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Kristiina Mituse tegevuse peatamine ja uue juhatuse liikme määramine
LISA 1 – Kristiina Mituse avaldus oma tegevuse peatamiseks juhatuses seoses
õppima asumisega.
Ettepanek:
Peatada Kristiina Mituse tegevus juhatuse liikmena.
Hääletamine: ühehäälselt
Otsustati:
1.1 Peatada Kristiina Mituse tegevus juhatuse liikmena.
Ettepanek:
Kinnitada uueks juhatuse liikmeks asendusliige Mariliis Kõvatoomas.
Hääletamine: ühehäälselt
Otsustati:
1.2 Kinnitada uueks juhatuse liikmeks asendusliige Mariliis Kõvatoomas.
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Uute liikmete kinnitamine

Ettepanek:
Kinnitada ESLÜ liikmeteks:
Hannaliisa Saarepera, Tõnu Armulik, Kaja Köster
Hääletamine: ühehäälselt
Otsustati:
2.1 Kinnitada ESLÜ liikmeteks:
Hannaliisa Saarepera
Tõnu Armulik
Kaja Köster
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2010 plaanilised aretuskontrollid
Kuulati: Mare Adermann
Sel aastal korraldatakse 9 aretuskontrolli. Osalejate arv on neil olnud keskmiselt 6 koera – aasta
alguses rohkem ja lõpus vähem. Kuna sel aastal toimus nii Narvas kui ka Elvas näitus esialgselt
planeeritud kahe päeva asemel ühel päeval, siis ei saanud aretuskontrollis kasutada näituseks
planeeritud meeskonda ega inventari. Kõik tuli teha spetsiaalselt, mis on üsna kallis. Kuna Narva
aretuskontrollil ei osalenud ka ühtegi Ida-Eestist pärit koera, siis ei näe ma mõtet edaspidi seda
aretuskontrolli Narvas, Haranduse korraldatava erinäituse raames, korraldada. Seda enam, et
Haranduse näitusele kutsutav kohtunik ei oma sageli aretuskontrolli hindamisõigust. Aretuskontrolli
aprillis on vaja, aga see võib toimuda kuu keskel ja sellises asukohas, kust koeri tulemas oleks.
Elvas siiski aretuskontrolli tuleb korraldada, sest sellel üritusel on tavaliselt olnud umbes pooled
osalejatest Lõuna-Eesti koerad.
Ettepanek:
Korraldada 2010 järgmised aretuskontrollid:
Märtsis, kutsikanäituse raames Ruilas;
Aprillis, vaba asukohaga, Eesti kohtunikuga;
30. aprill või 1. mai Pea-erinäituse raames Pea-erinäituse kohtunikuga (SV);
18. või 19. juuni Balti Siegeri raames Balti Siegeri kohtunikuga (SV);
6. augustil Harjumaal, erinäituse kohtunikuga (SV);
Septembris Elvas, URAN’i korraldataval erinäitusel erinäituse kohtunikuga(SV?);
Novembris, vaba asukohaga, Eesti kohtunikuga
Hääletamine: ühehäälselt
Otsustati:
3.1 Korraldada 2010 järgmised aretuskontrollid:
Märtsis, kutsikanäituse raames Ruilas;
Aprillis, vaba asukohaga, Eesti kohtunikuga;
30. aprill või 1. mai pea-erinäituse raames pea-erinäituse kohtunikuga (SV);
18. või 19. juuni Balti Siegeri saames Balti Siegeri kohtunikuga (SV);
6. augustil Harjumaal, erinäituse kohtunikuga (SV);
17. või 18. septembris Elvas, URAN’i korraldatava erinäituse raames erinäituse
kohtunikuga(SV?);
Novembris, vaba asukohaga, Eesti kohtunikuga
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Kevadine kutsikanäitus
Kõigi eelduste kohaselt peaks Ruila maneež olema vaba 20. märtsil, sest siis toimuvad mujal
võistlused. Anna teeb kohe selleks kuupäevaks broneeringu.
Kui see on kokku lepitud, siis hakkab Margit kohtunikku küsima.
Näituste hinnad võiksid 2010 jääda samaks, mis need olid 2009.
Kutsikatele kogu registreerimise aja sama hind. Liikmete hind ei tohi sõltuda resideerumisest.
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Pea-erinäitus
Kuna Viimsi staadionil ikkagi remondiga ei alustatud, siis uurib Margit Viimsi vallavalitsusest, kas
saaks seda staadionit meie pea-erinäituseks kasutada.
Margit koostab ära ka kohtuniku (Norbert Scharschmidt) kutse SV-le ning edastab info Kristi Kukele, et
ta saaks hakata organiseerima kohtuniku transporti.
Ettepanek:
Kehtestada pea-erinäitusel järgmised registreerimise hinnad:

