleku kohtunik olla.
Külli: Varrukameestest võiks kutsuda Rene Radala ja stazeeriva varrukamehe Madis Koitla. Madisel
on niikuinii võistlusel stazeerimist vaja, see oleks sobiv võimalus.
Üritame teha 1-päevase võistluse, siis pole Tallinnast tulijatel vaja ööbimist otsida. Kuna vara läheb
pimedaks, saame võistlema võtta kuni 10 koera, aga arvata võib, et umbes niipalju reaalselt tulekski.
Otsustati: korraldada 20.oktoobril IPO/PJK võistlus Tartumaal, osaluspiirang kuni 10 võistluspaari.

6. 2013.a. Balti Siegeri korraldamine
Veiko Väljas avaldas soovi korraldada 2013 .a. Balti Sieger Haapsalus. Rain oli käinud pakutud
staadioni vaatamas ja arvas, et sinna ei mahu. Ehk võiks Haapsalus 2014 .a. augustinäituse
korraldada.
Otsustati: korraldada 2013.a. Balti Sieger Harjumaal.

7. ESLÜ kajastamine sotsiaalmeedias

Helve on teinud ESLÜ-le FB -s kodulehe. Eesmärk oli läbi sotsiaalmeedia rahvast ESLÜ üritustest
teavitada. Nüüd aga on sinna hakanud kommentaare ilmuma ja keegi peaks juhatuse nimel nendele
vastama hakkama. Ükski juhatuse liige selleks piisavalt aega ei leia, et lehte administreerida.
Tuleks selgelt teada anda, et tegu pole ametliku häälekandjaga, vaid ainult reklaami kanaliga. Juhatus
seal tõstatatud teemadele ei vasta. Administraator võiks teemavälised jutud eemaldada ja seda
peaks ka FB lehel teada andma. Selgelt tuleb teada anda, et ESLÜ FB leht on ainult ühesuunaline
infokanal ürituste kohta info levitamiseks ning kommenteerimise võimalust seal pole. Aruteludeks ja
kommentaarideks on ESLÜ kodulehel foorum, soovijad saavad seal sõna võtta. FB lehele tuleks vastav
info ka üles panna.
Otsustati: panna üles info, et ESLÜ FB leht on ainult ühesuunaline infokanal ürituste kohta info
levitamiseks ning kommenteerimise võimalust seal pole.

8. Pesakondade ülevaatusest
Tatjana Tsernjakova vestles Külliga teemal, et kas pesakondade ülevaatuse kord on sellisel kujul
õigustatud. Ehk võiks ESLÜ kodulehel ka ilma ülevaatuse kohustuseta pesakondi reklaamida.

Otsustati: Ülevaatuse läbimise korra säilitamine on oluline ESLÜ mainele. Esialgu seda korda ei
muuda.

9. Uute liikmete kinnitamine

Otsustati kinnitada uuteks liikmeteks:
Liina
Ilmar
Martin
Toivo
Kairi
Sigrid
Tiia

Sepp
Lehtpuu
Metsallik
Saks
Karming
Tiikjärv
Andres
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