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Toimetaja pöördumine

Aasta koer 2018 - afganistani hurt 
OSHANAMEH’S MARK MY WORDS.

Eesti Kennelliidu lood
2018. aastal EKL-i registrisse kantud koeratõud 
Registreeritud kennelnimed

Retriiverite TÜ kommentaar. 
Populaarsuse võlu ja valu 

Suurvõistlused tulekul: 
hurtade maastikujooksu EM 2019

2020 aasta FCI agility MM-i 
korraldamisest Tallinnas 

Reibas eesti hagijas Eesti Kennelliidu meenetel

Ülemaailmne kokkutulek toob Eestisse samojeedi-
sõbrad igast maailma nurgast (WSM 2019)

Juuniorhändlerite meistrivõistlused

Baltic Gala Show “Champion of Champions 2019”

Persoonilood. Eesti lood
Linda Jürgens soovitab: “Lugege oma tõu 
standardit!”

Meie neljajalgsed filmistaarid

Koerad, kes muudavad meie elu

Kasvav oht: lemmikloomad jäetakse marutaudi 
vastu vaktsineerimata

Laiast maailmast 
Hollandist tasub õppust võtta

Intervjuu Crufts 2019 BIS võitja kasvataja, 
Kathleen Roosensiga

Minu põnev reis Cruftsile

Ametliku pilguga
EKL-i juhatuse uudised
EKL-i volinike koosoleku otsused

Eesti Kennelliidu näitused
“Eesti Võitja 2019” reklaam 
Rahvusvahelised koertenäitused 17.-18.08.2019

FCI teated, komisjonide töö
Ülevaade FCI agility komisjoni istungist 
2019. aasta veebruaris Soomes
Ülevaade FCI töökoerte komisjoni istungist 2019. 
aasta märtsis Austrias 

Esikaanel: Aasta koer 2018
OSHANAMEH’S MARK MY WORDS 
Omanikud:  Anne Naarits & Iren Naarits & 
Alexandra Daniela Naarits. Foto: Viktoria Baranova
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Tere kõigile ajakirja 
“Koer” lugejatele ja 
ilusat kevadet! 

Kaire Rjadnev-Meristo
EKL-i ajakirja KOER toimetaja

Ajakiri Koer on olnud uudistetooja Eesti Kennelliidu 
liikmetele ning teistele koerahuvilistele juba palju 
aastaid. Ka minu laual on täna seda pöördumist 
kirjutades A5 formaadis tagasihoidlik helekollaste 
kaantega vihik, mida tähistab järjekorranumber 1. 
Eesti Kennelliidu esimest väljaannet ilmestasid 
Tallinna linnapea Jaak Tamme tervitussõnad, teated 
Kennelliidu taasloomisest, tõukoerte registri loomisest, 
näitusetulemustest ning esimeste artiklitena Päivi 
Rantasalo “Aretusest” ja Tapio Eerola “Ka koerte 
aretustöös tuleb kanda vastutust”. Tuleb tuttav ette?
Enam kui 25 aastat hiljem on Eesti Kennelliit kasvanud 
suureks organisatsiooniks ning meie ajakiri arenenud 
tunduvalt mahukamaks ja uhkemaks väljaandeks. 
Juubeliaasta võtmes on ikka hea tagasi vaadata ning ka 
küsida - mis siis tegelikult on muutunud? 
Teadmisi on tänapäeval tunduvalt lihtsam omandada, 
infovahetus on kiire ja uudised päevakohased. Uued 
teadussaavutused ning uuringud võimaldavad meie 
lemmikutel elada kauem ning täisväärtuslikult pika elu. 
Toidu- ning koeratarvete valikust ei ole mõtet rääkidagi. 
Need on kõik saavutused meie ümber, kuid isiksuse 
areng toimub inimese enda sees. Kas me oleme väliste 
saavutustega kaasa läinud ning ka ise mitmekesisemad, 
avatumad ja paremad? 
Aastakümneid tagasi, kui valikuid oli vähe ning needki 
nirud, hoidsid inimesed rohkem kokku, arutasid ning 
jagasid teadmisi. Lahkust, heatahtlikkust, soovi panustada 
ning korda saata oli rohkem. Seda on pakkuda inimestel 
ka praegu, tuleb lihtsalt enda seest üles leida!
Ärme unustame, et Eesti Kennelliit – see oleme meie 
ise, meie kõik oma heade ja halbade külgedega. Maurice 
Maeterlinck on öelnud – meid ei mõjuta kõige enam mitte 
see, mis meiega sünnib, vaid kuidas me sellele reageerime. 
Ma arvan, et tänase päeva seisuga on see võtmesõna ka 
Eesti Kennelliidu liikmete jaoks. Probleeme on alati, neist 
peame rääkima avatult ning julgelt ja otsima lahendusi. 
Teeme koostööd. Ühise keele leidmiseks ei pea me 
omavahel kõigega nõus olema. Arutelud ning vaidlused 
on vajalikud ja kasulikud. Räägime muredest. Kuulame 
inimesi. Leiame aega süveneda. Julgeme tunnistada, et 
me kõik oleme emotsioonide ning tunnetega elavad (sh 
eksimisvõimelised) olendid ning käitume ka sellekohaselt. 
Sõltumata asjaolust, millised on meie tundeid teiste 

kaasliikmete suhtes ühendab meid kõiki armastus koerte 
vastu. See ei ole enam tähtis, kas me räägime suurtest, 
väikestest, karvastest või siledatest koertest. Meil kõigil 
on alati ühine jututeema olemas. 
Tuleme siis alustuseks kokku siiasamasse ajakirja 
lehekülgedele ning jutustame oma lugusid, räägime 
kogemustest, jagame rõõmu ja kurdame muresid. 
Jagan teiega head uudist, et nüüd on ajakirja toimetuses 
lisaks peatoimetajale ka kaks professionaalset 
ajakirjanikku – meie omad toredad koerainimesed Elo 
Malmberg ja Monica Merima. Keelekorrektuuri teeb Killu 
Paldrok ning mina olen loonud täiesti uue kujunduse. 
Soovime veel ellu kutsuda mitu põnevat rubiiki, mida 
tutvustame järgmistes numbrites. Esimene nendest on 
“Tulipunkt” – selleks, et vaidlusaluste teemade kajad ei 
kustuks kabinettide sügavuses, anname võimaluse igas 
numbris poolt- ning vastuargumente esitada erinevate 
oluliste teemade kohta. Väike teematutvustus ajakirja 
lõpus kutsub juba praegu kaasa mõtlema järgmises 
ajakirjas avaldatava vaidlusteema üle. 
Iga algus on keeruline, kuid koos saame me kõigega 
suurepäraselt hakkama!  
Parafraseerides Margaret Thatcheri tsitaati “me oleme 
siia tulnud, et teha midagi, mitte selleks, et olla keegi” - 
we came to do something not to be someone. 
Hakkame pihta!

Sõltumata asjaolust, 
millised on meie tundeid 
teiste kaasliikmete 
suhtes ühendab meid 
kõiki armastus koerte 
vastu. See ei ole enam 
tähtis, kas me räägime 
suurtest, väikestest, 
karvastest või siledatest 
koertest. Meil kõigil on 
alati ühine jututeema 
olemas. 
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Palju õnne sellise ilusa tiitli võitmise puhul! 
Kas endale tundus aasta 2018 kuidagi eriline?
Aitäh, see kõik on siiamaani uskumatu! 2018 on kindlasti aasta, mida ma ei 
unusta iialgi.
 
Kas tiitel tuli üllatusena? 
Täiesti! Midagi sellist ei osanud me oodatagi. Mitte kunagi ei ole me isegi 
üritanud ühelegi koerale „punkte korjata“. Tavaliselt käivad meie koerad 
ainult mõnel näitusel, saavad oma tiitliks vajalikud sertifikaadid ja siis on 
juba aeg järgmistel kenneli koertel sedasama teha.
Tonyl oli hiilgav näitusekarjäär juuniorklassis – ta võitis tiitleid mitmelt 
suurelt näituselt ning on nii Euroopa, Soome, Eesti, Helsingi kui ka Tallinna 
juuniorvõitja. Pärast juuniorklassi jäi ta koju „arenema“ ning … kuidagi 
ununes sinna. Tony on praegu juba viieaastane ning vahepealsed aastad 
tegi ta edukalt hoopis seda, milleks ta aretatud on − ta tegi tööd. 
Tony võistles aktiivselt hurtade maastikujooksu võistlustel nii Eestis kui ka 
Lätis ning on auväärt tiitli „Twin Cup 2015“ võitja. 
Võib öelda, et lõviosa oma elust on ta olnud töökoer, mitte näitusekoer. Ka 
2018. aastal läks Tony BIS-ringist otse maastikujooksu võistlustele. 
2018. aasta alguses registreerisin Tony paarile nädalavahetuse näitusele, 

Meie näitusestaarid − 
aasta koer 2018

Eesti Kennelliidu tiitli „Aasta koer 2018“ võitnud afganistani hurt 
Oshanameh’s Mark My Words, koduse nimega Tony on kasvataja ja 
omaniku Iren Naaritsa sõnul rõõmsameelne, karakteriga koeraisand, 
kellel on maailmale veel palju varuks.

Pärast juuniorklassi jäi 
ta koju „arenema“ ning … 
kuidagi ununes sinna. 
Tony on praegu juba viie- 
aastane ning vahepealsed 
aastad tegi ta edukalt hoopis 
seda, milleks ta aretatud on 
− ta tegi tööd. 
Tony võistles aktiivselt 
hurtade maastikujooksu 
võistlustel nii Eestis kui ka 
Lätis ning on auväärt tiitli 
„Twin Cup 2015“ võitja. 

et saada see viimane tšempionitiitli 
kinnitamiseks vajalik sertifikaat. 
Vaatamata oma eale ei olnud ta selleks 
ajaks isegi mitte Eesti tšempion – ta 
lihtsalt ei olnud näitustel käinudki. 
Me polnud kordagi kõikide nende aastate 
jooksul teinud temaga näitusetrenni. 
Näituserihma ta ilmselt enam ei 
mäletanudki. Aga noh, meil oli ju vaja 
ainult seda ühte serti. 
Ta šokeeris meid korralikult, kui juba 
esimesel nädalavahetusel tõime näituselt 
koju BIS-võitja karika. Sama kordas ta ka 
kohe järgmisel nädalavahetusel. See oli 
vaid kõige algus! Ta asus aasta edukaima 
näitusekoera edetabeli etteotsa ja hoidis 
seda positsiooni kordagi kohta kaotamata 
kuni aasta lõpuni. Meie kodukoer!?
 
Palun räägi oma ilusast võitjast. See 
on ilmselt kasvatajale suur rõõm võita 
tiitel oma kenneli kasvandikule. 
Tony oli 2018. aasta Eesti edukamate 
näitusekoerte edetabeli eesotsas üks 

4



Ajakiri KOER 2019 / 1 

väheseid Eestis sündinud koeri. Meie peres on afganistani 
hurtasid kasvatatud juba üle 30 aasta ja Tony on paljude 
aastate kasvatustöö vili. See on iga kasvataja unistus, au 
ja uhkus.
Tony on meie maja ainus mees, kõik meie teised koerad 
on emased. Ja mees tema tõesti on! Tony on hell, õrn ja 
hooliv, aga elu käib tema taktis. Tonyle meeldib otsustada 
ja ka näituseringis ta kas seisab või ei seisa − ja nii 
ongi. Sundida teda mitte millekski ei saa. Ilmselt on nii 
mõnelegi jäänud silma tema leivanumber BIS-ringis ehk 
seista tagumik kohtuniku poole. Seda harrastas ta eriti 
aktiivselt eelkõige möödunud aasta esimeses pooles. 
Mulle just sellised koerad meeldivadki – neil on isiksust! 
 
Kas ta jäi sündides kohe silma, otsustasite jätta endale? 
Eriline oli ta tõesti, ta jäi alati silma ja mul oli kohe 
alguses raske elada mõttega, et pean temast loobuma. 
Tavaliselt on meie majapidamises emased koerad ning 
isased jäävad koju harva. Tonyl pidi esialgsete plaanide 
kohaselt kolima Saksamaale, kuid viimasel hetkel see 
muutus. Kuna umbes samal ajal sai ka soetatud meie uus 
kodu, siis otsus oli kiire tulema – Tony jääb siia! 
 
Milline on ta iseloomult? On see afganistani hurda 
puhul tavapärane või erandlik? 
Eks iga koer on eriline ja omamoodi. Tony on hurdale 
omaselt veidi isepäine, kuid õpib kõike kiiresti ja on terve 
mõistusega koer. Toidu nimel on ta valmis müüma oma 
hinge ning seda ära kasutades saab talle õpetada mida 
iganes. Teda võib muretult ka rihmast lahti lasta – Tony 
tuleb alati, kui teda kutsuda!
Tonyl on alati kiire, ta ei kannata oodata. Ukse 
ja aedikuvärava ees teeb rõõmust kohalt kuni 
kahemeetriseid hüppeid otse õhku – sellist pingpongpalli 

ei ole mul varem olnud. Samas ei kasuta ta seda annet 
kunagi ühegi piirde ületamiseks, aiast ega aedikust ei 
püüa ta mitte kunagi välja saada. 
Tony oli juba juuniorina teistsugune. Tavaliselt olen 
ikka veidi mures, kui lähen üheksa-kümme kuud vana 
kutsikaga esimest korda sisenäitusele. 
Meie esimene sisenäitus oli näitus „Euroopa võitja 2014“. 
Ta astus peauksest sisse, saba uljalt seljas, ega vaadanud 
ei vasakule ega paremale – pea uhkelt püsti, marssis ta 
mu ees ringi äärde. Alati on tundunud, et ta teab oma 
väärtust ja tagasihoidlikkus ei ole tema voorus.

Kuidas talle meeldib ettevalmistumine ja näitustel 
osalemine? 
Tony karva ettevalmistus on väga lihtne: pesu, 
föönitamise ja harjamise peale kulub meil vaid kokku 
tund-paar. Tema karv püsib pusavaba ka siis, kui teda iga 
nädal mitte pesta. Enamik möödunud aasta pesusid olidki 
näitusepesud. 
Reisida talle meeldib ja autosse seab ennast sisse kohe 
esimesel võimalusel. Ka näitustel on alati saba seljas ja 
ego laes. Temaga näitustel osalemine on meie kõigi jaoks 
lahe kogemus – see meeldib kõigile osapooltele. Teades 
Tonyt, siis kui see talle ei meeldiks, ega ta ilmselt ei 
astuks kohalt mitte ainsatki sammu. 

Tony on hurdale omaselt veidi isepäine, 
kuid õpib kõike kiiresti ja on terve 
mõistusega koer. Toidu nimel on ta 
valmis müüma oma hinge ning seda ära 
kasutades saab talle õpetada mida iganes. 
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Kui Tony tahab, siis Tony teeb kõik ise ära – jookseb, seisab 
ja ma üritan tema taga teha nägu, et mul on seal ka mingi 
oluline funktsioon täita. 
 
Kuidas saab ta läbi teiste kodus elavate koertega? 
Üldiselt on Tony leebe koer ja saab läbi kõigiga. Mulle ei 
meenu, et tal oleks olnud ühtegi konflikti teiste koertega. 
Tony on emaste koerte tuhvlialune ja tavaliselt on meie 
majas just emased need, kes dikteerivad talle, mis on 
lubatud ja kust tõmmatakse tema tegevustele piir.
 
Kas tal on kellegagi (inimestest) eriliselt hea kontakt 
või suhe? Oskad öelda, miks? 
Selleks on täiesti kindlasti kääbustaks Carol, meie maja 
kõige vanem koer. Neil kahel on olnud hea suhe juba 
aegade algusest. Iga kord, kui Tony pärast pesu linade 
sees taheneb, ronib Carol talle kaissu magama.
 
Millisele inimesele sobib afganistani hurt?
Afganistani hurt sobib vaatamata kõikidele uskumustele ja 
linnalegendidele täiesti tavalisele normaalsele inimesele. 
Afgaan on minu meelest laisa inimese koer – kodus teda 
vaevu näeb. Ta lihtsalt magab rahulikult. Afgaaniga koos 
elada ongi lihtne ja rahulik. Erilist koolitust ega erihoolt 
ta ei vaja – kui kutsikana on reeglid paigas, kasvab 
temast üks mõnus kaaslane, kes õhtul diivani peal pea 
sülle paneb. Jalutada talle meeldib, aga kui see liialt 
pikaks venib, siis annab üheselt märku, et nagu aitab 
kah. Üks linnalegend räägib, et afgaaniga peab päevas 20 
kilomeetrit jooksma – see on täiesti vale. Afganistani hurt 
on sprinter ja pärast paari kiiremat ringi longib niisama. 
Hea kvaliteediga karva hooldus on lihtne. Kui soovida 
koera hoida pikas karvas, siis see eeldab regulaarset 
pesu. Samas naudib afgaan hea meelega elu ka 

kodulõikuses. Afganistani hurdad on õnneks väga terved, 
seega kliinikusse nendega üldjuhul asja ei olegi. Tihti 
jääbki afgaani esimene kliinikukülastus üle kümne aasta 
vanusesse. Afgaani keskmine eluiga on 11–14 aastat.