Kutsikad ja veteranid kuni 10.04.2010
ESLÜ liikmed 300 EEK / 20 EUR
mitteliikmed 400 EEK / 26 EUR
Koerte registreerimise hinnad:
15.11.2009 – 28.02.2010
ESLÜ liikmed 350 EEK / 23 EUR
mitteliikmed 500 EEK / 32 EUR
01.03.2010 – 31.03.2010
ESLÜ liikmed 450 EEK / 29 EUR
mitteliikmed 600 EEK / 38 EUR
01.04.2010 – 10.04.2010
ESLÜ liikmed 600EEK / 38 EUR
mitteliikmed 700 EEK / 45 EUR
Hääletamine: ühehäälselt
Otsustati:
5.1 Kehtestada pea-erinäitusel järgmised registreerimise hinnad:

Kutsikad ja veteranid kuni 10.04.2010
ESLÜ liikmed 300 EEK / 20 EUR
mitteliikmed 400 EEK / 26 EUR
Koerte registreerimise hinnad:
15.11.2009 – 28.02.2010
ESLÜ liikmed 350 EEK / 23 EUR
mitteliikmed 500 EEK / 32 EUR
01.03.2010 – 31.03.2010
ESLÜ liikmed 450 EEK / 29 EUR
mitteliikmed 600 EEK / 38 EUR
01.04.2010 – 10.04.2010
ESLÜ liikmed 600EEK / 38 EUR
mitteliikmed 700 EEK / 45 EUR
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Uue aasta pidu
Heli uurib muusikat. Hea oleks, kui oleks muusik, kes ühtlasi oleks ka õhtu juht. Arvestada, et peaks
olema kohal umbes kaheteistkümneni öösel. Edasi muusika plaadilt.
Anna püüab broneerida ürituse jaoks Hiiu Pubi. Proovida hakkama saada 250.- EEK piletihinnaga.
Arvestuslikult 100 inimest.
Heli küsib tordi ja kringli hinda Pagaripoistest.
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Koerteklubi Articus’e taotlus jaanuari erinäituse kohtuniku kutsumiseks
LISA 2: Articuse taotlus jaanuari erinäitusele kohtuniku kutsumiseks.
Ettepanek: Kutsuda Articuse erinäitusele 16-17. jaanuar 2010 SV kohtunik Christoph Ludwig
Hääletamine:

