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2017 näitused 
K.Kriisk – 2017 a. Näitused on senini kinnitamata, nii et loodame jaanuari kuu 2016.a. EKL 
juhatuse koosolekule. Loodame, et piiranguid ei tehta kuna anti välja lisa CACIB´i näituse 
korraldamise õigus Astrid Lundava klubile. Näitusi on küll palju, aga kui antakse lisa Cacib, siis 
vaevalt ka muid keelatakse 
Plaanitud on näitus veebruari algusesse,  CACIB ja EW seotuna. Kohtunikele pole veel kutseid 
saatnud, kuna kuupäevad on kinnitamata. Eelkokkulepe on sõlmitud Austraalia kohtunikuga on 
jõus. Oolraunder ja 3 päevaks on min. arv, et tuua kohtunik Austraaliast. Kokkulepe sõlmitud ka M. 
Lepasaarega kohtuniku ühiseks kasutamiseks. Kas kutsuda veel mõni kohtunik seda tuleb vaadata 
selle aasta osalejate arvu järgi. On lootust, et näituse eeskirjades tehakse muudatus, et kohtunik võib 
siiski hinnata 80 koera mitte 80 eksponenti. 
Näitusetasud on meil madalad keskmiselt 20 euri koer, mis on nii madal tänu meie 
vastutulelikkusele.  
Näituse kohta tuleb vaadata. Lauluväljakul maksab koht 2500 euri, aga Kristiines lootust saada 800 
eur. Kuna 2017 CACIB on veebruari II nv, siis tuleb vaadata, et ruum oleks saadaval.  
Näitust ja suvepäevi ei saa enam teha koos kuna puuduvad vabad nädalavahetused selleks. 
Kohtunike kutsumised on plaanitud, nimekirjad on üleval. Pole küll isiklikult nendega tuttava, kuid 
soovituste järgi koostatud. Aga kõik võivad teha omapoolseid pakkumisi.  
2016 a VIII – IX rühma näituse I reg. hind lõpeb 16.detsembril. Senini on registreerunud 70 
eksponenti, kellest kuldseid on 20 
Hinnapoliitika – reg, tasusid tuleks tõsta. K. Saarniit ja K. Alekand liikmetele võiks jääda nende 
soodustused. ONLINE reg. on raske soodushindadega opereerida.  
K.Kriisk võiks jääda 2 hinna hinna juurde. Praegu B,K,V 20 euri ja soodus 17 euri ja koer 30euri ja 
soodus 27euri 
arutelu – B ja K on näitusel palju, mis viibki keskmise hinna alla. Samuti tasuta JÄK ja KASV. 
Klubiliikmetele võiks siiski kõik samaks jääda ja K ja B hinda ei ole ka soovitav tõsta, kuna nad on 
tulevaste näituste osalejad. 
ettepanek – TÜ soodustused jäävad alles. B,K, V – hind ei muutu. Koer I tariif 35 euri, soodustus 5 
euri ja II tariif 45 euri ja soodustus 5 euri ning II tariifi kasutada min. aeg. 
Otsustati – vastu võetud ühehäälselt. 
K. Saarniit – näituse toimkonna kokkupanek. J.Järveoja- reedel võin appi tulla. K.Alekand – kui 
Kalvo võtab kohtuniku vastu, siis peab  olema keegi, kes näituseplatsil tegutseb. J.Järveoja  pakub 
ennast ja M.Järveoja . 
Otsustati: K.Kriisk võtab vastu kohtuniku ja J.Järveoja ja M.Järveoja vastutavad näituseplatsi 



valmisoleku eest. 
Rosetid – K.Kriisk - mõnikord oleme tellinud Leedust, kas jätkata? Leedukatel hea kvaliteet. Tuleb 
teha rosetijääkide ülevaade. Karikad – samuti tellitud vahepeal Leedust, aga vaadatud ka Eestist, RT 
auhinnad nt.  
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Renditelki on kokkuvõttes odavam kasutada, kui omale osta. Juuninäitusele Luigel lubas LEKK 
laenata. Tuleb otsustada, ka TÜ maksab ise kogu näituseplatsi rendi ja siis esitab arve 
kaastegijatele? 3 päeva rent korraga on odavam kui 1 päeva kaupa võtta. 
K.Alekand – kohtunike valik siis selline -veebruaris spetsialist ehk kasvataja-kohtunik, suvisel 
näitusel mingi uus ja huvitav ja EW ajal siis allrounder, keda saab jagada. 
K.Saarniit – tuleb vaadata kuidas labradoridel suvepäevad õnnestuvad. Suvepäevi võiks iga aasta 
korradada erinev klubi. Retriiverite TÜ´d võiksid teha paremat koostööd. Puudub TÜ´de 
katusorganisatsioon kes otsustaks üldiseid küsimusi ja iga TÜ tegeleks siis oma tõuga 
konkreetsemalt. 