Milline on tõu üldine olukord Eestis? 
Kahjuks kurb. „Tänu“ linnalegendidele kardab keskmine 
eestlane seda tõugu võtta. Olen kuulnud väga paljude 
inimeste käest, et nende unistus oli afganistani hurt, 
aga ei julgetud teda võtta, kuna kardeti karvahooldust. 
Soovitud koera asemel on ostetud hoopis mõni (tegelikult 
palju suuremat karvahooldust vajav) tõug. Samuti 
kuuleme aastast aastasse seda, et afgaan on kõige 
lollim tõug maailmas. 20 kilomeetri jooksutamistest juba 
rääkisin eespool. 
90% kõikidest meie kasvatatud kutsikatest leiab kodu 
väljaspool Eestit ja enamik neist, kes siia jäävad, jäävad 
meile. Märtsis on meil oodata kaks pesakonda kutsikaid 
– neist ühe isaks on Tony. Lõviosa neist rändab ilmselt 
teistesse riikidesse. Meie kutsikad on leidnud kodu lisaks 
Euroopale ka USA-s, Kanadas, Tšiilis, Lõuna-Koreas ja isegi 
Lõuna-Aafrika Vabariigis. Loodame, et ehk seekord jääb 
mõni ka Eestisse.

Millised on plaanid 2019. aastaks? 
Sellel aastal võtame rahulikult ning Tony osaleb vaid 
mõnel näitusel. Esimene suurem üritus on „Eukanuba 
World Challenge“ ja Crufts Inglismaal. Loodetavasti 
õnnestub Tonyl sellel aastal saada ka kaks puuduvat 
sertifikaati, et saada Eesti maastikujooksu tšempioniks.

Tšempioni retsepti käis uurimas 
Kaire Rjadnev-Meristo

Aitame Eesti noored juunioride Euroopa meistrivõistlustele agility’s!

18.05.2019 Harjumaal 

MATCH SHOW 
Eesti agility-noorte toetuseks. Korraldaja EKL-i noortekogu.

Kohtunikud  
Kristiina Tammik - maailmakuulus instagrammer ja kennel Red Stripes omanik. 

Marta Miil - 2018. a agility maailmameister meeskondlikus võistluses, Eesti Kenneliidu väikese kuldmärgi omanik. 
Paula Rits - noor näitleja menufilmis Eia jõulud Tondikakul. 

Jekaterina Boiko - 2018 Eesti meister juuniorhändlingus, esindas Eestit 2019. aasta Cruftsil.

     Rohkem infot vt 
   EKL Noortekogu / EKU Youth Assembly

     Rohkem infot vt 
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Kuldne retriiver kolmandat aastat 
järjest populaarseim koeratõug

Iga aasta esimeses ajakirjas avaldatakse ülevaade eelneva aasta EKL-i 
tõuregistris registreeritud tõugude statistika. Lugejad saavad ülevaate, 
kui palju koeri aasta jooksul registreeriti, populaarsemad tõud ja 
muutused eelmise aastaga võrreldes. 

MTÜ Eesti Retriiverite 
Tõuühingu juhatuse esimehe 
Monica Merima 
sõnul on Eesti populaarseim 
koeratõug kuldne retriiver 
mitmekülgne koer, kes 
sobitub mitmesuguste 
elustiilidega nii linna kui 
ka maale. Ta on taibukas, 
liikuv, tohutult huvitatud 
inimesega koostööst ja 
kõigi suhtes positiivselt 
meelestatud seltsiline.

Eesti Kennelliidu tõuregistris registreeriti 2018. aastal 4894 koera 
181 tõust. 
Umbes poole (2444 koera) moodustavad sellest 20 populaarsemat 
tõugu (vt tabelit lk 11)
Peaaegu poolte esindatud tõugude (85 tõugu) puhul on kantud 
registrisse 10 või vähem koera (vt tabelit lk 11)
Koerte arv vähenes 32 registreeringu võrra: 2017. aastal oli vastav 
arv 4926. 
Samasugune areng oli 2014. aastal, kui registreeritavate koerte arv 
vähenes 96 võrra. Vastavad arvud olid 4530 ja 4433.
Viimase 6 aasta jooksul on EKL-i tõuregistris registreeritud kokku 
28 150 koera.

2013. a

4530 koera

2014. a 

4433 koera

2015. a

4537 koera

2016. a 

4830 koera

2017. a 

4926 koera

2018. a 

4894 koera

2018. aastal EKL-i registrisse kantud koeratõud. Esikümme. 

tõu nimetus          2018. aastal  2017. aastal (koht tabelis)

KULDNE RETRIIVER   349   343 (1)

LABRADORI RETRIIVER   284   203 (3)

SAKSA LAMBAKOER   229   259 (2) 

BERNI ALPI KARJAKOER   185   114  (7)

POMERANIAN/KÄÄBUSSPITS  158   202 (4)

CAVALIER KING CHARLES SPANJEL  132   128 (6)

PRANTSUSE BULDOG   107   87  (11)

DO-KHYI (TIIBETI MASTIF)   107   98  (9)

YORKSHIRE’I TERJER   103   135 (5)

KÄÄBUSŠNAUTSER   95   111 (8)

MTÜ Retriiverite Tõuühingu juhatuse esimehe Monica Merima kommentaar 
Eesti populaarseima koeratõu kohta vt lehekülg 12
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2018. aastal EKL-i registrisse kantud koeratõud

Tõu nimetus     2018 2017
KULDNE RETRIIVER   349 343
LABRADORI RETRIIVER   284 203
SAKSA LAMBAKOER   229 259
BERNI ALPI KARJAKOER   185 114
POMERANIAN/KÄÄBUSSPITS  158 202
CAVALIER KING CHARLES SPANJEL  132 128
PRANTSUSE BULDOG   107 87
DO-KHYI (TIIBETI MASTIF)   107 98
YORKSHIRE’I TERJER   103 135
KÄÄBUSŠNAUTSER   95 111

CHOW CHOW    95 94
AMEERIKA STAFFORDSHIRE’I TERJER  88 57
CHIHUAHUA, lühikarvaline   86 82
PAPILLON    77 76
SHETLANDI LAMBAKOER   73 70
MOPS     73 51
JACK RUSSELL TERJER   71 71
TAKS, pikakarvaline   70 77
SAMOJEEDI KOER    62 63
LÄÄNE-SIBERI LAIKA   61 71

ITAALIA CORSO    61 24
EESTI HAGIJAS    55 55
BERNHARDIIN, pikakarvaline  55 59
CHIHUAHUA, pikakarvaline  50 58
BEAGLE     49 61
ŠVEITSI VALGE LAMBAKOER  49 72
AUSTRAALIA LAMBAKOER   49 54
WELSH CORGI PEMBROKE   48 58
VÄIKE BRABANDI GRIFOON   48 32
KÄÄBUSBULLTERJER   48 45

SAKSA BOKSER    47 51
SAKSA LAMBAKOER, pikakarvaline  47 63
ROTVEILER    45 36
BOSTONI TERJER    45 47
TAKS, lühikarvaline   43 60
VENE-EUROOPA LAIKA   43 39
WEST HIGHLANDI TERJER   41 43
VENE TOY, siledakarvaline   40 25
SIBERI HUSKY    40 69
NEWFOUNDLANDI KOER   36 38

BASENJI     36 28
WELSH CORGI CARDIGAN   36 27
ALASKA MALAMUUT   35 53
NOVA SCOTIA RETRIIVER   34 22
BULLTERJER    33 12
KÄÄBUSTAKS, lühikarvaline  33 38
LANDSEER    29 27
KÄÄBUSPUUDEL    28 13
WHIPPET    27 11
IIRI PUNANE SETTER   26 32

HALL NORRA PÕDRAKOER   26 6
SAKSA VÄIKE SPITS   25 38

Tõu nimetus     2018    2017
INGLISE BULDOG    25 22
INGLISE SPRINGERSPANJEL   25 42
COLLIE, pikakarvaline   24 41
JÄMTLANDI KOER    24 30
KÄÄBUSTAKS, karmikarvaline  24 35
KESK-AASIA LAMBAKOER   23 43
BORDERCOLLIE    23 29
AUSTRAALIA KARJAKOER   23 21

KÜÜLIKUTAKS, karmikarvaline  23 6
VENE TOY, pikakarvaline   22 30
KÜÜLIKUTAKS, lühikarvaline  22 19
PRAHA ROTIPÜÜDJA   21 14
INGLISE HURT- GREYHOUND  20 19
SAKSA JAHITERJER   19 20
BORDOO DOGI    19 14
STAFFORDSHIRE’I BULLTERJER  19 35
AMEERIKA AKITA    19 5
PÜRENEE MÄESTIKUKOER   19 17

SUURŠNAUTSER    18 6
KÄÄBUSPINŠER    18 11
SHIH TZU    17 9
INGLISE KOKKERSPANJEL   16 14
BERNHARDIIN, lühikarvaline  16 11
SAKSA DOGI    15 15
ŠOTI TERJER    15 13
MALTA BICHON    15 9
LHASA APSO    15 18
CAIRNI TERJER    15 5

MAREMMA-ABRUZZI LAMBAKOER  14 1
KAUKAASIA LAMBAKOER   13 42
FOKSTERJER, karmikarvaline  13 29
AKITA     13 15
BRASIILIA FILA    13 0
TIIBETI SPANJEL    13 23
BELGIA LAMBAKOER MALINOIS  13 13
TAI RIDGEBACK    13 9
VENE HURT- BORZOI   12 13
AFGANISTANI HURT   12 6

ITAALIA VÄIKEHURT   12 10
AUSTRAALIA TERJER   12 8
BASSET HOUND    11 9
KÄÄBUSTAKS, pikakarvaline  11 3
ARGENTIINA DOGI    11 10
UNGARI LÜHIKARVALINE LINNUKOER 11 5
DOBERMANN    10 21
WELSHI SPRINGERSPANJEL  10 16
BAIERI VEREKOER    10 3
SLOVAKKIA TŠUVATŠ   10 1

AIREDALE’I TERJER   9 8
KARJALA KARUKOER   9 1
AUSTRAALIA SIIDITERJER   9 4
MALLORCA DOGI    9 0
BELGIA LAMBAKOER TERVUEREN  8 7
HISPAANIA MASTIF   8 0
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Tõu nimetus     2018 2017 
TAKS, karmikarvaline   7 21
SOOME LAPIKOER    7 0
LEONBERGER    7 20
BRÜSSELI GRIFOON   7 9

SILEDAKARVALINE RETRIIVER  7 11
PUMI     7 18
AHVPINŠER    7 2
MANCHESTERI TERJER   7 4
HOLLANDI VÄIKE VEELINNUKOER  7 2
ROMAGNA VEEKOER   7 0
SHIBA     7 9
LAPI POROKOER    7 10
KEESHOND/WOLFSPITZ   6 1
KING CHARLES SPANJEL   6 0

KÄHARAKARVALINE BICHON  6 2
AMEERIKA KOKKERSPANJEL  5 10
SKYE TERJER    5 9
RODEESIA RIDGEBACK   5 2
VÄIKE PUUDEL    4 7
PEKINGI KOER    4 2
DALMAATSIA KOER   4 15
VENE JAHISPANJEL   4 13
IIRI HUNDIKOER    4 0
JAAPANI CHIN    4 5

INGLISE SETTER    4 9
WELSHI TERJER    4 5
WEIMARI LINNUKOER, lühikarvaline  4 1
TIIBETI TERJER    4 5
SCHIPPERKE    4 0
BELGIA GRIFOON    4 11
NORWICHI TERJER   4 3
ENTLEBUCHI ALPI KARJAKOER  4 7
SOOME PÜSTKÕRV   3 3
GORDONI SETTER    3 7

ETNA CIRNECO    3 2
HOVAWART    3 16
IBIZA PODENCO, lühikarvaline  3 2
JAKUUDI LAIKA    3 2

Tõu nimetus     2018 2017 
VENE MUST TERJER   2 9
SALUKI     2 1
IIRI TERJER    2 3
SAKSA LÜHIKARVALINE LINNUKOER  2 5
SAKSA KARMIKARVALINE LINNUKOER 2 16
TOY-PUUDEL    2 0

LAKELANDI TERJER   2 0
VAARAOKOER    2 1
VANA-INGLISE LAMBAKOER  2 1
LÄÄNE-GÖTA SPITS   2 0
KONTINENTAALNE BULDOG  2 0
SUUR PUUDEL    1 2
BULLMASTIF    1 1
KERRY BLUE TERJER   1 0
SOOME HAGIJAS    1 14
HABECOLLIE    1 0

IIRI PEHMEKARVALINE NISUTERJER  1 3
COTON DE TULEAR   1 0
PHALENE    1 1
PERUU KARVUTU KOER, SUUR  1 0
BORDERTERJER    1 0
TŠEHHOSLOVAKKIA HUNTKOER  1 1
PÜRENEE LAMBAKOER, pikakarvaline 1 0
DANDIE DINMONT TERJER   1 0
KÜÜLIKUTAKS, pikakarvaline  1 4
INGLISE POINTER    1 6

VENDEEN’I VÄIKE BASSET-GRIFOON  1 1
HORVAATIA LAMBAKOER   1 1
SUUR ŠVEITSI ALPI KARJAKOER  1 0
PORTUGALI PODENGO (keskmine),   1 0
pika- ja karmikarvaline
CLUMBERSPANJEL   1 5
MEHHIKO KARVUTU KOER,    1 9
(keskmine) 
AMEERIKA BULDOG   1 0
URUGUAI CIMARRON   1 0
PESUKARUKOER    1 0
DRENTHE’I LINNUKOER   1 0
IDA-EUROOPA LAMBAKOER   0 15

seisuga 01.01.-31.03.2019 kinnitatud uued kennelnimed

GOLDWOOD
WOOLLYCOAT
PRECIOUS TOY
IAIDO
HEILAGR
ALLURINGSOUL

AGNIBOX
EGILSON’S
STRADA STELLATA
PECORO SOLARE
BRILLIANT WINNER
BEBONA FIDE
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TELLIJA LOGOGA 
naturaalsest nahast 

veterinaarpassikaaned lemmikloomale

• KENNEL • TÕUÜHING • 
• VÕISTLUSTIIM • KLUBI •

Tellimisel miinimumkogus 15 tk, hind alates 12 eurost.

INFO: info@rogeir.ee või tel +372 56560519
Vaata lisaks 

www.rogeir.ee

originaalne, alati sobiv ja 
vajalik kingitus või auhind

10 tõugu, mille registreerimiste arv 
on kahanenud kõige enam

tõu nimetus   2018 2017  

POMERANIAN/KÄÄBUSSPITS 158 202 -44

YORKSHIRE’I TERJER  103 135 -32

SAKSA LAMBAKOER  229 259 -30

SIBERI HUSKY   40 69 -29

KAUKAASIA LAMBAKOER  13 42 -29

ŠVEITSI VALGE LAMBAKOER 49 72 -23

KESK-AASIA LAMBAKOER  23 43 -20

ALASKA MALAMUUT  35 53 -18

TAKS, lühikarvaline  43 60 -17

INGLISE SPRINGERSPANJEL  25 42 -17

Tõud, mida 2017. aasta tabelis ei esinenud 

tõu nimetus    2018 2017 

BRASIILIA FILA    13 0

MALLORCA DOGI    9 0

HISPAANIA MASTIF   8 0

SOOME LAPIKOER    7 0

ROMAGNA VEEKOER   7 0

KING CHARLES SPANJEL   6 0

IIRI HUNDIKOER    4 0

SCHIPPERKE    4 0

TOY-PUUDEL    2 0

LAKELANDI TERJER   2 0

LÄÄNE-GÖTA SPITS   2 0

KONTINENTAALNE BULDOG  2 0

KERRY BLUE TERJER   1 0

HABECOLLIE    1 0

COTON DE TULEAR   1 0

PERUU KARVUTU KOER, SUUR  1 0

BORDERTERJER    1 0

PÜRENEE LAMBAKOER, pikakarvaline 1 0

DANDIE DINMONT’I TERJER  1 0

SUUR ŠVEITSI ALPI KARJAKOER  1 0

PORTUGALI PODENGO   1 0

keskmine, pika ja karmikarvaline 

AMEERIKA BULDOG   1 0

URUGUAI CIMARRON   1 0

PESUKARUKOER    1 0

DRENTHE’I LINNUKOER   1 0

10 tõugu, mille registreerimiste arv 
on kasvanud kõige rohkem

tõu nimetus   2018 2017 

LABRADORI RETRIIVER  284 203 +81

BERNI ALPI KARJAKOER  185 114 +71

ITAALIA CORSO   61 24 +37

AMEERIKA STAFFORDSHIRE’I TERJER 88 57 +31

MOPS    73 51 +22

BULLTERJER   33 12 +21

PRANTSUSE BULDOG  107 87 +20

HALL NORRA PÕDRAKOER  26 6 +20

KÜÜLIKUTAKS, karmikarvaline 23 6 +17

VÄIKE BRABANDI GRIFOON  48 32 +16
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Populaarsuse 
võlu ja valu
Monica Merima, 
MTÜ Eesti Retriiverite Tõuühingu juhatuse esimees
Foto erakogu

