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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL. 

 
Tallinn           13.08.2015 nr 8 
 
Algus kell 18:05, lõpp kell 20:15. 
 
Juhatas: Astrid Lundava. 
Protokollis: Elo Lindi. 
Osalesid: Ene Kaups (EKL büroo juhataja), Kristin Kerem (EKL revisjonikomisjon), Helle 

Kärdi-Paabo (Pärnu PKK, EKL volinik), Maret Kärdi (EKL volinike koosoleku 
asejuhataja), Marko Lepasaar (EKL näitusetoimkonna esimees), Reet Lint (EKL 
volinik), Kirke Minka, Merike Moldau (EKL volinik), Agne Mägi, Aire-Piret Pärn 
(EKL volinike koosoleku assistent), Sirle Raudava, Kaire Rjadnev-Meristo (Eesti 
Tiibeti Mastifite Päästeselts), Häli Tammeleht, Kristel Võsu. 

 
PÄEVAKORD: 
A. EKL juhatuse 13.08.2015 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
1. EKL vaidlusasjade materjalid. 
2. EKL volinike sõnavõtt. 
3. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt ja/või näitusetoimkonna teated.. 
4. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
5. EKL büroo töö korraldamisest. 
6. EKL teadus- ja aretusnõukogu materjalid: aretuserinõuded (i) inglise setterid, (ii) gordoni setterid, 

(iii) yorkshire’i terjerid, (iv) vene toyd; (v) taksid. 
7. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
8. Eesti Ameerika Staffordshire’i Terjerite TÜ taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
9. Natalja Rostovskaja taotlus aretuseriloa saamiseks inglise buldogile EST-04238/11. 
10. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
11. EKL kalenderplaani kantud toimunud ürituste arutelu. 
 
A. EKL juhatuse 13.08.2015 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
 
Ettepanek: lisada EKL juhatuse 13.08.2015 koosoleku päevakorda alljärgnevad nõuded: (i) Merike 

Kattai avaldus aretuseriloa andmiseks austraalia karjakoera EST-02354/08 paaritamiseks 
austraalia karjakoeraga EST-00153/13; (ii) Lily Malsi taotlus kennelis Heramii 14.05.2015 
sündinud kaukaasia lambakoera pesakonna (isa: RKF3788540; ema: EST-01064/11) esimese 
hinnaga registreerimistähtaja pikendamiseks; (iii) Eesti Retriiverite TÜ taotlused: a) taotlus 
retriiverite tõukatsekohtunike kohtunikukaardi kujundamiseks; b)taotlus retriiverite 
tõukatsekohtuniku hindamisõiguse kinnitamiseks; c) taotlus retriiverite ametliku tõukatse 
kuupäeva kinnitamiseks. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
A. Lisada EKL juhatuse 13.08.2015 koosoleku päevakorda alljärgnevad nõuded: (i) Merike Kattai 

avaldus aretuseriloa andmiseks austraalia karjakoera EST-02354/08 paaritamiseks austraalia 
karjakoeraga EST-00153/13; (ii) Lily Malsi taotlus kennelis Heramii 14.05.2015 sündinud 
kaukaasia lambakoera pesakonna (isa: RKF3788540; ema: EST-01064/11) esimese hinnaga 
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registreerimistähtaja pikendamiseks; (iii) Eesti Retriiverite TÜ taotlused: a) taotlus retriiverite 
tõukatsekohtunike kohtunikukaardi kujundamiseks; b)taotlus retriiverite tõukatsekohtuniku 
hindamisõiguse kinnitamiseks; c) taotlus retriiverite ametliku tõukatse kuupäeva kinnitamiseks. 

 
1. EKL vaidlusasjade materjalid. 
 
(i) Eesti Tiibeti Mastifite Päästeseltsi pöördumine seoses 13.01.2015 sündinud do-khyi (tiibeti 
mastif) pesakonnaga (isa: EST-01019/10; ema: EST-00702/08). 
 
Pesakonna kasvataja Maili Orgma on esitanud omapoolsed selgitused (registreerimata jäeti 
„kodukoerteks“ müüdud kutsikatele). 
 
Ettepanek: kanda 13.01.2015 sündinud do-khyi (tiibeti mastif) pesakonna (isa: EST-01019/10; 

ema: EST-00702/08) kasvataja registrikaardile märge EKL tõuraamatumääruse rikkumise 
kohta. Kohustada kasvatajat kandma ühe kuu jooksul EKL tõuraamatusse kõnealuse 
pesakonna kutsikad, kelle ta algselt registreerimata jättis. Kohustada kasvatajat aasta jooksul 
läbima EKL kasvatajakoolituse. 

Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(ii) Eesti Chihuahua Klubi pöördumine. 
 
Ettepanek: juhtida kenneli Jurnin Family tähelepanu sellele, et ilma tõutunnistuseta kutsikate 

müügi vahendamine ei ole eetiline. 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 1 
 
(iii) Agne Mägi pöördumine (jätkuv käsitlus). 
 
Toimus aktiivne arutelu olukorra üle, kus üks isik on kaubamärgina registreerinud teisele isikule 
kuuluva kennelnime.  EKL juhatus kinnitas, et EKL ei tõlgi kennelnimesid ning käsitleb kenneleid 
Hõbevalge ja Silverwhite täiesti eraldiseisvatena. Samas ei pidanud EKL juhatus mõistlikuks A. Mägi 
soovi kehtestada kennelnime Hõbevalge omanikule patendivaidluse lõpuni aretustööga tegelemise 
keeld. 
 
Ettepanek: asuda seisukohale, et ei ole korrektne registreerida oma kaubamärgina teisele isikule 

kuuluvat kennelnime. 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Ettepanek: jätkata kennelnimede Hõbevalge ning Silverwhite temaatika arutelu EKL juhatuse 

töökoosolekul. Paluda koosolekule mõlema kennelnime omanikud. 
Hääletamine: poolt – 5 
  Vastu – 1 
  Erapooletu – 1  
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EKL juhatus teeb Patendiametile ettepaneku koostööks, vältimaks tulevikus eelkirjeldatud olukorra 
tekkimist.  
 
Otsustati: 
1.1. Kanda 13.01.2015 sündinud do-khyi (tiibeti mastif) pesakonna (isa: EST-01019/10; ema: EST-

00702/08) kasvataja registrikaardile märge EKL tõuraamatumääruse rikkumise kohta. Kohustada 
kasvatajat kandma ühe kuu jooksul EKL tõuraamatusse kõnealuse pesakonna kutsikad, kelle ta 
algselt registreerimata jättis. Kohustada kasvatajat aasta jooksul läbima EKL kasvatajakoolituse. 

1.2. Juhtida kenneli Jurnin Family tähelepanu sellele, et ilma tõutunnistuseta kutsikate müügi 
vahendamine ei ole eetiline. 

1.3. Asuda seisukohale, et ei ole korrektne registreerida oma kaubamärgina teisele isikule kuuluvat 
kennelnime. 

1.4. Jätkata kennelnimede Hõbevalge ning Silverwhite temaatika arutelu EKL juhatuse 
töökoosolekul. Paluda koosolekule mõlema kennelnime omanikud. 

 
2. EKL volinike sõnavõtt. 
 
Helle Kärdi ja Merike Moldau andsid ülevaate 16.08.2015 Palmses korraldatava jahikoerte päeva 
ettevalmistustest (toimub eesti hagijate match show, tutvustatakse erinevaid jahikoeratõuge ning 
toimuvad demonstratsioonesinemised). Toimus arutelu, kas ja mis tingimustel võib üritusel 
kasutada EKL logo. 
 
Ettepanek: lubada 16.08.2015 Palmses jahikoerte päeva raames toimuval eesti hagijate match 

show’l kasutada EKL logoga rosette ning karikaid. 
 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
2.1. Lubada 16.08.2015 Palmses jahikoerte päeva raames toimuval eesti hagijate match show’l 

kasutada EKL logoga rosette ning karikaid. 
 
3. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt ja/või näitusetoimkonna teated. 
 
Marko Lepasaar andis lühiülevaate 22.-23.08.2015 Tallinnas Kalevi staadionil toimuva 
rahvusvahelise näituse „Balti Võitja 2015“ ettevalmistustest (tegemist kõigi aegade suurima „Balti 
Võitja“ näitusega – laupäeval 22 ning pühapäeval 18 ringi. Näitusel osalevad LKF-i ja LKD 
esindajad). 
 
4. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
 
(i) EKL normdokumentide register. 
 
EKL normdokumendid vajavad süstematiseerimist. Hetkel puudub kinnitatud kord, kes 
normdokumente ning nende erinevaid redaktsioone haldavad. Nenditi, et vaja on luua register, kuhu 
kantakse kõigi normdokumentide kõik redaktsioonid. Toimus arutelu EKL arhiivist asuva märkega 
M.K. kasti sisu ning varasema normdokumentide auditi tulemuse üle. 
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Ettepanek: tellida EKL normdokumentide haldamiseks dokumendiregister. Paluda EKL volinike 
koosoleku põhikirja ja normatiivaktide töörühmal koostada registriprogrammi loomiseks 
lähteülesanne. 