Aastakoer. 
K.Saarniit – laadida erinevad kodulehele ja küsida liikmete arvamust. K.Kriisk – tuleb plaani veel 
natuke timmida. J. Järveoja – kas välismaa näitus jääb kohustuslikuks. K.Saarniit – asukohapõhiselt 
on mõnedel välisnäitus lihtsam.  
K.Kriisk – kui arvutada koefitsentide põhjal võid ühe näituse põhjal saada niipalju punkte, et teistel 
pole sansse. 
Otsustati – üles laetakse 3 varianti, praegu kehtiv, K.Kriisk poolt pakutav ja K.Saarniit poolt 
pakutav. Liikmed hääletavad ja kui tuleb viik, siis juhatus otsustab 
J.Järveoja – kuna kodulehe adminn on siiani M.Kalle ei saa mina faile lisada, enne kui olen paroolid 
saanud 
K.Kriisk – töökoerte arvestus ei peaks arvestama nt Soome ja Rootsi rallikuulekuse punkte. Jääksid 
ainult Eeestis kehtivad alad. Ja arvestussse jääks siis noorkoer ja koer. 

Kalender. 
Tuleb kontrollida piltide kvaliteeti ja et 1 pilt inimeselt. K.Kriisk -kutsikakalender? K.Alekand 
pildid vastavalt aastaajale. J.Järveoja – pildid ruttu ülesse, et liikmed saaksid valima hakata. 
Seni on kalendrite tiraaz olnud 100 ringis ja saanud on neid näitustel osalejad. J.Järveoja – pakun 
Prindistuudiot, neik hea hind. 
Piltide kvaliteedinõue jääb sama 

Juhatuse töökord. 
Harjutuskatse . Sõltub lindude arvust. Faasaneid saab EST farmist. Reaalselt kuluks 1 lind 1 koera 
kohta. Päriskatsel kulub linde vähem. Tuttavat jahimeest vaja, et faasanite asemel nt kajakaid ja 
vareseid kasutada, samuti vutte 
Äriregister – tuleb saata lisadokumendid ja K.Rämmer´il puudub allkiri 
Aastakoer 2015 kodulehele ülesse. Sportkoera arvestuse teeb K.Kriisk. Jahikatsetel on rohkem 
tulemusi, kui kuulekuse poole pealt 
K.Saarniit – asi on läinud rohkem tõu- ja jahikatsete peale kuna SK ja KK ei anna midagi 
Revident. Põhikirjas on, et peab olema. Kui MTÜ seaduses pole revidenti ette nähtud, aga 
põhikirjas on, siis ainult üldkoosolek saab vabastada. Uue revidendi valik siis maikuus või teha 
põhikirja muudatus. 
Parimad koerad esilehele. Inimesed ise saadavad oma tulemused ja pildid, parem oleks kasutada FB 
lehte. Omanik saadab info J.Järveojale ja tema paneb ülesse, kui on tõesti tulemus ja liikmelisus on 



nõutav. 
Kodulehe avapilti võiks ka muuta. J.Järveoja avalehele võiks olla 1 suur või 2-3 vahelduvat pilti. 
Samas on koduleht nii vana, et uuemad asjad ei toimi. Lehte peab uuendama 
Koerte lehed, omanikud ikka saadavad võiks teha kasvatajaid tutvustav lõik ja sealt link kasvataja 
kodulehele.  Kutsikate müügikuulutuste lisainfo läks ülivõrdesse, sellepärast võeti maha. Siiski TÜ 
peaks püüdlema selle poole, et kutsikate müük toimuks läbi TÜ mitte lehekuulutuste kaudu 

 