Kuuest retriiveritõust on maailmas enim levinud kuldsed 
retriiverid ja labradori retriiverid. Enamikus Euroopa 
riikides kuuluvad nad tõugude esikolmikusse. Eesti pole 
erand: kuldsed retriiverid hoiavad kolmandat aastat 
järjest esikohta, labradorid on tõusnud kolmandalt 
positsioonilt teiseks. Soomes on juba aastaid esinumbriks 
labradorid. USA kennelorganisatsiooni andmetel on 2018. 
aasta seisuga hoidnud populaarsustabeli esikohta lausa 
27 aastat järjest labradorid, kuldsed retriiverid on USA-s 
saksa lambakoerte kannul kolmandal kohal.
Kuldsed retriiverid ja labradorid on jahikoerad, keda 
kaasatakse saagi äratoojatena linnujahis ja pisiulukite 
küttimisel. Retriiverid on suhteliselt suurekasvulised 
koerad, kelle agressiivsus on väga madal. Linnujaht ja 
pisiulukite küttimine on tänapäeva maailmas pigem 
kaduvad tegevusalad, koduvalvurit retriiverist pole. 
Mis on siis menu põhjus?
Retriiver on mitmekülgne koer, kes sobitub 
mitmesuguste elustiilidega nii linna kui ka maale. 
Ta on taibukas, liikuv, tohutult huvitatud inimesega 

Kommentaar Eesti Kennelliidu tõuregistri 
statistika juurde. 

koostööst ja kõigi suhtes positiivselt meelestatud 
seltsiline. Võrreldes paljude teiste tõugudega, on 
retriiveriga suhteliselt lihtne hakkama saada. 
Isegi kui kõik täiesti valesti teha või üldse mitte midagi 
teha, siis retriiver ikkagi pole agressiivne ning kui ta 
on igavusest destruktiivne ja närviline, siis pannakse 
ta lihtsalt kuskile tuppa või puuri kinni ja ega väga ei 
juurelda sealjuures koera vajaduste ja heaolu teemadel. 
Mõnus kaaslane on siiski see retriiver, kellega on 
asjatundlikult tegeletud sünnist saati, hea tulemus ei 
tule iseenesest. Nagu ei ole ka kõik saksa lambakoerad 
sünnipäraselt „komissar Rexid“. 
Populaarsuse miinus on asjaolu, et selle tõu võtavad 
paljud inimesed valede ootustega ja tegeliku vajaduseta. 
Probleemkoeri on retriiverite seas omajagu palju, 
kuna inimesed ei ole koerapidamiseks valmistunud. 
Kutsikaotsijad ei tea retriiveri tõugude kohta enamasti 
kuigi palju, kuigi info pole iial olnud lihtsamini 
kättesaadav kui praegusel internetiajastul. 
Retriiver on tavamõistes enamasti see „pikakarvaline 

Fotol Soft Souli ja Lakebrooki kenneli kuldsed retriiverid. Foto autorid Jaana Järveoja ja Mari-Liis Rihkrand
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Kutsikaotsijad ei tea 
retriiveri tõugude kohta 
enamasti kuigi palju, 
kuigi info pole iial olnud 
lihtsamini kättesaadav kui 
praegusel internetiajastul. 
Retriiver on tavamõistes 
enamasti see „pikakarvaline 
kollane“ või „see koer, keda 
me nägime kodukindlustuse 
reklaamis“. Ja labrador 
on siis see väga nummi 
kollane kutsikas, kes oli 
tualettpaberireklaamis. 

kollane“ või „see koer, keda me nägime kodukindlustuse reklaamis“. 
Ja labrador on siis see väga nummi kollane kutsikas, kes oli 
tualettpaberireklaamis. 
Kasvatajad kuulevad sageli, et „me tahame ainult perelemmikut, 
mitte näitusekoera“. Kas siis näitusel osalemine või muu harrastusega 
tegelemine välistab koeral perelemmikuks olemise? Perelemmik tähendab 
pahatihti seda, et koeraga pole kavatsustki peale kutsikakooli 8–10 
tunni läbimise midagi rohkemat teha. Kuna retriiverite inimsõbralikkus 
on üldtuntud, siis lapsevanemad võtavad kutsika lapsele sageli 
mängukaaslaseks. Koer aga ei ole karvane mänguasi ning kui ta käitub 
nagu koer või annab koerakeeles märku, et vajab privaatsust või et seljas 
ratsutamine ja sabast tirimine ei ole tore, siis on täiskasvanud kohkunud 
– pidi ju lastesõbralik olema. Sõbraliku loomuga koeri väärkohtlevad 
inimesed teadmatusest tihti ja panevad proovile nende taluvuspiirid. See 
on koera suhtes väga ülekohtune.
Kui vaadata tõuklubidega liitunud uute inimeste hulka või osalejate arvu 
näitustel, siis need räägivad teist keelt: hüppelist uute retriiveriomanike 
pealetungi märgata pole. Suvepäevad, koolituspäevad ja loengud ei 
meelita samuti enamikku uusi retriiveriomanikke kodust välja. On väga 
tublisid kasvatajaid, kes suudavad kutsika-omanikke motiveerida ja harida 
ning ettevõtmistesse kaasata, kuid on kahjuks ka neid, kes on populaarse 
tõu kutsikate müügist kujundanud endale vaid sissetulekuallika.

Tartu Ahhaa keskuse embrüoloogia 
sektoris on 2018. aasta juulist 
kuni 2019. aasta suveni avatud 
stend EKL-i Suure Hõbemärgi 
kavalerile, pikaaegsele düsplaasia 
uuringute ja hindamise usaldus-
isikule ja pioneerile Eestis 
Lembit Pihkvale, kes koostöös 
legendaarse Tallinna loomaaia peaveterinaararsti Andrus 
Allasega töötasid välja metoodika loomade luumurdude 
ravimiseks. Praegu ei ole loomakliinikutel valdavalt 
probleemi lemmiku trauma või liigeshaiguse tõttu abi 
saamisega – kliinikuid ja spetsialiste on rahuldaval 
määral olemas.
Taasiseseisvunud Eesti algusaastatest kuni 90ndate 
lõpuni ei tulnud sellele erialale Maaülikoolist ühtegi 
spetsialisti. Kodumaine veterinaarortopeedia sai alguse 
Tallinna loomaaia veterinaararsti Andrus Allase ja Seppo-
nimelise kliiniku ortopeedi Lembit Pihkva koostööst. 
Alustanud loomaaia asukate traumade ravimisega 
1985. aastal, liiguti edasi esimese eraveterinaarkliiniku, 
kooperatiiv Animo loomiseni 1987. aastal, kus osutati abi 
regulaarse igapäevase ravitegevuse näol. Seda peaksid 
mäletama eakamad koerakasvatajad ja -omanikud, samuti 
kassisõbrad − neid oli tuhandeid. Massilise ja eduka 
tegevuse aluseks sai efektiivne ja üliodav ravimetoodika, 
mille töötasid välja ja rakendasid praktikasse 
eelnimetatud isikud, taotledes originaalsele lahendusele 
ka autoritunnistused.
Samas on vanameister Lembit Pihkval varuks veel mitu 
praktikas ennast õigustanud originaalset meetodit 
luumurdude säästlikuks ravimiseks.

Gruusia valitsus on algatanud 
programmi hulkuvate koerte 
abistamiseks (toitmiseks) 
ning samal ajal tühja taara 
taaskasutamiseks.
Paned tühja pudeli avasse ja 
koerale kukuvad krõbinad. 
Linn on puhtam ja koerad 
toidetud. Kõrval on 
hädalistele ka kuut.

Pilt ja tekst Mari Liis Pakats
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www.petcity.ee

on kõik, mida  
sinu koer vajab.

Lemmikute lem
mik

KAUPLUS JA E-POOD 
PetCity on kodumaine bränd, millel on hetkel 13 kauplust 
üle Eesti. Tegutseme Tallinnas, Tartus, Pärnus, Raplas 
ja Põlvas. Meie sortimendis on hulgaliselt kvaliteetseid 
koeratoidubrände, lisaks on meil lai valik koertele 
mõeldud mänguasju, riideid, karvahooldustooteid, 
puure, jalutusvahendeid ja teisi tooteid. E-poest tellides 
toimetame sinu kauba TASUTA pakiautomaati!

TREENING  
PetCity Hill’s treeningsaal on avar 260 m²  sisetreeningsaal 
PetCity Rannamõisa XL lemmikloomakeskuses. PetCity 
Hill’s treeningsaalis on võimalik läbi viia koerte treeninguid, 
koerakasvatajate kokkutulekuid, näituseid või esitlusi.

GROOMING  
PetCity grooming-hooldussalongid asuvad Tallinnas, 
Tartus ja Pärnus. Meie salongides on võimalik 
kasutada ka ülimugavat isepesu võimalust.

HOTELL   
PetCity hotell asub Tallinnas ja Tartus. Pakume päeva-, 
ööpäeva- ja nädalahoidu. Igas hotelliboksis on olemas kaamera, 
mille läbi saab omanik enda lemmikut iga kell jälgida.

LOOMAKLIINIK  
PetCity loomakliinikud asuvad Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Meie 
loomakliinikutes töötavad spetsialistid ja moodsaim aparatuur 
võimaldavad läbi viia erinevaid ravi- ja hooldusprotseduure, füsioteraapiat 
ja muud. Teeme ka erinevaid diagnostilisi ja laborianalüüse. 

LEMMIKUTE 24H KIIRABI 
PetCity Lemmikute kiirabi asub Tallinnas, Rannamõisa tee 8.  
Helista meile iga kell, nädalapäevast või pühast hoolimata,  
numbril 15222.
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TULE VABATAHTLIKUKS 
ABILISEKS hurtade 
maastikujooksu Euroopa 
meistrivõistlustele! 
Tule vaata ja löö käed külge!
https://www.facebook.com/
LCEuCC2019
europeancoursing2019.eu
info@europeancoursing2019.eu
Vabatahtlike registreerimine: 
alexandra@
europeancoursing2019.eu

Jaht ja hurdad on igivana kooslus. Nende jahipidamise viisid erinevad küll 
veidi, kuid kiired jalad ja suurepärane nägemine on kindlalt see, mis neid 
kõiki ühendab. Erinevalt teistest jahikoertest on hurdad just silmadega 
jahti pidavad koerad (nad ei otsi jälge ega aja lõhna). Kui jahiobjekt ilmub 
vaatevälja, algab ka jaht. Jahiobjekt kaob silmapiirilt, lõpeb ka seekordne jaht.
Tänapäeva rangete seaduste rägastikus on enamikus maades võetud 
hurtadelt võimalus jahtida elusat looma. Alternatiivina on selle asemele 
aegade jooksul tekkinud rajajooksud ja maastikujooksud, et koertes 
säiliksid nende ürgsed instinktid.
Eestis oleme seda koeraspordiala arendanud uhkelt üle kümne aasta. 
Hurtade maastikujooksud koguvad aastast aastasse juurde fänne. 
Tänaseks oleme sealmaal, et oleme saanud endale võimaluse korraldada 
2019. aasta hurtade maastikujooksu Euroopa meistrivõistlused.
Põllul teeb koer kõik otsused ise ja inimesest sõltumatult. See ongi see, 
mis teeb hurtade maastikujooksu võistlused kaasahaaravaks ja huvitavaks. 
Kiirus, jooksu võimsus ja hasart − need on lummavad.
Kui jäid nüüd mõttesse ning tekkis väike huvi, siis pakume sulle ainulaadse 
võimaluse tutvuda selle koeraspordiala köögipoolega!

Suurvõistlused tulekul: 
hurtade maastikujooksu EM 2019
Anne Naarits, Eesti Hurtade Liit
Foto autor Rytis Sapežinskas

Kui vaiksel suvepäeval selja tagant ootamatu tuuleiil ja 
veel teinegi mööda tuhiseb, pole põhjust ehmatada. 
Ei, need ei olnud üleloomulikud jõud! Need olid hurdad, 
kes täiskiirusel jahti pidasid.
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2020. aasta FCI agility MM-i 
korraldamisest Tallinnas
Indrek Tirmaste, korraldustoimkonna juht
Foto autor Marc Gaub

Agility maailmameistrivõistluste ettevalmistustööde ning läbiviimise  hõlbustamiseks oleme jaganud tegevused eri 
valdkondadesse, millest igaüks toimib eraldi üksusena ning korraldab ja vastutab oma valdkonna piirides.
Iga valdkonna juhiks on inimesed, kellel on vastava ala töökogemus või haridus ning kes on ka varem olnud agility’ga seotud. 
Mõned on alles alustanud treeninguid ja pole veel veendumuseni jõudnud, kuidas jätkata. Teised on juba tõelised agility-
veteranid ja tänaseks treenerid või vastava ala katsekohtunikud. 
Igal valdkonnal on oma raskused, mille lahendamisega tuleb iga päev tegeleda. Meie kõige suurem ülesanne on kasvatada 
kohaliku elanikkonna huvi agility vastu ning pakkuda kõigile vaatajatele meeldejäävaid võistluspäevi.
Agility maailmameistrivõistluste esimese sponsorina on välja valitud võistluse takistuste ja ajavõtusüsteemiga varustaja Galican.

Loodud valdkonnad: 
finantsid  ürituse eelarve koostamine ja jälgimine
turundus ürituse turundamine Eestis ja väljaspool Eestit, digiturundus, koduleht ja sotsiaalmeedia
müük  piletid, meened, otseülekanne, müügikohad võistluspaigas ja üritusejärgne varustuse müük
logistika  vajaliku varustuse transportimine võistluspaika, koha ettevalmistus, 
  läbipääsude kontroll ja parkimise korraldus
transport meeskondade transport võistlus- ja majutuskoha vahel
hotell/catering kohtunike ja abiliste majutus, koostööpartnerite leidmine majutuse pakkumiseks, 
  toitlustamine võistluste toimumise ajal
staap  meeskondade registreerimine, veterinaarkontroll, sekretariaat
rajatoimkond võistlusradade ehitamine, väljaku ettevalmistamine algus- ja lõputseremooniaks 

Agility maailmameistrivõistluste korraldamine on 
mahukas ja pikaajaline töö, mis nõuab rohkelt entusiasmi, 
head planeerimist ning palju abikäsi.
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Eesti Kennelliidu juubeliaasta meenetel rõõmustab 
silma lustlik ja tubli eesti hagijas. Kunstnikud Olivia ja Tarieli 
räägivad, kuidas nad pildikoeraga sõbraks said. 

Reibas eesti hagijas 
Kennelliidu meenetel
Olivia ja Tarieli Lipartia, 
Lucky Laika team

Vanasõnasarja pildi loomine saab mõnikord alguse 
vanasõnast, teinekord loomast. Praegusel juhul oli 
tegelane juba paigas – pildile pidi tekkima eesti hagijas 
ja teemaks sai koostöös Eesti Kennelliiduga valitud 
jahipidamine, kuna eesti hagijas on jahikoer. 
Nagu iga koera joonistamisel, tutvus Olivia alustuseks 
tõu eripäradega ja vaatas läbi kümneid fotosid, mis 
aitavad mõista just konkreetsele tõule iseloomulikke 
jooni. Seejärel tuli valida taustavärv ja pildi 
peategelasele sobivad riided. Taustaks sai valitud 
loodusele omane roheline, kuna vanasõna valisime 
jahinduseteemalise – „Kui jahile minna, siis täna“ (mis 
haakub kenasti ka eesti vanasõnaga „Tänaseid toimetusi 
ära viska homse varna” − toimetaja märkus). Rõivaste 
inspiratsiooniks olid traditsioonilised jahimeeste 
kehakatted. Soliidsust lisab pidulik lips ja väike 
kuuseoksaembleem varrukal ning suurematel piltidel on 
näha noortepärasust rõhutavad veidi kitsamad püksid. 
Eesti hagija joonistamine oli Oliviale üsna kerge, sest 
koera reibas olek ja lahke ilme tulid kenasti välja. 
Olivia ja Tarieli on varem valinud kujutatavateks 
loomadeks nii mets- kui ka koduloomi, kõige enam 
koeri ja kasse. Traditsiooniks on saanud, et igal aastal 
korraldab Lucky Laika koera- ja kassifotode konkursi 
ning valib sealt tavaliselt mitu võitjat, kellega aasta 
jooksul uued pildid valmivad. Koeratõugudest on lisaks 
eesti hagijale esindatud austraalia lambakoerte paar, 
bokser, welsh corgi pembroke, dobermann, brüsseli 
grifoon, iiri setter, mops, prantsuse buldogite paar, 
samojeed, taks ja kolm segaverelist koera, nende seas 
ka Olivia ja Tarieli enda koer Haiku. Nende koerapiltidega 
on valminud erisuguseid tooteid, lisaks Lucky Laika enda 
toodetele, nagu klaasialused, nagid, ehted, postkaardid 
ja kalendrid, on koostööpartnerite toel valminud ka 
näiteks kaustikud ja joonistusplokid.
Lucky Laika on kodumaine bränd, mille on loonud 
abielupaar Olivia ja Tarieli Lipartia. Olivia on illustraator, 
kelle piltidega tooteid Lucky Laika kujundab ja 
valmistab. Populaarseim sari on „Vanasõnad“, kus pildid 
illustreerivad vanasõnu, tegelasteks erinevad loomad. 
Paljud neist on koerad ja nii tekkis idee ka koostööks 
Eesti Kennelliiduga.
Olivia töötab digitaalselt. Töövahendiks on spetsiaalne 

graafikalaud, mille pinnale saab kohe joonistada, nii et 
väga sarnane paberiga. Tavalise pliiatsi ja pintsli asemel 
on Olivial kasutada digipliiats ja -pintsel. Digitehnika 
eeldab täpselt samasuguseid joonistamisoskusi kui 
traditsioonilised tehnikad, kuid teeb kogu töö kiiremaks 
ja lihtsamaks. Näiteks saab joonistust lõpmatuseni 
viimistleda ja kustutada, ilma et peaks kartma, et 
paberisse kulub auk. Samuti võimaldab see luua väga 
detailseid pilte, kuna ühe käeliigutusega saab kujutist 
vastavalt vajadusele suurendada ja vähendada. Olivia 
joonistab välja ka kõige pisemad karvakesed ja läiked, 
mis annavad tema loomadele erilise tõepärasuse.
Lucky Laika kujundatud ja toodetud meenetega saab 
tutvuda ning neid osta Eesti Kennelliidu büroos. Valikus 
on pross, kõrvarõngad, mansetinööbid. Meeneid on juba 
jagatud kohtunikele kingitusteks ning meeldiva üllatuse 
osaliseks saavad kõik Eesti Kennelliidu korraldatavatel 
näitustel osalejad, kellest igaüks saab eesti hagija 
pildiga märgi.