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(ii) Eesti esindaja 05.09.2015 Oslos (Norra) toimuval Eukanuba World Challenge poolfinaalis. 
 
Ettepanek: saata Eesti esindajana 05.09.2015 Oslos (Norra) toimuvale Eukanuba World Challenge 

võistlusele suur puudel EST-03239/12. Kompenseerida võistlusel osalemise kulud 120 EUR 
ulatuses. 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 1  
 
(iii) EKL-KKK taotlus FCI 2015. aasta Agility MM-il osaleva Eesti meeskonna kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada FCI 2015. aasta Agility MM-il osalev Eesti 

meeskond (lisa 1). 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(iv) EKL esindaja 04.-07.09.2015 Oslos (Norra) toimuvatel rahvusvahelisel näitusel “Euroopa 
Võitja 2015” ning FCI Euroopa sektsiooni üldkoosolekul. 
 
Ettepanek: lähetada EKL esindajana 04.-07.09.2015 Oslos (Norra) toimuvatele rahvusvahelisele 

näitusele “Euroopa Võitja 2015” ja FCI Euroopa sektsiooni üldkoosolekule Helen Tonkson-
Koit. Kompenseerida sõidukulud ning maksta päevarahad kolme päeva eest. Kulud makstakse 
välja originaal-kuludokumentide alusel. 

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(v) ajavahemikus 16.07.-13.08.2015 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused. 
 
Ettepanek: rahuldada ajalvahemikus 16.07.-13.08.2015 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused 

(lisa 2). 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(vi) Eesti Ekspressi erileht. 
 
Maris Siilmann tutvustas 19.08.2015 Eesti Ekspressi vahel ilmuva EKL teemalehe “Auh! Lugemist 
(tulevasele) koeramanikule” maketti. 
 
Otsustati: 
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4.1. Tellida EKL normdokumentide haldamiseks dokumendiregister. Paluda EKL volinike 
koosoleku põhikirja ja normatiivaktide töörühmal koostada registriprogrammi loomiseks 
lähteülesanne. 

4.2. Saata Eesti esindajana 05.09.2015 Oslos (Norra) toimuvale Eukanuba World Challenge 
võistlusele suur puudel EST-03239/12. Kompenseerida võistlusel osalemise kulud 120 EUR 
ulatuses. 

4.3. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada FCI 2015. aasta Agility MM-il osalev Eesti 
meeskond (lisa 1). 

4.4. Lähetada EKL esindajana 04.-07.09.2015 Oslos (Norra) toimuvatele rahvusvahelisele näitusele 
“Euroopa Võitja 2015” ja FCI Euroopa sektsiooni üldkoosolekule Helen Tonkson-Koit. 
Kompenseerida sõidukulud ning maksta päevarahad kolme päeva eest. Kulud makstakse välja 
originaal-kuludokumentide alusel. 

4.5. Rahuldada ajalvahemikus 16.07.-13.08.2015 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused (lisa 
2). 

 
5. EKL büroo töö korraldamisest. 
 
(i) EKL raamatupidaja leidmise konkurss. 
 
Ene Kaups andis lühiülevaate EKL raamatupidaja leidmise konkursile laekunud avaldustest.  
 
(ii) Merike Kattai avaldus aretuseriloa andmiseks austraalia karjakoera EST-02354/08 
paaritamiseks austraalia karjakoeraga EST-00153/13.  
 
Ettepanek: rahuldada Merike Kattai avaldus ning anda aretuseriluba austraalia karjakoera EST-

02354/08 paaritamiseks austraalia karjakoeraga EST-00153/13. 
Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
(ii) Lily Malsi taotlus kennelis Heramii 14.05.2015 sündinud kaukaasia lambakoera pesakonna (isa: 
RKF3788540; ema: EST-01064/11) esimese hinnaga registreerimistähtaja pikendamiseks. 
 
Ettepanek: osaliselt rahuldada Lily Malsi taotlus ning pikendada kennelis Heramii 14.05.2015 

sündinud kaukaasia lambakoera pesakonna (isa: RKF3788540; ema: EST-01064/11) esimese 
hinnaga registreerimise tähtaega kuni 13.11.2015. 

