ESLÜ juhatuse koosolek
Tallinn, 16.10.12 kl 19.00
Osalesid:
juhatuse liikmed Rain Heinsoo, Katriin Salumaa, Külli Soo, Meeli Puusepp, Urve Lageda,
Felor Sepp
Külalised: Mare Adermann
Koosoleku juhatajaks valiti Meeli Puusepp, protokollijaks Mare Adermann.
Päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.

1.

Juubeliaasta sündmused
Uue aasta pidu
Klubi Articus taotlus kohtuniku kutsumiseks
Maikuu Universaalvõitja IPO võistlus
Koolitusplatsist

Arutati, kuidas juubeliaastat võimalikult hästi kajastada. Idee: ESLÜ 20 aastat – kataloog –
näituste ja võistluste võitjad, lihtsalt selle aja koerad, mingid sündmused, meistrid. Panna
järgmise aasta 1. Ajakirja numbrisse kogu 20 aastat ajalugu - siis sinna muud ei panegi. Pilte
peaks hakkama juba varakult otsima.
Idee: Teha 2013 juubeliaasta sündmustest aasta lõpuks kalender (2014 aastaks) – peab aasta
alguses välja kuulutama, et pilte saadetaks, valitakse välja – Rain võtab vedada.
Idee: juubeliaasta särgid – eraldi meeste ja naiste mudelid.
Idee: lipp või ekraan ESLÜ logoga, mida võistlustel kasutada
Särkide ja lipu jaoks oleks vaja teha uus disain, et sobiks ka pikkupidi kasutada. Üks näituse koer,
üks tööliini koer, üks must - ette. Taha eritüübilised koerad portreedega ringiratast. Rainil uurib
ühelt kujundajalt. Meeli uurib piltide tegemise ja kujunduse kohta Helenilt. Külli konsulteerib
agility inimestega, kust nemad särgid tellivad.
Otsustati: jätkata juubeliaasta ettevalmistustega

2. Uue aasta pidu – toimumisajaks võiks olla laupäev, 13.jaanuar. Endistele juhatuse liikmetele
võiks saata kutsed peol osaleda.
Ajakirja panna peo kuulutus. – täis leht – näiteks tagumise kaane sisekülg. Peo peaks varakult
välja kuulutama, et inimesed saaksid arvestada.
Kohta otsida – variandid Hobuveski, Linnateari alumine saal, Mustamäe Hõbepeeker (Talleksi
maja), Silva baar, Von Glehni. 70 inimest varuga (et oleks tantsuks ruumi ja auhinna laud),
Nõmme Kultuurimaja.
Otsustati: tegeleda edasi peokoha otsimisega ja peo organiseerimisega.

3. Klubi Articus esitas taotluse, et lubada nende 2013 jaanuari näitusele kohtunik kutsuda, kellel
pole SV körungi õigust. Kohtunikuks Hollandi kohtunik John Lijffijt. Kõik nõus.
Otsustati: kutsuda Articuse 2013 jaanuari näitusele kohtunik John Lijfijt ilma SV körungi õiguseta.

4. Arutati 2013 mais plaanitud Universaalvõitja IPO võistlust (toimub koos PJK võistlusega).
Universaali IPOle võiks kutsuda SV kohtuniku hindama, siis oleks nii peaerinäitusel kui ka IPO
võistlusel SV kohtunik (see kokku annab Universaalvõitja).
Meeli: Karin Lageda rääkis Austrias Joachim Koppiga ja palus temalt abi kohtuniku leidmiseks.
Kopp lubas aidata, Karin annab teada, kui infot saab.
Võiks sama kohtunikuga teha ka BH ja AD.
Otsustati: kutsuda 2013 Universaalvõitja IPO võistlust hindama SV kohtunik.

5. Meeli: üks aktiivne koeraomanik võttis ühendust ja pakkus välja varianti rajada koolitusplatsi
rajamiseks Kiili vallas (Luigest edasi Kiili poole). Rain: Valgustus peaks kindlasti olema, muidu pole
asjal mõtet. Meeli: ilma valgustuseta platse on Tallinna ümbruses küllalt, asja teeks atraktiivseks
just võimalus valgustusega treeningplats saada. See leiaks kindlasti kasutust. Asukoht tundub
logistilises mõttes hea olema. Meeli läheb läbi rääkima.
Otsustati: uurida võimalusi koolitusplatsi rajamiseks Kiili vallas.

Koosolek lõppes kl 22.15
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