Meeldiv üllatus kõikidele 
Eesti Kennelliidu näitustel 
osalejatele! 
Seoses juubeliaastaga 
saavad kõik Eesti Kennelliidu 
näitustel osalejad Lucky 
Laika poolt kujundatud ja 
toodetud eesti hagija pildiga 
märgi  kingituseks!
Tallinna Võitja 2019
Eesti Võitja 2019
Rahvusvaheline 
näitus 17.-18.augustil 2019 
Edu näitustel!
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Ülemaailmne kokkutulek toob Eestisse 
samojeedisõbrad igast maailma nurgast!
Ulvi Koov, WSM 2019 töörühma liige
Foto autor Ivi-Triin Vahera

Eestis toimub tänavu suvel põnev maailmatasemel sündmus kõigile, kellel on kodus samojeedi koer 
või kes seda naerunäolist koeratõugu enda jaoks oluliseks peavad. WSM-i korraldamise peaeesmärk 
on ülemaailmne suhtlus ning uute kontaktide loomine kasvatajate ja tõuhuviliste vahel, seda 
meelelahutuslike ühistegevuste kaudu.

Tulevased suursündmused on juba praeguseks toonud 
Eesti koerasõprade maailmakaardile. Järgmisel 
suvel toimuvad Tallinnas kauaoodatud agility 
maailmameistrivõistlused ning tulev suvi algab hurtade 
maastikujooksu Euroopa meistrivõistlustega Pärnumaal. 
Vähem on ehk teada, et lisaks eelnimetatutele toimub sel 
aastal ühe tõu ülemaailmne kokkutulek just siinsamas Eestis.
Ülemaailmne samojeedikasvatajate, -omanike ja -sõprade 
kokkutulek „World Samoyed Meeting“ (WSM) toimub 
8.–11. augustil Sagadi mõisas Lääne-Virumaal ehk vaid 
tunnise autosõidu kaugusel Tallinnast, looduskaunis 
Lahemaa rahvuspargis. 

2019. aasta WSM on järjestikku juba viies. 
Sündmus toimub iga nelja aasta tagant eri riigis. 
Eestile andis 2015. aastal korraldamise teatepulga üle 
Austraalia, varem on kokkutulek toimunud Inglismaal, 
Slovakkias ja Itaalias.
Praeguseks on end kokkutulekule registreerinud juba 
üle saja samojeedi koerte kasvataja ja -sõbra üle kogu 
maailma, kokku 24 riigist. Kaugeimad delegatsioonid 
tulevad Uus-Meremaalt, Austraaliast, Ameerikast ja 
Araabia Ühendemiraatidest.
Millest koosneb WSM 2019? 
Erinevatest tõuspetsiifilistest loengutest − tänavuse 
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konverentsi põhiteema on „Samojeedi koera minevik, 
olevik ja tulevik“.
• Kauaaegne kasvatajakohtunik Tuula Pratt teeb 

põhjaliku võrdluse eri samojeedistandardite 
sarnasustest ja erinevustest läbi aastate. 

• MyDogDNA esindajad peavad loengu samojeedi 
koerte geneetilisest mitmekesisusest.

• Samojeedi koertele spetsialiseerunud koerakoolitaja 
Kati Ernits peab põneva loengu samojeedi koera 
iseloomust ja koolitamisest.

• Toimuvad töötoad, kus silmaarst Ülle Kell räägib 
goniodüskeneesist, kauaaegne kasvataja Kristiine 
Uspenski koerakarva viltimisest ning TÜ dotsent 
ja teraapiakoerajuht Triin Jagomägi põhjamaistest 
tõugudest teraapiakoertena.

• Lisaks rahvuslik õhtu koos elava rahvamuusika, 
hea Eesti toidu, traditsioonilise tõuteemalise 
heategevusliku oksjoni ja loteriiga.

WSM-i korraldamise peaeesmärk on ülemaailmne suhtlus 
ning uute kontaktide loomine kasvatajate ja tõuhuviliste 
vahel, seda meelelahutuslike ühistegevuste kaudu.
Kuigi WSM-i põhirõhk on konverentsil, toimuvad ürituse 
raames ka kaks olulist näitust. 
Reedel, 09.08 on kavas Eesti samojeedi koerte erinäitus 
ning laupäeval, 10.08 kõigi põhjamaiste kelgukoerte 
näitus, mille raames toimub ka Euroopa samojeedi koerte 
erinäitus „Euro Samoyed Show 2019“. 
Mõlemale erinäitusele on oodata osalema üle 150 koera 
kogu maailmast, lisaks ka teisi põhjamaiseid kelgukoeri 
(alaska malamuudid, siberi husky’d ning grööni koerad). 
Hindama on kutsutud kauaaegsed kasvatajakohtunikud 
Austraaliast, Suurbritanniast, Soomest ja Poolast, 
kellega koos toimub ka avatud vestlusring, et 
kuulata nende hinnanguid ja emotsioone möödunud 
näitusepäevade kohta.
Ehkki majutusega registreerimine lõppes koos 
märtsikuuga, oleme konverentsile ja õhtusöökidele 
registreerimist pikendanud veel kuni 30. aprillini. 
Näitustele registreerimine on avatud juunikuu lõpuni. 
Usume, et 2019. aasta „World Samoyed Meetingu“ 
programmist võiksid enda jaoks huvitavat leida kõik − nii 
pikaaegsed kasvatajad ja algajad koeraomanikud kui ka 

lihtsalt tõuhuvilised. Sealjuures võiks standardeid puudutav 
loeng pakkuda huvi eelkõige samojeedi koerte tõugu 
hindavatele või hindamist õppivatele kohtunikele. Tuula 
Pratt on varem sama loenguga esinenud Eestis ka 2008. 
aasta suvel ning juba tookord pälvis põhjalikult esitatud 
materjal nii Eesti kui ka Soome tõuhuviliste poolt äärmiselt 
positiivse tagasiside. Kuna aastatega on tähelepanekuid 
juurde kogunenud, siis soovisime seda tänavuse WSM-i 
raames uuesti kuulajatele pakkuda. 
Sellise suursündmuse korraldamine on ühe väikese riigi 
tõuühingule eriline võimalus, kuid ka suur vastutus. Oleme 
alates 2015. aasta sügisest töötanud pidevalt selle nimel, et 
WSM 2019 oleks kõigi jaoks eriline ja meeldejääv. 
Kutsume ka siitkaudu osalema kõiki neid, kellel on kodus 
samojeedi koer või kes seda naerunäolist koeratõugu enda 
jaoks oluliseks peavad. Järgmine võimalus osaleda tuleb 
alles nelja aasta pärast ja tunduvalt kaugemal. 
Kogu info ürituse kohta ning registreerimisvormi leiate Eesti 
Samojeedide Tõuühingu kodulehelt alajaotusest WSM 2019. 
www.samojeed.ee/5-ulemaailmne-samojeedikoerte-
kokkusaamine/
Kutsume kõiki osalema ning kohtumiseni juba augustis!

Kutsume üles kõiki, kellel on kodus 
või tutvusringkonnas samojeedi koer, 
saatma Genoscoperi laborisse oma 
koera geenitesti. Juhised ja sooduskoodi 
selleks leiate tõuühingu kodulehelt. 
Sellisel viisil on igal samojeedi koera 
omanikul võimalus anda oma panus 
tõu geneetilise mitmekesisuse 
kaardistamisele, sest iga koer loeb! 
Mida rohkem koguneb enne 31.05.2019 
saadetud DNA-testidega koeri, seda 
huvitavam tuleb ka loeng!
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Jaanuari alguses võtsid omavahel näituseringis mõõtu 
tublid Eesti juuniorhändlerid. Võitja tiitliga kaasneb võimalus 
osaleda Cruftsil toimuval juuniorhändlerite meistrivõistlusel.

Juuniorhändlerite 
meistrivõistlused
Kadi-Liis Säre, 
EKL-i noortekogu eestseisuse liige
Fotode autor Kadi Haljand

Juuniorhändlerite Eesti meistrivõistlused toimusid 
12.01.2019 Tartus koostöös MTÜ-ga Pepi. 
Hindama oli palutud pikaajalise händlerikogemusega ning 
väga lugupeetud Adele Branceviča Lätist. Adele alustas 
koerte esitamisega 2002. aastal ning on tulnud lausa 
kolmel korral Läti juuniorhändlerite meistriks. Karjääri 
tipphetkeks saab kindlasti pidada 2007. aastal Cruftsil 
juuniorhändlerite maailmameistrivõistluste võitmist. 
Praegu tegutseb ta groomer’i ja händlerina ning kasvatab 
Ameerika Sta¿ordshire’i terjereid kennelnime Mia Alba 
Chiara all. 
Seekord pretendeeris tiitlile „Juuniorhändlerite Eesti 
meister 2018“ 14 tubli noort. Osalemiseks tuli koguda 
kalendriaasta jooksul juuniorhändleri võistlustelt 
vähemalt 15 punkti. 
Võistluspäeva hommikul oli saalis tunda palju ärevust. 
Võistlejad ja toetajad kogunesid neile selleks eraldatud 
alale võistlusringi ääres, kus neid ootas tort, tee ja kohv 
ning noortekogu toimekas eestseisus.
Seejärel tutvustasid korraldajad osalejatele võistluspäeva 
kava ja täpseid reegleid. Noortekogu esindajad julgustasid 
neid üksteisele abiks ja toeks olema ning seejärel loositi 
välja võistlejate järjekorranumbrid. Pärast kiiret rivistust 
sai põnev võistlus alati särava ja naerusuise Siret 
Lepasaare juhatamisel alata.
Päris ausalt – siinkirjutajal süda värises sees, nagu oleks 
ise võistelnud! Selle hetke nimel oli nii palju tööd tehtud 
ja vaeva nähtud. Hetkest, mil esimene võistleja ringi 
sisenes, kulges kõik juba kindlaksmääratud kava järgi ning 
korraldajatel jäi üle vaid kõigile pöialt hoida!
Võistlus koosnes kahest voorust. Esimeses voorus 
esitasid noored enda valitud koera. Kohtunik oli väga 
põhjalik, lasi võistlejatel palju liikuda, küsis küsimusi, 
vahetas koeri ning kirjutas oma hinnangu iga noore 
kohta eraldi tabelisse, mille sai igaüks soovi korral 
hiljem endale. Teise vooru pääsesid kohtuniku valitud 
kuus finalisti, kes pidid kõik esitama samatõulisi koeri. 
Võistlusele lisas põnevust asjaolu, et vahetuskoerte tõug 
oli kuni viimase hetkeni salastatud!
Vahetuskoera salastatus on ennegi kirgi kütnud ning see 
aasta polnud erinev, spekulatsioone oli viimse hetkeni. 
Ütlemata suur oli kõigi üllatus, kui ringi toodi Cavalier King 
Charlesi spanjelid! Cavalieri peetakse näitamise poolest 
üldiselt väga kergeks tõuks, kuid tegelikult on sealgi palju 

nippe ning tõugu tundmata võib koera esitamine isegi 
keeruliseks kujuneda. Finalistid said pool tundi aega, 
et loosi teel saadud vahetuskoeraga tutvuda.  Koera 
omanikud osutasid neile selles igakülgset abi. 
Finaal ise möödus kiiresti, sest kõik kuus finalisti olid 
kõrgel tasemel ja ütlemata tublid. 

2018. aasta juuniorhändlerite 
Eesti meistrivõistluste 

tulemused jagunesid järgmiselt:

I koht – Jekaterina Boiko
II koht – Kristiina Tupalskaja

III koht – Karen Kristal Dunaway
IV koht– Sergei Pustovalov
V koht võrdselt jagatud – 

Laura Vlassenkova ja Kerttu 
Kethy Rumask

Õnnitleme kõiki võitjaid! 
Olete olnud väga tublid!

Soovime kogu südamest tänada MTÜ-d Pepi kogu osutatud 
abi ja ütlemata meeldiva koostöö eest. Suur tänu teile, 
Marko ja Siret Lepasaar, aitamast kaasa selle tähtsa 
sündmuse õnnestumisele!
Suurim tänu, armsad Urve Tipp ja Lolita Tilga! Tänu teie 
laenatud toredatele Cavalier King Charlesi spanjelitele 
kujunes võistlus põnevaks ja meelejäävaks. Suur tänu teile!
Samuti täname meie tublisid ja toimekaid abilisi Mari-Liis 
Koomerit ja Pille Pilvikut!
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Baltic Gala Show 
„Champion of Champions 2019“ 
Kaire Rjadnev-Meristo
Fotode autor Jane Faizullin

Baltic Gala Show on pidulik üritus, kus kohtuvad kolme Balti riigi 
näituseaasta parimad. Sel aasta jäi võit koju – tiitliga pärjati Eestis elav 
lhasa apso Chic Choix Kumi Kian Marco Polo, omanik Hedi Kumm. 

Laupäeval, 19. jaanuaril kogunesid koerasõbrad Tallinnas 
Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hoteli 
teisel korrusel asuvasse konverentsikeskusesse, et elada 
kaasa parimatest parimate näitusekoerte esinemisele. 
Üritusel osalesid Eesti, Läti ja Leedu kõrgeimate 
tulemustega näitusekoerad. 
Esimesena lausus külalistele tervitussõnad Eesti 
Kennelliidu president Helen Tonkson-Koit. Seejärel 
loositi võistlejad ning sõnajärje võttis üle õhtu juht 
Siret Lepassaar. Koeri oli palutud hindama kolm 
kohtunikku: Carla Molinari Portugalist, Paul Stanton 
Rootsist ja Claudio de Giuliani Itaaliast. 
Kokku oli osalejaid veidi üle kolmekümne. Mõni tõug oli 
esindatud lausa mitme koeraga, võisime imetleda kolme 

lhasa apso’t ning kahte esindajat järgmistest tõugudest: 
käharakarvaline bichon, ameerika akita, berni alpi 
karjakoer, siledakarvaline retriiver, newfoundlandi koer. 
Iseenesestmõistetavalt oli kohal ka Eesti oma 
koeratõug – eesti hagijas. 
Pealtvaatajad tervitasid kõiki osalejaid aplausiga ning 
ergutushüüdeid jätkus kuni jooksuringi lõpuni. Kui 
alguses võttis aega koerte võrdlemine ja otsustamine, 
sest kohtunike sõnul olid enamik osalejatest tõepoolest 
tipptasemel koerad, siis finaal jõudis kätte ühise otsusega 
üllatavalt kiiresti. 
Võitjaks valisid kohtunikud lhasa apso Chic Choix Kumi 
Kian Marco Polo (kasvataja Juha Kares – Soome −, 
omanikud Hedi Kumm Eestist ja Juha Kares Soomest). 
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Näitusekohtunik Paul 
Stanton mainis, et 
kui tegemist on kahe 
võrdväärselt hea koeraga, 
siis kaldub eelistus just 
selle tõu kasuks, milles 
on raskem imelisi 
eksemplare leida. 