Hääletamine: poolt – 5 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 2  
 
(iii) Eesti Retriiverite TÜ taotlus retriiverite tõukatsete kohtunikukaardile kantavate andmete 
kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Retriiverite TÜ taotlus ning kanda EKL retriiverite tõukatsekohtunike 

kohtunikukaardile alljärgnevad andmed: kohtuniku ees- ja perekonnanimi, hindamisõigus, 
väljastuskuupäev, väljastaja, EKL ja FCI logod. 

Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
Otsustati: 
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5.1. Rahuldada Merike Kattai avaldus ning anda aretuseriluba austraalia karjakoera EST-02354/08 
paaritamiseks austraalia karjakoeraga EST-00153/13. 

5.2. Osaliselt rahuldada Lily Malsi taotlus ning pikendada kennelis Heramii 14.05.2015 sündinud 
kaukaasia lambakoera pesakonna (isa: RKF3788540; ema: EST-01064/11) esimese hinnaga 
registreerimise tähtaega kuni 13.11.2015. 

5.3. Rahuldada Eesti Retriiverite TÜ taotlus ning kanda EKL retriiverite tõukatsekohtunike 
kohtunikukaardile alljärgnevad andmed: kohtuniku ees- ja perekonnanimi, hindamisõigus, 
väljastuskuupäev, väljastaja, EKL ja FCI logod. 

 
6. EKL teadus- ja aretusnõukogu materjalid: aretuserinõuded (i) inglise setterid, (ii) gordoni 
setterid, (iii) yorkshire’i terjerid, (iv) vene toyd; (v) taksid. 
 
EKL teadus- ja aretusnõukogu on andnud taotlustele omapoolse hinnangu koos soovitusega 
aretuserinõuded kinnitada. 
 
Ettepanek: rahuldada alljärgnevad avaldused: (i) Eesti Setterite Klubi taotlus inglise ja gordoni 

setterite aretuserinõuete kinnitamiseks; (ii) Eesti Yorkshire’i Terjerite TÜ taotlus aretuserinõuete 
täpsustamiseks; (iii) Eesti Vene Toy Klubi taotlus vene toyde aretuserinõuete täpsustamiseks; (iv) 
Eesti Takside TÜ taotlus takside aretuserinõuete kinnitamiseks. Edastada kõik eelloetletud 
aretuserinõuded kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
6.1. Rahuldada alljärgnevad avaldused:  

6.1.1. Eesti Setterite Klubi taotlus inglise ja gordoni setterite aretuserinõuete kinnitamiseks;  
6.1.2. Eesti Yorkshire’i Terjerite TÜ taotlus aretuserinõuete täpsustamiseks;  
6.1.3. Eesti Vene Toy Klubi taotlus vene toyde aretuserinõuete täpsustamiseks;  
6.1.4. Eesti Takside TÜ taotlus takside aretuserinõuete kinnitamiseks.  

6.2. Edastada kõik eelloetletud aretuserinõuded kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 
 
7. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
 
Ettepanek: kinnitada Riin Kooli-Kõnnusaar EKL retriiverite tõukatse saagiga ja EKL retriiverite 

tõukatse dummyga katsekohtunikuks. 
 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
7.1. Kinnitada Riin Kooli-Kõnnusaar EKL retriiverite tõukatse saagiga ja EKL retriiverite tõukatse 

dummyga katsekohtunikuks. 
 
8. Eesti Ameerika Staffordshire’i Terjerite TÜ taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
 
Eesti Ameerika Staffodshire’i Terjerite TÜ ei ole veel korrigeerinud oma andmeid Äriregistris. 
Eelnevast tulenevalt jääb nende taotlus EKL liikmeks astumiseks ootele, kuniks registrisse on 
kantud õiged juhatuse liikmed. 
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9. Natalja Rostovskaja taotlus aretuseriloa saamiseks inglise buldogile EST-04238/11 
(korduv). 
 
Ettepanek: rahuldada taotlus ning anda aretuseriluba inglise buldogi EST-04238/11 paaritamiseks. 
 
Hääletamine: poolt – 1 
  Vastu – 3 
  Erapooletu – 3  
 
Otsustati: 
8.1. Natalja Rostovskaja taotlust aretuseriloa andmiseks inglise buldogi EST-04238/11 

paaritamiseks mitte rahuldada, kuna eriloa andmine ei ole piisavalt põhjendatud. 
 
10. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
 
(i) 09.07.2016 ja 10.07.2016 Pärnus toimuvate rahvusvaheliste näituste korraldajaklubi 
kinnitamine. 
 