Poolt: 3
Vastu: 1
Erapooletuid: 1
Otsustati:
7.1 Kutsuda SV-st Articuse erinäitusele 16.-17. jaanuar 2010 kohtunik Christoph Ludwig.
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Tõuühingud ja nende kaitsmine; Eeskirjade muutmine ja reglementide tegemine
Lahkarvamused ja arusaamatused koerteklubi Articuse ja ESLÜ vahel on põhjustatud Kennelliidu
näituse eeskirjade erinevast tõlgendamisest.
Kennelliidu näituse eeskirjas on punkt: 2.5.2. Erinäituse korraldamise taotluse saab esitada
tõuorganisatsioon tõule või tõugudele, millega ta põhikirjaliselt tegeleb. Tõud ei pea kuuluma samasse
FCI rühma.
ESLÜ juhatus on siiani tõlgendanud seda punkti nii, et Articus, kelle põhikirjas pole nimetatud ühtegi
tõugu, ei tohiks saada Kennelliitu erinäituse taotlust esitada.
Kennelliit aga tõlgendab seda punkti nii, et kui koerteklubi põhikirjas ühtegi tõugu nimetatud ei ole, aga
on sees punkt ametlike näituste korraldamisest, siis tohivad nad korraldada ning taotleda Kenneliidust
ka erinäitusi kõikidele tõugudele.
Et kaitsta saksa lambakoera tõugu sellise olukorra eest, kus iga klubi võib hakata erinäitusi
korraldama ilma ESLÜ-ga eelnevalt kooskõlastamata, peab tegema ettepaneku muuta Kennellidu
näituse eeskirju selles osas. Samuti tuleb muuta ESLÜ erinäituse statuuti, et oleks üheselt selge,
milline on saksa lambakoerte erinäituse korraldamise kord.
Oleks oluline, et kõik saksa lambakoerte erinäitused oleksid enne Kennelliitu taotluse esitamist
kooskõlastatud ka ESLÜ-ga. Kõik, kes soovivad erinäitust korraldada, peaksid oma taotlused kindlaks
kuupäevaks esitama ESLÜ juhatusele, kes vaatab, et soovitud kuupäevad ei oleks liiga lähestikku,
ega ei kattuks muude oluliste näituste või võistlustega ka naaberriikides.
ESLÜ esitaks siis kõikide erinäituste taotlused koos Kennelliidule näituste kalenderplaani
kinnitamiseks.
Kohtunike kutsumisel on oluline, et soovides kutsuda SV kohtunikku, oleks tal ka aretuskontrolli
vastuvõtmise õigus.
Kuna Maris Luberg on valmis neid vajalikke muudatusi ette valmistama ja Kennelliidus ka
kooskõlastama, siis
Ettepanek:
Volitada Maris Lubergi ette valmistama ja läbirääkimisi pidama ESLÜ nimel saksa lambakoerte
erinäitusi puudutavate eeskirjade täiustamiseks nii Kennellidu kui ka ESLÜ jaoks.
Hääletamine: ühehäälselt
Otsustati:
8.1 Volitada Maris Lubergi ette valmistama ja läbirääkimisi pidama ESLÜ nimel saksa
lambakoerte erinäitusi puudutavate eeskirjade täiustamiseks nii Kennellidu kui ka ESLÜ
jaoks.
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Muud küsimused
Balti Sieger
Poola saksa lambakoerte ühing on pöördunud ESLÜ poole, et korraldada 2011 Balti Sieger Poolas.
Kuna Poola pole senini Balti Sieger’i maade hulka kaasatud olnud, siis tuleb üle vaadata leping, mille
alusel Balti Sieger’it korraldatakse ja teha sinna vajalikud muudatused, et ka Poola nende maade
hulka arvata.
ESLÜ juhatusel selle vastu midagi ei ole.
Leping tuleb ülesse otsida arhiivist ja ülesanne delegeerida EKSL-ile, kelle vastutusel Balti Sieger
Eestis on olnud.
LISA 3: Poola avaldus Balti Sieger’i korraldamiseks

Pikakarvalised saksa lambakoerad
SV on juba kinnitanud alates 2010 ametlikuks pikakarvalise saksa lambakoera. Samas pole teada, kui
kaugele on jõudnud kinnitamine FCI-s. Enne FCI-s kinnitamist me pikakarvalist Eestis ametlikuks
pidada ei saa.

Koosolek lõppes 20:00

Koosoleku juhataja Anna Luik

protokollija: Mare Adermann