Reservvõitjaks valiti väike puudel Nice Steps Girls Power 
(kasvataja Lidija Prokofjeva Lätist ja omanik Viktorija 
Smelova Lätist).
Pärast autasustamist ja ühispiltidel poseerimist said 
võimaluse nähtu kohta oma arvamust avaldada kõik 
soovijad. Läti Künoloogilise Föderatsiooni president 
Vija Klučniece tõi välja, et ettevõtmise kaudu on näha 
tulemusi kolme Balti riigi aretustöös ning loodetavasti 
saame neid üha enam näha tippvõitjate hulgas. Edasistes 
sõnavõttudes tänasid kohtunikud suurepärase ürituse 
korraldamise eest ning tunnustasid esitatud koerte 
suurepärast taset. 
Hilisemas intervjuus kohtunikega rõhutasid kõik kolm mitu 
korda ürituse meeleolukat glamuuri, mis oli meeldivalt 
seotud piduliku, kuid pingevaba õhkkonnaga. 
Mitte ainult esitatavate koerte puhul, vaid ka händlerid, 
omanikud ja pealtvaatajad lõid oma pidulikkusega imelise 
meeleolu. Alguses olid nad veidi mures, kuidas näha koerte 
liikumist pidulikult kaetud laudadega saalis piisavalt 
hästi. Selle küsimuse lahendasid ning head võimalused 
hindamiseks lisasid suured ekraanid seintel, millel oli 
võimalik koerte liikumist jälgida. Alguses oli tempo väga 
hea, kuid veidi rohkem aega oleks nad eelistanud saada 
poolfinaalis (viimase nelja koera valimine). Põhjuseks just 
palju heal tasemel oma tõu esindajaid, kelle liikumist 
oleks tahtnud veel kord vaadata. Tulemust see muutnud 
ei oleks, sest võitjate suhtes tekkis üksmeel kiiresti. 
Kohtunike hinnangul osales väga palju häid koeri, eriti 
sügava mulje jätsid neile kolm veterani oma imepäraselt 
heas seisukorras. Võitjate suhtes olid nad vägagi ühel 
meelel, mõlemad koerad olid elegantsed, stiilsed ja 
suurepäraselt arenenud oma tõu esindajad. Paul Stanton 
mainis, et kui tegemist on kahe võrdväärselt hea koeraga, 
siis kaldub eelistus just selle tõu kasuks, milles on raskem 
imelisi eksemplare leida. Alati on olemas ka see imeline 
seletamatu „miski“, miks just see koer üksmeelselt 
võitjaks valiti.
Gala Show võitja lhasa apso Chic Choix Kumi Kian Marco 
Polo kohta märkis Paul Stanton (kes ise on samuti Tiibeti 
tõugude kasvataja – tema tõud on lhasa apso ning tiibeti 
terjer), et kohtas seda koera esimest korda „Tallinna 
võitjal“ 2016. aastal ning valis noore juuniori 
tõu parimaks. Hiljem nägi ta seda koera uuesti ning 
imetles, kui kenasti on ta arenenud. Ka järgmisel korral 
(2018. aasta juulis Västerås) valis ta Marco Polo 
parimaks isaseks koeraks, kuigi ringis oli palju 
tšempionklassi koeri. 
Samuti kinnitasid kohtunikud, et väike puudel oli väga-
väga kena. Lisaks jäi meelde veel mitu ilusat oma tõu 
esindajat: käharakarvaline bichon, airedale’i terjer, flaami 
karjakoer (Bouvier des Flandres). 
Baltic Gala Show 2019 võitja lhasa apso Chic Choix 
Kumi Kian Marco Polo, koduse nimega Marco, Markuska, 
Markuskin ( ja kõik muud variandid sinna juurde) on 
omaniku Hedi Kummi sõnul erilise karisma ja olemusega 
koer. Alguses oli Hedi esimene valik sellest pesakonnast 
hoopis teine kutsikas. Kuna paljukogenud tõukasvataja 
Juha Kares mainis, et tal on selle koera suhtes väga 
eriline tunne, siis usaldas Hedi tema arvamust ega ole 
pidanud seda hetkekski kahetsema. Tiibeti tõule omaselt 

on Marcol teatud reserveeritus iga võõra suhtes, mistõttu 
tema tingimusteta armastus lähedaste vastu on veel 
hinnalisem. Marco on väärikas koer, kellele meeldib, kui 
teda vaadatakse ja imetletakse näituseringis. Pole just 
palju koeri, kes naudivad esinemist või kes tahavad ise 
näituseringi minna. Omanik peab ära tundma, millal koer 
„särab“ ning millal vajab puhkust. Pärast juuniorklassi oligi 
väike vaheaeg ning 2018. aastal uuesti alustades hakkasid 
võidud järjest tulema. Hedi mainib, et tema jaoks on 
kõik võidud olulised, ja ta ei taha ühtegi olulisemat välja 
tuua, aga viimase kuu kaks võitu − Kennelliidu Champion 
of Champions ja nüüd Baltic Gala Show – olid ikka väga 
erilised!Samas on ta kodus nagu koer ikka, armastab 
sügavalt oma perenaist ja kogu peret, hullab teistega 
õues ning naudib elu.
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Väike puudel Nice Steps Girls Power, koduse nimega 
Kubo, Kubik, Kubik-Rubik on energiline, rõõmsameelne 
ja heatujuline koer. Omaniku Viktorija Smelova sõnul 
tahab ta olla hea koer ning on nõus seetõttu pingutama 
ka näituseringis. Seal peegeldab ta tagasi kõik esitaja 
meeleolud, seetõttu on väga oluline Viktorija enda 
positiivne olek. Kodus võib ta olla väga erineva 
temperamendiga – leebe, rahulik, nagu õrn viktoriaanlik 
daam. Järgmisel hetkel vaatab ringi nagu pisike röövel 
– nii, keda me nüüd järgmiseks paika paneme? Suure 
puudli? Aga palun! Samas suhtub ta väga lugupidavalt 
pere kõige vanemasse koera ning kutsub pilguga korrale 
kõiki teisi. Tema kõige iseloomulikum omadus ongi oskus 
igas olukorras õigesti käituda, kas siis inimeste või teiste 
koertega. Kuna Viktorija ise on väga emotsionaalne, siis on 
seda ka Kubik ning rõõm koosoldud ajast on kahekordne. 
Näituseaasta oli neile väga edukas, kuid Baltic Gala Show 
taolisel üritusel osalesid nad esimest korda ning said 
palju positiivseid emotsioone. Viktorija tegeleb puudlitega 
aastast 1992, kuid näitustel aktiivsemalt alles viimased 
kaheksa aastat. Sellistest tulemustest ei osanud ta 
alustades isegi mitte unistada. Järgmised reisiplaanid 
viivad Inglismaale Cruftsile, Austriasse „Euroopa võitjale“ 
ning kindlasti veel paljudele uutele näitustele. 
EKL-i näitusetoimkonna esimehe Marko Lepassaare sõnul 
toimus esimene Baltic Gala Show 2016. aastal. 
Aja jooksul tekkis vajadus tihendada suhteid kolme Balti 
riigi vahel. Kuna varem oli loodud juba samalaadne üritus 
„Balti võitja“ (rändav näitus, nagu „Euroopa võitja“ või 
„Maailma võitja“, korraldajaks vastava Balti riigi kennelliit), 
siis oli vaja ainult tingimused paberile panna. 2015. aasta 

jaanuaris toimus nn prooviüritus Leedus, mis sai sooja 
vastuvõtu, ning juba järgmisest aastast sai asi ametlikult 
alguse. Nüüdseks on „Balti võitja“ toimunud Eestis kaks 
korda (2016. ja 2019. aastal), mida Marko on ise 
ka korraldanud. 
Gala ettevalmistus algab umbes aasta enne üritust, 
et panna paika kuupäev, kutsuda kohtunikud ja valida 
välja toimumiskoht. Kuna detsembris toimub alati Eesti 
Kennelliidu Gala Show, siis on korraldajad üritanud leida 
uut toimumiskohta, mis erineks detsembri üritusest 
ning oleks võimalikult mugav meie külalistele. EKL-i 
näitusetoimkond on üritanud mõlemal korral teha 
ürituse, mis oleks suursugune ja jääks meelde ka 
pikkadeks aastateks. 
Marko sõnul on sellist rahvusvahelist ja glamuurset üritust 
väga tore korraldada. Ühest küljest on see ju väikestviisi 
EKL-i visiitkaart ja on uhke tunne, kui üritus hästi välja 
tuleb. Eriti teevad meele rõõmsaks kiitused meie Läti-
Leedu kolleegidelt, osavõtjatelt ja kohtunikelt. Tänusõnad 
näitavad, et suur töö polnud asjata. Sellise ürituse puhul 
on kõige olulisem meeskond, kellega seda läbi viia, ja 
siinkohal soovin näitusetoimkonna esimees tänada 
veelkord kõiki, kes olid abiks ürituse korraldamisel. 
Lisaks märgib Marko, et kuigi kogu üritus toimus seekord 
ilma suuremate tõrgeteta, tuleb arvestada päris keeruliste 
tingimustega, eriti toimumiskoha valikul. Kahjuks on Eestis 
väga raske leida sellise ürituse tarbeks piisava suurusega 
ja sobivate lahendustega ruume. 
Igal juhul on näitusetoimkond ka seekord andnud omalt 
poolt parima ja lõpplahendus pälvis rohkelt kiidusõnu 
kõikidelt osalejatelt.
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lhasa apso Chic Choix Kumi Kian Marco Polo

airedale’i terjer Saredon Deliverance

väike puudel Nice Steps Girls Power

flaami karjakoer Sundance of Sjo-Who-Sji-Bib
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Linda Jürgens soovitab: 
„Lugege oma tõu standardit!“
Tekst: Elo Malmberg
Fotod erakogu

Hiljuti EKL-i Suure Kuldmärgi kavaleriks saanud kasvataja ja kohtunik Linda Jürgens (62) alustas 
koertega tegelemist 11-aastase tüdrukutirtsuna,  kogudes koerte kohta teadmisi tollaste kogenud 
kasvatajate juures. 

Kui võrrelda koerakasvatust praegu ja 40 aastat tagasi, 
siis mis on erinevused? Nii praktilise külje pealt, et 
praegu on meil elu mugavamaks tegevad krõbinad, 
kuni suhtumiste ja väärtusteni.
Krõbinad ei puutu tegelikult asjasse. Kui neist just 
rääkida, siis jah, ühtpidi mugavam, teistpidi mitte. Kui 
valmistoit Eestisse tuli, toitsin ka omi koeri kaks aastat 
krõbinatega. Ja sain nii palju probleeme, mida ma enne 
krõbinatega toitmist uneski polnud näinud. Alates 
allergiatest ja lõpetades jumal teab millega. 
Siirdusin vana toitmise peale tagasi. Kui on kiire, siis ma 
muidugi olen sunnitud toitma „teradega“ mingid päevad. 
Muidu teen koertele süüa aga ikka ise. 
Ma räägiksin pigem inimestest ja suhtumisest tol ajal. 
Inimestevahelised suhted olid teistsugused kui praegu. 
Ei olnud nii palju kadedust ja teistele ärategemist. 
Koerakasvatajad olid ausamad. 
Rääkisime-arutasime probleeme, mis puudutasid aretust. 
Mitte keegi ei valetanud, kui mõni koer probleemseid 
järglasi jättis. Koerandusse suhtuti nagu hobisse. 
Probleeme ei võetud liiga isiklikult.

Kas oskate arvata, miks see muutus? Miks on nii, et 
praegu on koerainimeste vahel nii palju tülisid, et 
paljud tõuühingud on lõhki läinud?
Paljud asjad on muutunud! Kui teaks, miks, siis saaks 
ilmselt Nobeli auhinna. Isegi lastevahelised suhted alates 
lasteaiast on muutunud. Koolikiusamisest ma ei räägigi. 
Kodune kasvatus on muutunud ja see loeb ka väga palju. 

Kui te nüüd tagasi vaatate, kas tegite alustades ka vigu, 
mida tänase kogemustepagasiga oskaksite vältida?
Ei oskagi öelda, kas teeksin midagi teisiti, kui tol ajal 
tegin. Kui mina alustasin 11-aastase lapsena, siis otse 
loomulikult tahtsin teada aina rohkem ja rohkem. 
Lugeda eriti kusagilt midagi polnud, eesti keeles oli 
koerandusest ilmunud vaid üksikuid raamatuid. Veidi 
rohkem oli venekeelset kirjandust ja nii ma selle vene 
keele suhu saingi. Veel oli pisut saksakeelset, näiteks 
ajakiri Der Hund, mida sai koju tellida. Viimases oli päris 
palju huvitavaid artikleid, alustades geneetikast ja 
lõpetades koerte dressuuriga. Käisin ka pidevalt külas 
vanematel koerakasvatajatel, et kuulata nende tarkusi. 
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Vaat need olid hindamatud! Siiani imestan, kuidas nad 
mingile lapsele oma aega kulutasid! Lapsele, kes isegi 
mitte ette ei teatanud (tol ajal oli väga vähestel telefon 
kodus), vaid lihtsalt oli ukse taga ning tahtis jälle 
koertest rääkida ja koerte pilte vaadata. 
Inimesed olid siis sõbralikumad ja ilmselt need 
külaskäigud meeldisid ka neile.

Kuidas te oma tõud olete leidnud või valinud?
Minu esimene oma koer oli 1967. aastal sündinud krants 
ehk tavaline hundikoer. Esimene tõukoer oli aga ida-
euroopa lambakoer, sündinud 1969. 
Edasi tulid veel mitmed sama tõugu koerad, kuni algas 
ka ENSV-s revolutsioon nimega „saksa lambakoer on 
parem kui ida-euroopa lambakoer” ja ka mina läksin 
sakslaste peale üle. 1985 õnnestus mul Saksamaalt saada 
kaks sakslast, isane ja emane, järgmisel aastal Soomest 
veel üks isane. Paraku jäid need ka minu viimasteks 
sakslasteks, kuna pärast nende surma ma endale 
sobilikku koera ei leidnud. Sakslaste välimus oli palju 
muutunud ja ka närvisüsteem. Kuna tänu lapse sünnile 
olin ma võtnud 1983. aastal pikakarvalise collie, siis ilma 
koerteta ma ei olnud. Pikakarvalised collie’d on mul siiani 
ja ma olen väga rahul selle tõuga. Collie on ikka väga 
terve tõug võrreldes paljude muude tõugudega, ja ka 
pikaealine. Saksa lambakoerte asemel võtsin ma endale 
shetlandi lambakoerad, kellega tegelesin 17 aastat, kuid 
siis loobusin sellest tõust ja seda iseloomu pärast. 
Pika otsimise peale leidsin enda jaoks pomeranianid, 
minu esimene pomm on sündinud 1995. aastal. Just 
nende iseloomus on väga palju, mis meenutab mulle 
häid vana aja sakslasi.
Olen pidanud ka palju teisi tõuge. Mul on olnud 
dobermann, pikakarvaline bernhardiin, puli, pumi, 
lühikarvaline kolli, whippet, papillon, poola lauskmaa 
lambakoer ja pikakarvalised taksid.

Tunduvad esimese hooga küllalt erinevad tõud. Mis 
on see ühine nimetaja, miks te just nende tõugudega 
olete katsetanud?
Polegi ühist nimetajat, enamasti on tegu juhusega. 
Dobermann tuli täiesti juhuslikult. Otsisin tegelikult uut 
ida-euroopa lambakoera näitusekoeraks ja siis mulle 

Siiani imestan, kuidas 
koerakasvatajad mingile lapsele 
oma aega kulutasid! Lapsele, 
kes isegi mitte ette ei teatanud 
(tol ajal oli väga vähestel 
telefon kodus), vaid lihtsalt 
oli ukse taga ning tahtis jälle 
koertest rääkida ja koerte 
pilte vaadata. 

pakutigi kaheaastast emast dobermanni, keda ta Lätis 
elav kasvatajast omanik oli perekondlikel põhjustel nõus 
ära andma inimesele, kellel oli piisavalt aega, et koer 
välja dresseerida ja temaga näitustel käia. 
Lätlaste tingimuseks oli see, et ma elan ühe nädala Riias 
nende juures ja tegelen nende käe all koeraga. 
See oli täiesti arusaadav, et mingile võõrale 15-aastasele 
plikale täiskasvanud dobermanni (kuigi emast) usaldada 
nii lihtsalt ei saanud. Klodi elas meil 13-aastaseks, see oli 
tol ajal dobermanni normaalne eluiga. 
Pikakarvalise bernhardiini võtsin sellepärast, et tahtsin 
iseendale tõestada, et ka seda tõugu koeraga on 
võimalik dressuurieksam ära teha. 
Selle ma ära tegingi, kuid mulle siiski iseloomult ei 
sobinud see tõug, oli liiga aeglane minu jaoks ja ma 
leidsin talle uue parema kodu, kuhu ta sobis. Puli 
tuli minu juurde täiesti juhuslikult. Kuna üks Ungari 
colliekennel soovis minult saada pikakarvalise collie 
kutsikat ja mul oli Soomes üks koerainimene, kes soovis 
saada Ungarist pulit, siis otsustasingi colliekutsika 
vahetada pulikutsika vastu. Kuid kui kutsikas oli juba 
minu juures, siis soomlane lihtsalt mõtles ümber ja nii 
see puli meile jäigi. Ta elas 18-aastaseks. 
Pumi, whippet’id, Poola lauskmaa lambakoera ja papillon’i 
võttis tegelikult mu tütar Helina. Lühikarvaline collie 
saabus täiesti asjade loomuliku jätkuna pikakarvaliste 
collie juurde ja kokku on meil olnud neid viis. 

Linda Jürgens oma ida-euroopa lambakoera 
Barta-Blackiga 1979. aastal.
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Kuidas tekkis kohtunikuks saamise soov? Mida kohtunikuna 
tegutsemine on teile kui kasvatajale andnud?
Kohtunikuks saamise soovi mul ei tekkinud, sest sellisest asjast ei 
julgenudki unistada. Kuid ühel päeval kästi mul kohtunikuks saada. 
Kuna Eestis toimusid 1970ndate keskel üleliidulised sõjaväestatud 
mitmevõistlused, siis tekkis kiiresti vajadus ka kohalike kohtunike järele. 
Tol ajal oli ALMAVÜ Vabariikliku Teenistuskoerte Kasvatajate Klubi 
ülem Lilian Hanniste ja tema organiseeris meile kursused. Lektorid olid 
Venemaalt, st kõik see toimus vene keeles. Kohtunikuks sain 1976. aastal 
pärast nende kursuste lõpetamist.
Energiat ja aega kulub mul kasvatamisele kindlasti enam kui 
kohtunikutööle. Proovin tegeleda nii selle kui ka teisega, mis on muidugi 
väga raske. Enamik kutseid pean lihtsalt ära ütlema sellepärast, et mul on 
palju koeri kodus ja ma tahan ka aretusega tegeleda. 
Kusagile kaugemale kolmeks-neljaks päevaks kodust ära sõitmist saan 
ma lubada endale vaid korra aastas. Tavaliselt käin üks-kaks päeva kodust 
ära, mitte rohkem. Isegi Venemaal õnnestus erinäitust hindamas käia 24 
tunniga. Autoga Narva, jalgsi üle silla, teisel pool silda ootamas Venemaa 
auto, mis toimetas edasi Peterburi. Paar tundi autos sõidu ajal magatud, 
näitus hinnatud ja samamoodi tagasi. Mis muidugi ei ole eriti meeldiv 
pehmelt öeldes, tegelikult ikka päris väsitav.