Ettepanek: kinnitada 09.07.2016 ja 10.07.2016 Pärnus toimuvate rahvusvaheliste näituste 

korraldajaks Pärnu PKK. 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
   Ei osalenud – 1 (T. Türk) 
 
(ii) EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Šnautserite Klubi taotlus ning kanda EKL 2016. aasta näituste 

kalenderplaani 05.06.2016 Harjumaal toimuv šnautserite erinäitus (registreerimine algab 
01.01.2016). 

Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
10.1. Kinnitada 09.07.2016 ja 10.07.2016 Pärnus toimuvate rahvusvaheliste näituste korraldajaks 

Pärnu PKK. 
10.2. Rahuldada Eesti Šnautserite Klubi taotlus ning kanda EKL 2016. aasta näituste kalenderplaani 

05.06.2016 Harjumaal toimuv šnautserite erinäitus (registreerimine algab 01.01.2016). 
 
11. EKL kalenderplaani kantud toimunud ürituste arutelu. 
 
(i) 01.08.2015 ja 02.08.2015 Ülenurmel toimunud kõikide tõugude näitused (korraldaja: Happy 
Dog). 
 
EKL juhatus tutvus näituste vaatleja aruandega. Näituste korraldamise ja läbiviimise osas märkusi 
ei olnud, küll aga osales mõlemal päeval näitusel koeri, kes kataloogi kantud ei olnud ja/või 
osalesid mitte kataloogis märgitud klassis. 
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Ettepanek: paluda 01.08.2015 ja 02.08.2015 Ülenurmel toimunud kõikide tõugude näituste 
korraldajalt vastuseid näituste vaatleja aruandes tõstatatud küsimustele.  

Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
(ii) 08.08.2015 ja 09.08.2015 Sulbis toimunud kõikide tõugude näitused (korraldaja: Kagu-Eesti 
Kennelklubi). 
 
08.08.2015 Sulbis toimunud näitusel osales ning oli BIS KASV III M. Männile kuuluv kennel. 
EKL juhatuse otsusega nr 8.1., 15.01.2015 (protokoll nr 1) on eelnimetatud isikule kehtestatud EKL 
kalenderplaani kantud näitustel osalemise keeld 01.02.2015-31.01.2016, kuid ta on seda otsust 
korduvalt rikkunud. 
 
Ettepanek: tühistada 08.08.2015 Sulbis toimunud kõikide tõugude näituse osaleja nr 196 tulemus.  
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Ettepanek: lähtuvalt sellest, et M. Mänd on korduvalt rikkunud EKL juhatuse otsusega nr 8.1., 

15.01.2015 (protokoll nr 1) määratud EKL kalenderplaani kantud näitustel osalemise keeldu: 
(i) määrata koertele RKF3460267, SE30421/2010, EST-00202/13, EST-00203/13, EST-
04161/13, RKF3682471 ja EST-01493/11 EKL kalenderplaani kantud näitustel osalemise 
keeld kuni 31.01.2016. Teavitada otsusest EKL liikmesorganisatsioone; (ii) juhtida M. Männi 
tähelepanu sellele, et osalemiskeeld hõlmab endas keeldu registreerida EKL kalenderplaani 
kantud näitustele (sh. kasvataja- ja järglasteklass ning paaride võistlus), näituse 
territooriumil viibimist pealtvaataja ja/või händlerina.    

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
11.1. Paluda 01.08.2015 ja 02.08.2015 Ülenurmel toimunud kõikide tõugude näituste korraldajalt 

vastuseid näituste vaatleja aruandes tõstatatud küsimustele. 
11.2. Tühistada 08.08.2015 Sulbis toimunud kõikide tõugude näituse osaleja nr 196 tulemus. 
11.3. Lähtuvalt sellest, et M. Mänd on korduvalt rikkunud EKL juhatuse otsusega nr 8.1., 

15.01.2015 (protokoll nr 1) määratud EKL kalenderplaani kantud näitustel osalemise keeldu:  
11.3.1. määrata seisuga koertele RKF3460267, SE30421/2010, EST-00202/13, EST-00203/13, 

EST-04161/13, RKF3682471 ja EST-01493/11 EKL kalenderplaani kantud näitustel 
osalemise keeld kuni 31.01.2016. Teavitada otsusest EKL liikmesorganisatsioone. 

11.3.2. juhtida M. Männi tähelepanu sellele, et osalemiskeeld hõlmab endas keeldu registreerida 
EKL kalenderplaani kantud näitustele (sh. kasvataja- ja järglasteklass ning paaride võistlus), 
näituse territooriumil viibimist pealtvaataja ja/või händlerina.    

 
 
Astrid Lundava       Elo Lindi 
Juhataja        Protokollija 