Te olete 40 aastat koeri kasvatanud. 
Kas teate nüüd kõike või juhtub vahel ikka veel, 
et midagi teid üllatab?
46 aastat! Ma ei tea kindlasti kõike, õpin kogu aeg juurde. Kui mind miski 
enam ei üllataks, kui mul hakkaks igav, siis ma kohe kindlasti ei kasvataks 
enam. Selle eest hoolitsevad aga kindlasti pomeranianid. Nemad üllatavad 
pidevalt, nii heas kui ka halvas mõttes. Väga tabavalt on selle kokku 
võtnud minu koerte veterinaalarst Heli Jürindi – on koerad, on kassid ja on 
pomeranianid.

On teil lõpetuseks noortele alustavatele 
kasvatajatele anda mõni soovitus?
Proovige endale selgeks teha, mis on kirjutatud teie kasvatatava 
tõu kohta tõustandardis. Kui ise sellest aru ei saa, siis otsige mõni 
kogenum kasvataja, kes oskab teile asja selgeks teha. Alles siis võite 
mõelda kasvatamisele. Netist on võimalik leida tohutu palju materjali, 
kuid proovige leida üles see õige. Õppige geneetikat. Ka teadmised 
veterinaariavallas ei tee halba. Ärge valetage iseendale ja teistele ning 
ärge pigistage silmi kinni tekkinud probleemide suhtes. 
Kui alguses kõik õnnestub, siis mitte sellepärast, et olete nii suurepärane 
kasvataja − see on vaid algaja õnn. Ja ärge kunagi mõelge, et teate kõike. 
Kui nii mõtlete, siis oleks õige aeg kasvatamine lõpetada.

EKL-i Kuldmärgi kavaler 
Linda Jürgens.

Eesti Kennelliidu välimikukohtunike 
kogu ettepanekul omistati EKL-i 
Suur Kuldmärk Linda Jürgensile 
pikaajalise, aktiivse ja silmapaistva 
kasvatuse ja pikaajalise 
välimikukohtunikutöö eest.
Linda Jürgens on olnud 
välimikukohtunik 1976. aastast, 
selle aasta sügisel sai temast FCI 
kõikide tõugude kohtunik, kes on 
EKL-i kohtunike nimekirjas hetkel 
kolmas kõikide tõugude kohtunik.
Oma esimese tõukoera, kelleks oli 
ida-euroopa lambakoer, 
sai ta aastal 1969. Lisaks 
pikaajalisele välimikukohtuniku 
staažile on Linda Jürgens olnud 
aktiivne koerakasvataja 1973. 
aastast, mis sündis tema esimene 
pesakond ida-euroopa lambakoeri, 
hiljem asendusid need saksa 
lambakoertega. Peale saksa 
lambakoeri on Linda tegelenud 
pikakarvaliste collie’de, shetlandi 
lambakoerte ja viimase 20 aasta 
jooksul peamiselt pomeraniani/ 
kääbusspitside aretusega.
Hetkel on Linda Jürgens Pärnu 
Koerakasvatajate Klubi juhatuse 
liige, Eesti Euroopa ja Aasia 
Spitside Ühingu juhatuse esimees 
ning Lamba- ja Karjakoerte Eesti 
Tõuühingu juhatuse esimees.

Eesti koerad välismaa näitustel

16.11.2018  Rahvusvaheline näitus „BUNDESSIEGER 2018”, 
Saksamaa - kesk-aasia lambakoer CARMENLAND BRILLIANT FAIZA 
EL AMRA (omanik Silvi Kubpart) CAC, CACIB, BOB, „Bundessieger 
2018”, SAKSA CH, Cruft̀ s qualification 2019
17.11.2018  Rahvusvaheline näitus „HERBSTSIEGER 2018” 
Saksamaa - kesk-aasia lambakoer CARMENLAND BRILLIANT FAIZA EL 
AMRA  (omanik Silvi Kubpart) CAC, CACIB, BOB,  „Herbstsieger 2018”
18.11.2018  Rahvusvaheline näitus „POLAND WINNER 2018”
kesk-aasia lambakoer CARMENLAND BRILLIANT FAIZA EL AMRA  
(omanik Silvi Kubpart) CAC, CACIB, BOS,  „Poland Winner 2018”, Poola CH
08.12.2018  Rahvusvaheline näitus „SWEDISH WINNER 2018”
kesk-aasia lambakoer CARMENLAND BRILLIANT FAIZA EL AMRA  
(omanik Silvi Kubpart) SWE  CAC, NORD CAC, BOB,  „Swedish 
Winner 2018” , ROOTSI CH, Cruft̀ s qualification 2019

15.12.2018 Rahvusvaheline näitus “Helsinki Winner 2018”
basset hound OXANA QUEEN’S HERMELIN (omanik Karmen Palm) 
SP 1, SK, PE2, CAC,  NORD RES-CAC,  FIN CH
kesk-aasia lambakoer CARMENLAND BRILLIANT FAIZA EL AMRA 
(omanik Silvi Kubpart)  NORD CAC, BOB, „ Helsinki Winner 2018” 
15.12.2018 Rahvusvaheline näitus “Võitja 2018”
kesk-aasia lambakoer CARMENLAND BRILLIANT FAIZA EL AMRA 
(omanik Silvi Kubpart) CACIB, BOB, „ Voittaja 2018”,  Cruft̀ s 
qualification 2019
21.12.2018 Rahvusvaheline näitus “LITEXPO CUP’18”, Leedu
basset hound OXANA QUEEN’S HERMELIN (omanik Karmen Palm) 
SP1, SK, PE3, LT CAC
22.12.2018 Rahvusvaheline näitus “VILNIUS WINTER 2018”, Leedu
Basset hound OXANA QUEEN’S HERMELIN 
(omanik Karmen Palm) SP 1, SK, PE1, LT CAC, CACIB, TP
23.12.2018 Rahvusvaheline näitus “CHRISTMAS CUP 2018”,  Leedu
Basset hound OXANA QUEEN’S HERMELIN 
(omanik Karmen Palm) SP 1, SK, PE1, LT CAC, CACIB, VSP
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Meie neljajalgsed 
filmistaarid
Vastas Kadi-Liis Säre, Rudy omanik 
Fotode autor Kristjan Mõru

Drenthe’i linnukoer Makker Fan’t Suydevelt, koduse 
nimega Rudy osales filmi „Eia jõulud Tondikakul“ võtetel, 
mängides perekoer Lapit. Seal võlus ta nii näitlejaid kui ka 
filmipublikut ning nautis koostööd omaniku ja filmimeeskonnaga. 

Kuidas sattus Rudy filmi? Kas ta on ka varem filmides, 
reklaamiklippides, lavastustes vms osalenud?
Rudy filmi saamise lugu on nagu lugu filmist enesest – meid 
märkas kohvikus ei keegi muu kui Eia-filmi režissöör ja 
stsenarist Anu Aun isiklikult. Ta astus ligi, tutvustas ennast 
ning uuris Rudy tõu kohta – just selline sõbralik ja vahva 
lapiline koer oli tal silme ees uuele filmile tegelast otsides. 
Drenthe’i linnukoerast polnud ta varem kuulnud ning pärast 
kiiret fotoklõpsu ja kontaktide vahetamist läksime lahku. 
See oli 2016. aastal. 
Ootasin suure põnevusega mitu kuud ning tasapisi sai 
põnevusest pettumus – polnud kuulda ei kippu ega kõppu. 
Siis, väga äkki, tuli ettepanek minna Lõuna-Eestisse 
laste casting’u kutset filmima. Olin väga õnnetu, et me 
sellel osaleda ei saanud, pidin olema just täpselt sel 
päeval hoopis teises Eesti otsas. Mul tekkis täitsa mure, 
et sellepärast Rudyt enam filmi üldse ei võetagi. Umbes 
samal ajal otsiti Lõuna-Eestis võttepaiku ning Tondikaku 
tegevuskohaks valiti minu pere suvekodu Piigastes! Olin 
juba sellegi üle kohutavalt õnnelik, mõtlesin, et no kui koera 
ei võeta, siis on vähemalt meie talu filmis! 

Aeg läks veel edasi ning 2017. aasta talvel saime kõne, 
mida olime oodanud – Tallinnas toimub casting valitud 
koertele ning Rudy on palutud esinema! Kohal olid 
Anu Aun, Paula Rits (Eia osatäitja) ning paar inimest 
produktsioonimeeskonnast. Paulal tekkis Rudyga kohe 
suurepärane klapp ning oli näha, et nad sobivad hästi – 
Rudy kõndis ilma rihmata kõrval, jooksis temaga kaasa ja 
mängis, tuli kutsumise peale juurde, oli hästi kontaktne 
ja entusiastlik. Paar päeva hiljem saime teate, et Rudy on 
valitud mängima koer Lapi rolli. 

Kas see oli teie jaoks kerge otsus või vajasite 
mõtlemisaega? Olite mõlemad kohe ühel meelel?
Olin seda filmirolli oodanud alates sellest hetkest, kui 
Anuga kohvikus kohtusime. Lapsena veetsin väga palju aega 
nii teatris kui ka filmivõtetel (minu vanaema oli Vanemuise 
teatris üle 40 aasta peakunstnik ning isa Tallinnfilmis 
kaameraoperaator, tema filmis üles sellised filmid nagu 
„Nukitsamees“ ja „Hukkunud Alpinisti hotell“). 
Naudin teatri- ja filmielu saginat väga. Meilt tuli 
nõusolek kohe, siin ei olnud pikalt midagi mõelda. 
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Kuidas Rudy sobis teiste näitlejatega, kogu filmitiimiga?
Rudy on oma loomult väga avatud, julge ja sõbralik. 
Saabunud meie esimesele võttepäevale, oli tunda, et ta oli 
väga oodatud ja hoitud. 
Mul endal võttis see inimeste hulk algul silme eest 
kirjuks, aga Rudy tundis ennast kohe väga koduselt – käis 
järjestikku kõigi juures ennast tutvustamas ja pai norimas, 
viskas ennast põrandale selili ja palus kõhtu kratsida ning 
kes parasjagu midagi sõi, temalt noris ampsu. 
Näitlejatega oli pisut teine lugu – osa näitlejaid Rudy suisa 
jumaldas, tema erilised lemmikud olid Paula Rits ja Jaan 
Rekkor, kõigi teiste suhtes oli ta samuti sõbralik ja avatud, 
kuid Tõnu Ojast hoidis pigem eemale. Juhtus lihtsalt nii, 
et Tõnu kogemata ehmatas Rudyt, aga sellegipoolest 
said nad oma ühisstseenid ilusti ja ilma probleemideta 
mängitud. Samuti oli Rudy ükskõikne Juhan Ulfsaki suhtes, 
väga ei kippunud tema juurde nuusutama ja suhtlema. 
Huvitav on see, et päriselus Juhan Ulfsak kardab koeri ning 
tema tegelaskuju vihkab loomi – eks Rudy tundis seda. 

Väidetavalt on reklaaminduses kõige keerulisem töö 
lemmikloomadega. Kas filmi käigus tekkis sama tunne?
Eks ikka on loomadega keerulisem kui inimestega ning ma 
olin valmis absoluutselt kõigeks. Kogu meeskond oli väga 
toetav ning kui oli näha, et miski valmistab Rudyle raskust, 
mõtlesime koos välja, kuidas seda kõige paremini lahendada.
Olen ütlemata tänulik Anule, kes ütles mitmel korral, et 
ta võtab väga tänulikult vastu kõik, mis Rudy neile pakub. 
Hetkekski ei tekkinud seda tunnet, et koeralt nõutakse 
midagi sellist, mida ta anda ei suuda.
Mind ausalt öeldes hämmastas Rudy kohanemisvõime. Ta 
võttis hetkega kõik võttepaigad omaks, ei kartnud mitte 
midagi – ei tehnikat, inimesi, kõikvõimalikke masinaid, 
liikuvaid kaameraid, valgustusteid, mitte midagi. Ta oli 
kaamera ees väga vaba ning vajas väga vähe juhendamist, 
ta isegi teenis lõpuks omale välja hüüdmine Ühe Võtte 
Vend. Kõige keerulisem olukord oli tõenäoliselt meie 
esimene võttepäev, see nõudis Rudylt kõige rohkem 
pingutust, sest kõik oli uus. Suhteliselt lühikese aja 
jooksul tuli väga paljude asjadega kohaneda. 

Näiteks toon välivõtte metsavaheteel. Tutvustasin Rudyle 
kohta põhjalikult ning siis tulid näitlejad, vennad Piusid 
(Moorits ja Laurits) ning Siim Oskar (Ats). Käima pandi 
udumasin, filmimine toimus liikuvalt masinalt. Kui masinad 
pandi tööle ja võte algas, jooksis Rudy hoopis minu juurde. 
Lisasime stseeni väikese mängulise elemendi, puupulga, 
ning probleem sai lahendatud – mina olin unustatud ning 
Rudyl oli väga lõbus! Sealt edasi oli kõik väga lihtne. 
Teine raske võte oli stseen, kus Ats, Eia ja Ott kohtuvad 
metsas Raivoga. Asja tegi keeruliseks see, et alustasime 
üldplaanist ning mina pidin olema Rudyst väga kaugel. 
Kuna lumi pidi näitlejate ümber olema värske ja puutumata, 
läksin eemale väga suure ringiga. „Heli! Kaamera! Ja võte!“ 
ning siis kuuleme, kuidas lennuk lendab üle. Võte seiskus 
ning ootasime lennuki möödumist. Rudy selle ajaga aga 
arvas, et ah, mida me niisama ikka passime, ja jooksis 
minu juurde. Viisin ta suure ringiga tagasi, jätsin näitlejate 
juurde ning kui lennuki müra oli kadunud, võis võte jälle 
alata. Kahjuks on Eesti kohal lennuliiklus päris tihe ja saime 
lennukite tõttu üsna palju oodata. 
Kui üldplaanid said tehtud ning asuti lähivõtete juurde, läks 
kergemaks. Sain pauside ajal ise oma koeraga tegeleda. 
Üks intsident oli tegelikult veel. Filmisime uusaastaöö 
stseeni – seal oli lõke ning suured kõrgetel jalgadel õue-
küünlad. Minu suurim mure oli koera ohutus – lasin isegi 
neid õueküünlaid natuke ümber tõsta, sest oli näha, et Rudy 
võib need ümber lükata. Ühe duubli tegemise käigus ta 
taganes nii õnnetult ühte küünlasse, et see kukkus. 

Olen ütlemata tänulik Anule, kes 
ütles mitmel korral, et ta võtab väga 
tänulikult vastu kõik, mis Rudy neile 
pakub. Hetkekski ei tekkinud seda 
tunnet, et koeralt nõutakse midagi 
sellist, mida ta anda ei suuda.
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Kuidas saite Rudy tegema just režissööri soovitud tööd? Kas selleks 
oli vaja kodus eraldi harjutada, uusi nippe või trikke õppida?
Ainsad ettevalmistused, mida ma enne võtete algust kodus tegin, oli 
tema tegelaskuju nime ehk Lapi õpetamine ning mõned käemärgid 
distantsilt (haukumine, lamamine, istumine), sest kui kaamera käib, 
ei saa sõnalist käsklust ju anda. Üldiselt vajas ta väga vähe 
juhendamist, ta mängis eelkõige iseennast. Kui Anu hüüdis 
„Ja võte!“, saatsin lihtsalt Rudy platsile ja edasise tegi ta kõik ise. 
Oli mõni stseen, kus juhendasin teda natuke rohkem (näiteks kui oli 
vaja haukuda või kindlasse suunda liikuda). 
Ühe lühikese stseeni filmimiseks võib minna tunde – kõigepealt 
üldplaan, siis tõstetakse tehnika ja valgus ümber ning tehakse igast 
näitlejast eraldi lähivõte, sama situatsioon mängitakse läbi mitu 
korda ning juhtub ka, et kellelgi läheb midagi sassi. Kuidas sa paned 
koera rõõmustama saabuva külalise üle, kui ta on seda juba kümme 
korda teinud? Kuidas panna koer tervitama inimest, keda ta on 
sama päeva jooksul juba sada korda näinud? Või kuidas panna koer 
reageerima ilutulestikule, mida võtetel päriselt ei lastud? Nendele ja 
paljudele teistele küsimustele leidsime vastused jooksvalt töö käigus. 
Kõige ilusam hetk oli ehk stseen, kus Eia jõuab emaga Veskimöldresse 
ning Lapi jookseb talle vastu. Oli vaja, et koer limpsiks Eia nägu. Ma 
ei saa keset stseeni öelda koerale, et nüüd limpsi siit, ning samuti ei 
tulnud kõne alla Paula põse vorstiga tupsutamine. Andsime Rudyle 
aega ning viimase võtte viimase duubliga tuli tõeliselt siiras ja 
südamlik tervitus, mille käigus tegi Rudy Paulale mitu vabatahtlikku 
musi. Ma ise olin kaamera taga ning hüppasin suurest õnnest, sest 

see oli just see hetk, mida me vajasime! See koht 
on ilusti ka filmis sees. 
Tehniliselt kõige raskem oli koera jaoks 
kotlettide varastamise stseen, kus Rudy pidi 
istuma köögis ja pingsalt jälgima kotlettide 
valmistamist. Tema selja tagant tuleb Ats, kes 
näppab Rudy nina alt taldrikult valmis kotletid 
ning hiilib minema, Rudy peab jääma paigale. 
Rudy oli ütlemata tubli ning mängis selle stseeni 
minu meelest ideaalselt välja.

Kuidas Rudyle endale meeldis filmis osaleda?
Talle endale meeldis väga. Ta küll ei saa aru, 
et andis oma panuse millegi nii ilusa ja hea 
loomisesse, aga ta sai minuga koos väga palju 
aega veeta ning seda naudib ta üle kõige. Ta ei ole 
memmekas koer, aga ta on õnnelik, kui saab olla 
meiega koos. Meil oli ühes põhilises filmimiskohas, 
Käbliku talus oma tuba. Saime sinna puhkama 
minna kohe, kui meid võttel vaja ei olnud. Samuti 
olid ümberringi suured metsad, kus Rudy hea 
meelega jooksis ja nuuskis. Ta tundis ennast väga 
hästi kogu filmimise aja jooksul.
Millist tagasisidet olete saanud filmis osalemise 
kohta teiste koeraomanikelt, filmis osalejatelt, 
lavastajatelt jt pärast filmi linastust?
Tagasiside on olnud äärmiselt positiivne. Rudy 
kasvataja ja teised Drenthe’i omanikud elasid 
meile väga kaasa, niivõrd vähetuntud tõu jaoks 
on see väga suur asi! 
Samuti olen saanud ääretult positiivset 
tagasisidet oma tuttavatelt, kes on filmi näinud, 
kõigi arvates oli Rudy väga loomulik ning sobis 
sinna nagu valatult. Mõnel korral on inimesed 
teda ka tänaval ära tundnud, tulnud küsima, 
et kas tema ongi Lapi. Meil on päris mitu 
peretuttavat, kelle lapsed tahavad tulla Rudyga 
jalutama ja mängima.

Kas on plaanis võimaluse korral veel filmidest 
osa võtta?
Kui selleks võimalus avaneb, siis kindlasti!

Tänan vastuse eest! Soovime kõigile toredaid 
filmielamusi ning Kadi-Liisile ja Rudyle palju 
vahvaid ettevõtmisi!

Kuidas sa paned koera 
rõõmustama saabuva külalise 
üle, kui ta on seda juba kümme 
korda teinud? Kuidas panna koer 
tervitama inimest, keda ta on 
sama päeva jooksul juba sada 
korda näinud? Või kuidas panna 
koer reageerima ilutulestikule, 
mida võtetel päriselt ei lastud? 
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Koerad, kes 
muudavad meie elu
Vastas Anu Lokke, MTÜ Abikoerte Keskus
Fotode autorid  Liina Nuka ja Aivo Kallas

Juht- ja abikoerad pühendavad kogu oma elu abivajaja teenimisele ja abistamisele. Nende nutikus 
ja empaatiavõime tekitab imetlust inimestes, kes neid õpetavad. Juht- ja abikoertest räägib Anu 
Lokke, juhtkoerte treener. Anu sai sel aastal kauaaegse töö eest juhtkoertega Eesti Vabariigi 
presidendilt Eesti Punase Risti IV klassi teenetemärgi. 

Milline on teie esimene isiklik kogemus koertega? 
Maal vanaema juures olid loomad, kasvasin ja viibisin palju 
nende juures. Peres oli Naki, väike lapiline koerake. Hiljem 
hakkasin käima ALMAVÜ-s koerte treenimist õppimas.

Millal ja kuidas alustasite koerte treenimisega? 
Hakkasime sõpradega koos õppima, sel ajal avastasid 
paljud noored koerte treenimise, ala muutus väga 
populaarseks. Mulle oli suurimaks eeskujuks Laili 
Aasman oma suure ida-euroopa lambakoeraga. Sel ajal 
tegelesid paljud noored koerte treenimisega, ala oli väga 
populaarne. Suurimaks eeskujuks oli Laili Aasman, kes 
tegeles palju noortega. 15-aastaselt kogusin salaja raha 
ning tõin kutsika koju. Sellest tuli küll suur pahandus, kuna 
tegin seda ilma vanemate loata ning mul tuli päris julgelt 
oma koera eest seista. Kui hakkasin käima noortegrupis, 
mida juhendas entusiastlik Reet Raado, siis nad leebusid.

Millal ja miks otsustasite hakata juht- ja abikoeri 
treenima? 
Juhtkoerte treenimine algas 90ndate aastate alguses. 
Soomes õpetati välja esimene Eesti juhtkoerte treener 
ning ajalehe kaudu otsiti vabatahtlikke. Töötasin 
sel ajal veterinaarina, kuid koerte treenimine oli 
südamelähedasem. Pimedate Ühingu kaudu tekkisid 
kontaktid inimestega, kellele oli juhtkoeri vaja, ning 
asusime Esta Ratnikuga koos koeri treenima. Varsti liitus 
meiega ka Veronika Malm. Tolleaegne Soome juhtkoerte 
peatreener Juha Herttuainen käis juhendamas ja 
õpetamas. Palju oleme saanud abi Soome vabatahtlikult 
Esko Palorvirttalt. 
Momendil koolitab Eestis juhtkoeri viis treenerit: mina koos 
Natalja Stankevitshi ja Reelika Kaasikuga ning Veronika 
Malm koos Maria Soonbergiga. Mati Malm on Tartu kooli 
juht ja organisaator.
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Anu Lokke, juhtkoerakasutaja Julia Kabanovaga, selja taga Mariliis Tilk Sotsiaalministeeriumist.  Foto Aivo Kallas



Kui palju juht- ja abikoeri olete selle aja jooksul 
treeninud? 
Olen koolitanud 30 juhtkoera ning neli abikoera, praegu on 
niisiis käsil 31. juhtkoer.

Millised on kõige eredamad mälestused tehtud tööst? 
Kõige eredamad on mälestused toredatest inimestest 
ja nutikatest koertest. Inimesed, kes alguses ei julge 
üldse liikuda ning pärast käivad oma koertega edukalt 
treeningutel ja võistlustel. 
Juhtumid, kus koer lahendab ebaharilikke olukordi, 
julgustavad inimesi rohkem ette võtma ning liikuma, 
olema iseseisvam ja tundma elust rõõmu.

Kuidas valitakse kutsikat, kellest treenida juht- või 
abikoer? 
Esimene valik tehakse, kui kutsikad saavad 
kuuenädalaseks. Kutsikad tuuakse võõrasse ruumi ning 
vaadatakse, kuidas nad käituvad, kui kiiresti harjuvad 
uue ruumiga ning hakkavad ise ringi kõndima ja uurima. 
Kutsikas peab olema sotsiaalne, julge, mängima, mitte 
kartma kõrgust ega müra. Samas peab olema olemas 
ohutunne. 
Koerale antakse uus hinnang, kui ta on saanud 
1–1,2-aastaseks. Välistatakse tervisprobleemidega (nt 
silma- ja liigeseprobleemid) koerad. 

Kui kaua treenitakse (õpetatakse välja) ühte juht- või 
abikoera? 
Kuna soomlastel on pikemaajalised kogemused ning kogu 
tööprotsess on väga hästi paika pandud, siis õpetavad nad 
ühte koera välja viis-kuus kuud. Kuna meil ei ole treenimist 
võimalik teha eraldi tööna, vaid põhitöö kõrvalt, siis võtab 
see aega veidi rohkem – seitse kuud. 
Kõik sõltub koerast ja ülesannetest, oleme treeninud koera 
ka üheksa kuud. Järjekindlus on väga oluline, töö on ühest 
küljest monotoonne, teisest küljest aga vaheldusrikas, sest 
iga inimene ja koer on erinev. 
Kutsika valimisest kuni treenitud juhtkoera üleandmiseni 
kulub kokku vähemalt kaks aastat. 

Kas treenitakse mitut koera korraga või on see n-ö 
„rätsepatöö”, mida tehakse iga koera põhiselt eraldi?
Meil Eestis treenitakse iga koera eraldi, kokku umbes 12 
koera aastas – hetkel on see täiesti piisav. 
Mõne inimesega tuleb veel aasta aega tööd teha, et ta 
julgeks koera usaldada ja temaga liikuda. 
Meil teevad seda tööd samad treenerid edasi, abilisi 
ei ole piisavalt. 

Tõukoera põhimõte seisneb asjaolus, et teatud tõugudel 
on teatud välimik ning tööomadused. Milliseid tõuge 
eelistate treenida juht- või abikoerteks? 
Labradori retriiverite hulgast on tulnud kõige enam 
treenimiseks sobivaid koeri. Koer peab olema inimesele 
orienteeritud. Juhtkoera õpetatakse ülesandeid 
lahendama, koeral tekivad valikuvõimalused. Otsuste 
tegemine ja valikuvabadus arendavad koera. 
Koolituse ajal on eksimine lubatud, siis saab ta teada, 
miks niisugune lahendus ei tööta. Juhtkoera preemia on 
edasiliikumine, mitte maius. Samuti õpetatakse koerale 
ekslike käskluste mittetäitmist. 

Millistest tõugudest olete juht- ja abikoeri treeninud?
Kuldne retriiver – ilus kena ja veidi edev tõug. Labradori 
retriiver – hea enesekindel tõug. 
Oleme treeninud välja ka ühe suure puudli ja kolm saksa 
lambakoera. Üks puudel seetõttu, et eeliseks on küll 
tema allergiavaba karv, aga nad on liiga tundlikud koerad, 
inimese stress kandub edasi koerale. 
Ka neli ristandit on edukalt juhtkoertena töötanud, kellest 
kaks on siiani rivis. Praegu on töös üks hovawart. 

Kas saate ka tagasisidet treenitud koerte kohta? 
Ikka saame. Toimuvad treeningud, käime ise koeri ja 
inimesi juhendamas ning üle vaatamas. Inimesed jagavad 
hea meelega oma lugusid koertest. 

Kas pärast „üleandmist“ jääb koer täiesti uue omaniku 
hoole alla või säilib side ja „täiendõpe“ ka pärast töö 
alustamist uues kodus? 
Töötame inimeste ja koertega pidevalt edasi. Omanik 
peab koos koeraga osa võtma treeningpäevadest, see 

Kõige eredamad on mälestused 
toredatest inimestest ja 
nutikatest koertest. Inimesed, 
kes alguses ei julge üldse 
liikuda ning pärast käivad oma 
koertega edukalt treeningutel 
ja võistlustel. 

Anu Lokke ja õpilane Art. Foto Liina Nukke
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on kohustuslik. Koera ja inimesega töötab edasi treener, 
seda võiks teha ka vastavate oskuste ja haridusega 
abiline. Tulles Soome näite juurde tagasi, siis neil on 
palju vabatahtlikke abilisi, kes aitavad inimesi ja koeri ka 
edaspidi lisakoolituste ja treeningute näol. 

Kui laias skaalas abivajajatele on võimalik koeri 
treenida? Kuulmispuue, nägemispuue, liikumispuue – 
kas on veel spetsiifilisi abistamise võimalusi? 
Juhtkoer on konkreetne nägemispuudega või pimeda 
inimese koer. Abikoera tegevusvaldkond on laiem. Need 
on koerad, kes abistavad inimest 24 tundi päevas, seitse 
päeva nädalas. Meie MTÜ Abikoerte Keskus koolitab 
pimedate juhtkoeri, samuti liikumisabi- ja ratastoolikoeri 
(koerad viivad ja toovad asju kätte, vajadusel teevad uksi 
lahti ja lükkavad kinni, klõpsavad tule põlema). 
Lisaks on palju uusi valdkondi, näiteks tegelevad Kati 
Ernits ja Eliko Melb hüpokoerte (koerad, kes hoiatavad 
omanikku veresuhkru liigse kõikumise eest) koolitusega. 
Väga vajalikku tööd teevad ka teraapiakoerad, kelle hulka 
kuuluvad lugemiskoerad. Nende tööd juhib ja koordineerib 
Maarja Tali paljudes Eesti linnades, Tatjana Zamorskaja 
juhtimisel Ida-Virumaal. Väga põnevat tööd teeb Kristi 
Raava, kelle loodusravi keskuses kasutatakse teraapias 
peale koerte ka teisi loomi.

Milline on tavaliselt suhe abikoera ja abistava inimese 
vahel? Kui sügavalt isiklikuks ja emotsionaalselt 
siduvaks see tavaliselt kujuneb? 
See on väga tugev isiklik suhe. Koer vastutab inimese eest. 
Tõeliselt hea juhtkoer on koer sellest hetkest, kui ta saab 
aru, millises olukorras ja millal inimene abi vajab. 
(vt ka Anne Põder, „Tubli abikoer hoiab peremehe 
tegusana“. 21.05.2015 Naisteleht nr 21 (474))

Kuidas suhtub meie riik ja sotsiaalhoolekanne abikoerte 
õpetamise-treenimise protsessi?
Alustasime omal ajal ainult annetuste toel. Aastaid on 
saadud raha Hasartmängumaksu Nõukogult. Hetkel 
on käimas Euroopa Sotsiaalfondi rahaga toetatud 
pilootprojekt „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse 
tõstmine ja nende töötamise soodustamine“. See on 
mõeldud sealhulgas raske või sügava nägemispuudega 
inimese iseseisva liikumise toetamiseks juhtkoerte abil, 
seega ka nende treenimist. 
Nüüd on juba lootust, et Eesti sotsiaalsüsteem võtab selle 
üle ning asub rahastama juhtkoerte ettevalmistamist. 
Väga oleks vaja sinna liita ka abikoerte treenimine (vt ka 
Kärt Anvelt, „Juhtkoertele raha leitakse, abikoerad peavad 
koonud puhtaks pühkima“. 08.01.2018 Eesti Päevaleht) 

Milliste omaduste ja oskustega peab olema abikoerte 
treener? Kas oskate välja tuua mingeid kindlaid ja 
väga olulisi isikuomandusi, mis erinevad tavapärastest 
koolitajatest?
Abikoerte treener õpib kogu elu, ta töötab nii koerte kui 
ka inimestega. Ta peab olema mõistev suhtleja, tundma 
hästi nii koerte kui ka inimeste psüühikat ja vajadusi. Kuna 
kõiki olukordi ei ole võimalik ette näha, siis ka avatud ja 
paindliku mõtteviisiga, loominguline, leidma probleemile 
kiireid lahendusi. Õpetaja peab oskama ennast panna selle 
inimese olukorda, kelle jaoks ta koera treenib. Samuti 
on vajalik õpetada ühiskonda harjuma inimestega, kes 
vajavad abi, ning oskust pakkuda abi ilma ülevoolava 
pealetükkivuseta.

Millised on edasised plaanid? Kas on mingeid koertega 
seotud tegevusi (treeninguid), millega sooviksite 
tulevikus tegeleda? 
Mulle meeldib väga koeratants ning koertele trikkide 
õpetamine. See on loominguline töö, kus pannakse kokku 
muusika, liikumine, koera (tõu) olemus. 

Soovime meie kõigi poolt edu selles tänuväärses 
töös ning uute võimaluste avastamist meie toredate 
neljajalgsete sõpradega!

Abikoerte treener õpib kogu 
elu, ta töötab nii koerte kui 
ka inimestega. Ta peab olema 
mõistev suhtleja, tundma hästi nii 
koerte kui ka inimeste psüühikat 
ja vajadusi. Kuna kõiki olukordi 
ei ole võimalik ette näha, siis ka 
avatud ja paindliku mõtteviisiga, 
loominguline, leidma probleemile 
kiireid lahendusi. Õpetaja peab 
oskama ennast panna selle 
inimese olukorda, kelle jaoks ta 
koera treenib. 

Anu Lokke juhtkoeraga. Foto Aivo Kallas  
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Kasvav oht: lemmikloomad jäetakse 
marutaudi vastu vaktsineerimata
Enel Niin
Veterinaar- ja Toiduameti loomatervise ja -heaolu osakonna peaspetsialist

Peagi täitub Eestil kuues aasta, kui oleme ametlikult marutaudivaba riik. Ehkki tegu on hea 
uudisega, on olukorral ohtlik varjukülg. Viimase viie aasta lemmikloomade vaktsineerimise 
statistika kõneleb üsna selgelt, et loomaomanikud on pannud võrdusmärgi riigi marutaudi-
vabaduse ning võimaluse vahele jätta oma lemmikloom marutaudi vastu vaktsineerimata. 

Ühest küljest on tegu seaduserikkumisega, sest 
loomatauditõrje seaduse kohaselt on omanikul 
kohustus lasta lemmikloom regulaarselt marutaudi 
vastu kaitsesüstida. Teisalt on vajalik mõista, et 
vaktsineerimiskohustus ei ole pelgalt kuiv nõue, vaid selle 
tingib otseselt asjaolu, et Eesti on püsivalt marutaudist 
ohustatud maa. 
Euroopas praegu leviva marutauditüve põhilised kandjad 
on metsloomad, täpsemalt rebased ja kährikud. Kuigi 
need loomaliigid on haiguse põhikandjad, on marutaud 
nakkav kõigile loomadele ning ka inimesele. Marutaudi 
näol on tegu maailma surmavaima haigusega − juhul, kui 
haigustunnused välja kujunevad, ei ole haigestunu, olgu 
looma või inimese surma võimalik vältida. Eesti vahetus 
naaberriigis Venemaal on haigustekitaja laialt levinud nii 
mets- kui ka koduloomade hulgas. Marutaudist põhjustatud 
surmajuhtumid inimeste hulgas ei ole haruldased isegi 
mitte meie naaberriigis ning maailmas sureb marutaudi 
keskmiselt üks inimene iga 8–10 minuti jooksul. Enamik 
neist on lapsed, kes on saanud nakkuse lemmikloomalt, 
tavaliselt koeralt.
Üleilmastuvas maailmas reisivad inimesed tihti ühest riigist 
teise, võttes sageli kaasa ka lemmiklooma. Harvad ei ole 
olukorrad, kus lemmikloom võetakse endale kas plaanitult 
või vahel suisa spontaanselt otse tänavalt võõrast riigist. 
Nõuetekohaselt marutaudi vastu vaktsineerimata ning 
haigust kandva lemmikloomaga on võimalik marutaud 
kergesti pikkade vahemaade tagant Eestisse sisse tuua. 
Nakatunud loom võib ise veel silmanähtavalt haige olemata 
nakatada suurt hulka inimesi või loomi, sest looma süljes 
võib haigust põhjustav viirus esineda üldjuhul neli kuni 

kümme päeva, vahel isegi kuni kaks nädalat, enne kui 
haigusnähud ilmnevad. Haigusesse nakatutakse peamiselt 
haige looma hammustuse tagajärjel, kui sülg satub haava. 
Haigustekitaja võib üle kanduda ka viisil, kui haige looma 
sülg satub silma, ninna, suhu või värskele haavale. 
Marutaudi taasnakatumist metsloomade rände või 
nakatunud lemmiklooma sissetoomise läbi on paljudes 
riikides korduvalt ka juhtunud, näiteks Leedus on 
marutaud uuesti riiki tunginud viimase viie aasta jooksul 
lausa kahel korral. Marutaud on haigus, mis on endiselt 
levinud pea kõikidel mandritel, nakkusest on puutumata 
vaid Austraalia. Seega tegelikkuses on meie riigi 
marutaudivabadus äärmiselt habras. 
Näiliselt lihtne otsus jätta lemmikloom marutaudi vastu 
vaktsineerimata on seotud väga suure riskiga. Koera või 
kassi vaktsineerimata jätmisega ei ohustata mitte ainult 
lemmiklooma elu. Vaikimisi võetakse risk, et juhul, kui 
rakendub mõni eeltoodud stsenaarium, on haigusest 
ohustatud kõik vaktsineerimata lemmikuga kokku 
puutuvad loomad ja inimesed, eelkõige loomaomaniku 
lähedased ning eriti just lapsed.
Paljude loomade vaktsineerimata jätmine võib viia väga 
kiiresti olukorrani, kus haigustekitaja siia sattumisel 
levib surmav haigus kulutulena taas ka Eestis. Sellise 
riski võtmisele ei ole õigustust, eriti silmas pidades, et 
haiguse ärahoidmiseks ei ole vaja teha muud, kui pöörduda 
loomaarsti poole ning lasta vähemalt kord kahe aasta 
jooksul kass või koer marutaudi vastu vaktsineerida.

Eesti Väikeloomaarstide Seltsi presidendi Ingrid 
Hang DVM, PhD ja Eesti Loomaarstide Ühingu 
presidendi Priit Koppeli DVM kaaskiri artikli juurde
Eesti Väikeloomaarstide Selts ja Eesti Loomaarstide 
Ühing taunivad väga koerte ja kasside mitte-
vaktsineerimist marutaudi vastu. Vaktsineerimine 
ei ole trendi küsimus, sellest sõltuvad lemmikute 
ja inimeste elud. Mittevaktsineerimine näitab 
loomaomaniku hoolimatust enda ja teiste 
lemmikute ning ümbritsevate inimeste vastu. 
Marutaudi vastu vaktsineerimine on lemmikule nn 
pensionisammas − ta saab elada õnnelikult kõrge 
vanuseni. Vaktsineerimata koera suhtes, kes 
puutub kokku marutaudis või marutaudikahtlase 
loomaga, kehtestatakse karmid nõuded. 
Marutaudi vastu vaktsineerimine on iga 
loomaomaniku kohus ja kohustus!

Lemmikloomade (kasside–koerte) vaktsineerimise 
statistika viimase 6 aasta jooksul

FEDIAF “Facts and Figures 2017” andmetel on Eesti 
~200 000 koera ning ~280 000 kassi. 

Aasta

2013
2014
2015
2016
2017
2018

Hinnanguline lemmikute 
vaktsineerimiste koguarv

89 800
70 167
64 510
61 720
65 230
63 301

sh riigi toel vaktsineeritud
lemmikloomad

30 350
33 710
27 567
23 440
21 950
19 840
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Kuna Hollandis on 
juuniorhändlerite tase väga 
kõrge, võib algajale händlerile 
tunduda võistlemine hirmutav 
ning hävitada motivatsiooni. 
Selleks ongi loodud klass 
„Debutant“, kus algajad 
lapsed ja noored saavad 
omavahel võistelda. 

Hollandist tasub 
õppust võtta
Muljeid jagavad EKL-i noortekogu eestseisuse liikmed
Kadi-Liis Säre ja Pilvi Pihlik. Fotode autor Kadi-Liis Säre

Hollandis on oluline toetada iga lapse ja noore soovi 
koertega tegeleda ning Hollandi Kennelliit (Raad van Beheer) 
loob suurepärased võimalused kõigile, kes soovivad sellest osa võtta.

Mõte sõita külla Hollandi Kennelliidu (Raad van Beheer) 
noortekogule tekkis praegusel eestseisusel kohe 
esimesel koosolekul. Mõte meeldis kõigile sedavõrd, et 
ettevalmistusi hakati tegema juba varakult. Pakkisime 
kohvrid ning lendasime detsembri alguses hollandlastele 
külla. Kontaktide loomine, samuti kogemuste ja oskuste 
vahetamise korraldamine on kulukas, kuid kasutoov 
ettevõtmine, eelkõige on vajalik just noortekogu töö 
arendamiseks. Seetõttu on väga oluline edaspidi nii 
juhatuse kui ka teiste EKL-i juhtorganite toetus 
noortekogu samalaadsele ettevõtmistele. 
Sellist sooja vastuvõttu, nagu meile „Amsterdam Winneri“ 
näitusel osaks sai, poleks me ausalt öeldes ka unes 
osanud ette näha – kohe oli tunda, et olime väga oodatud.
Hollandlaste avatud ja sõbralikule olemusele omaselt 
tutvustati meid kõigile kohalviibivatele noortekogu 
liikmetele ja nende lastele. Raad van Beheer juhatuse 
liige Hugo Stempher tuli meid samuti tervitama ning kuhu 
ka läksime ja kellele tahes meid tutvustati, järgnes kohe 
rõõmus äratundmine: „Aa, need oletegi teie!“
Erinevalt EKL-i noortekogust, kus kogu juhtimine ja 
tegevus on lükatud noorte õlgadele, on Raad van Beheer’i 
noortekogu juhatuses kaheksast inimesest, kes on ise 
enamuses juba väga tegusate laste vanemad, esindatud 
pea iga koerandusvaldkonna esindajad: kuulekus, agility, 
grooming, juuniorhändler, jaht, fitness jne. Enamik juhatuse 
liikmeid on ise oma valdkonnas koolitajad ning nende 
panus tuleb kogu südamest. 
Suhtlusest nii noortekoguga kui ka Raad van Beheer’i 
juhatusega on selgelt tunda, et noortekogul on kennelliidu 
väga tugev toetus ning raha kokku ei hoita. Nii nagu meile, 
Eesti Kennelliidu noortekogule, on noortekogu ka nende 
jaoks väga kõrge prioriteediga, sest lapsed on meie tulevik.
„Amsterdam Winneri“ näitusel on Raad van Beheer’i 
noortekogu kasutuses mitu suurt ringi, kus päeva jooksul 
toimuvad töötoad lastele ja koertele: „Fookus“, „Tasakaal“, 
„Ninatöö“ ning meile midagi täiesti uut – hooping, kus koer 
peab läbi reastatud rõngaste jooksma. 
Eraldi ringis toimus ka juuniorhändler, mis on seal 
natukene teisiti korraldatud kui meil. Seal ei ole võistlust 
„Laps ja koer“, küll aga „Debütant Juuniorhändler“ ehk 
teisisõnu eraldi rühm nendele juuniorhändleritele, kes on 
alles alustanud ning kel on väga vähe kogemusi. 
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Kuna Hollandis on juuniorhändlerite tase väga kõrge, 
võib algajale händlerile tunduda võistlemine hirmutav 
ning hävitada motivatsiooni. Selleks ongi loodud 
klass „Debutant“, kus algajad lapsed ja noored saavad 
omavahel võistelda. Selles klassis võib noor võistelda 
niikaua, kuni on viiel korral selles klassis autasustatava 
koha saavutanud, seejärel peab ta liikuma edasi n-ö 
„päris“ juuniorhändlerite võistlusele, kus ta paigutatakse 
sobivasse vanuserühma. 
Vaatasime võistlust huviga – ringis oli umbes 20 eri 
vanuses noort, nelja-aastasest kuni 13-aastaseni. Neile 
kaasaelamist oli väga südantsoojendav vaadata. Kohtunik 
valis nende hulgast välja viis noort, kes kõik paigutati 
lõpuks auhinnalistele kohtadele. Võistluse lõppedes tegi 
ametlik näitusefotograaf igaühest ilusa jäädvustuse 
kohtunikuga. Debütant-juuniorhändler ei võistle küll päeva 
parima juuniorhändleri koha nimel, aga alustuseks saavad 
paljud lapsed sellest julgust ja enesekindlust. See on 
muudatus, mille peab ka Eestis sisse viima.
Hollandi noortekogul on saanud traditsiooniks suvelaager, 
kus osalevad kuni 35 last koos koeraga ning see kestab 
terve nädala. Selle aja jooksul toimuvad töötoad, kus 
osalevad kõik lapsed, tööd gruppides eriti ei toimu. Kõik 
proovivad kõike – koeraspordi eri valdkondade lapsed ja 
noored saavad kogeda alati midagi uut ning nagu nendega 
vesteldes selgus, siis nii mõnigi on leidnud sealt endale 
uue huviala – kes on hakanud agility kõrvalt tegelema 
juuniorhändlerlusega või vastupidi. 
Laagris elavad lapsed ühes suuremas koertekoolis, ööbivad 

kõik ühes saalis ja magavad madratsite peal põrandal. See 
on kasvatanud laste ühtsustunnet − ka väga erinevatest 
Hollandi piirkondadest pärit noored ja lapsed suhtlevad 
omavahel tihedalt ning toetatakse üksteise tegemisi.
Muude koolituste ja töötubade hulgas teeb noortekogu 
lastele ka grooming’u koolitust. Seda juhib kogemustega 
groomer, kes algul õpetab täiesti tavalisi väikeseid 
käsitöökääre õigesti käes hoidma ning kui see selge, siis 
koeri pügama. „Mis mõttes?“ võivad nüüd paljud kulmu 
kergitada. Üldiselt levinud koolitusmudeli asemel, kus 
groomer demonstreerib koera peal ette ning grupp vaatab, 
antakse lastele hoopis igaühele spetsiaalne treeningpea, 
millele nad saavad soengu lõigata. Lastel oli väga 
lõbus ning tulemused fantastilised. Töö käigus õpitakse 
kammimist, koera käsitsemist ja lõikamist, aga seda kõike 
turvaliselt treeningpeal.
Meil on väga hea meel, et oleme Hollandi noortekogu 
näol leidnud endale sõbrad. 
Raad van Beheer’i juhatuse liige Hugo Stempher kutsus 
meid järgmiseks päevaks tagasi, et saaksime temaga koos 
vaadata Hollandi juuniorhändlerite meistrivõistlust, aga 
kahjuks pidime sellest plaanist loobuma, kuna lennuk 
Tallinna väljus hommikul. 
Samuti saime noortekogult südamliku kutse nende 
suvisesse lastelaagrisse ning nende poolt tuli ka 
mõte teha Hollandi ja Eesti koerahuvilistele lastele 
rahvusvaheline laager. Selliste positiivsete mõtete ja 
emotsioonidega ütlesime üksteisele selleks korraks 
hüvasti, kuid kohtume kindlasti veel.
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Intervjuu Crufts 2019 
Best in Show võitja kasvatajaga
küsimustele vastab Kathleen Roosens (Belgia), kennel Daydream Believers omanik ja Crufts 2019 BIS võitja 
AKC/SE/HR/PL/FR CH, EUW18, JWW17 Planet Waves Forever Young Daydream Believers (koduse nimega Dylan) kasvataja
Foto Credit BeatMedia and the Kennel Club

Sellest väikesest vahvast papillonist nimega Dylan rääkisime Kennelliidu ajakirjas
 juba 2017. aastal, kui ta võitis Saksamaal Juunior Maailmavõitja tiitli 2017. aastal 
ning oli kogu näituse juunioride Best in Show võitja. 

Milline on teie kui tõukasvataja arvamus, kuidas olete 
rahul Dylani arenguga?
Mul on väga hea meel, kuidas Dylan on arenenud. Tal on 
palju suurepäraseid omadusi, nii üldise välimuse poolest kui 
tõuspetsiifilisest küljest. 

Mida hindate tema juures kõige enam? 
Üldine keha tasakaalustatus, sügav rind, täiusliku kujuga 
kõrvad ning õige karvkate. 

Kas ta elab endiselt Rootsis koos Madeleine’i ja 
Kjalliga? Kuidas saavutate temaga nii imelise kontakti 

näituseringis, kuigi elate temast nii kaugel? Kas kohtute 
selleks spetsiaalselt või teete treeninguid? 
Dylanil ongi kaks elu ja kaks perekonda. Ta reisib pidevalt 
Rootsi ja Belgia vahet, mõned kuud minuga näitustel, 
seejärel jälle perega kodus. Meie koerad ei ole kindlasti 
mitte ainult näitusekoerad, vaid nad on osa kogu perest. 
Ilmselt on seda näha ka näituseringis. Dylan sündis sellise 
iseloomu ja olemusega, nagu ta on, ning ta ei vaja mingit 
spetsiaalset treeningut. 

Mis on Dylanis erilist, et tal on nii palju suuri (sealhulgas 
ka BIS) võite. Best in Show ringis on alati ju parimatest 
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parimad, aga Dylan jääb kuidagi eriliselt kohtunikele 
silma. Kas see on tema eriline olemus, 
temperament, esinemine?
Ma märkan, et kohtunikud on üllatunud, kui nad teda 
katsuvad. Nad näevad alguses ringi sisenemas väikest 
armast mänguasja ning rõõmustavad, tunnetades 
siidise karvkatte all tõelist koera. See, koos mõnede 
tõuspetsiifiliste omadustega – täiuslikud kõrvad, siidine 
karv, ilus saba, üldine kuju ning lisaks rohkelt isikupära -  
on põhjuseks, miks sellised imed juhtuvad. 

Kas Dylanil on juba järeltulijaid? Kui jah, siis kui vanad 
nad on, kuidas nad arenevad?
Sel aastal sündis esimene pesakond Dylani järglasi, kes on 
praegu 2,5 kuu vanused. Olen väga põnevil, nähes, kuidas 
nad kasvavad. 5 imearmsat “liblikat”, me ei suuda ära 
oodata, et näha, mida tulevik neile toob. 

Kuidas valite vanemaid pesakonna planeerimisel?
Lisaks sugupuu tundmisele pean alati silmas, milline on 
minu jaoks ideaalne papillon, millised omadused on minu 
jaoks tähtsad. Hea emane koer on pesakonna aluseks. 
Esimestel aastatel, kui hakkasin aretusega tegelema, oli 
minu jaoks just oluline hea aluse loomine suurepäraste 
emaste aretuskoerte abil. Kui ma valin aretuseks koeri, 
siis vaatan ning võrdlen nende plusse ja miinuseid ning 
analüüsin, millised omadused võiksid edasi kanduda. 

Kuidas valisite vanemad pesakonnale, kus sündis Dylan - 
kas siis olid juba sündivatele kutsikatele suured ootused?
Minu jaoks olid pesakonna vanemad Timo (isa) ja Fame 
(ema) hea kooslus, kuid alati tuleb oodata ja vaadata, mis 
lõpuks saab. Olin väga õnnelik 4 kutsika üle – 2 emast 
ning 2 isast, tänaseks on kõik tšempionid. 
Endale valisin hoopis Dylani venna Simoni.

Mida te ütleksite-sooviksite kasvatajatele, kes püüavad 
tõuaretuses tõeliselt häid tulemusi saada?
Jääge endale kindlaks. Ärge järgige moesuundi, vaid jääge 
truuks tõustandardile ja tehke kõvasti tööd. 

Mida sooviksite öelda või soovitada paljudele 
omanikele, händleritele, kasvatajatele, kes peaaegu igal 
nädalavahetusel oma koeraga BIS-ringis võistlevad?
Meie harrastus on tõeliselt tugeva avaliku surve all. Kui 
me tahame sellega edasi liikuda, siis peame võimalikult 
kiiresti õppima koostööd tegema. Kuid ennekõike me peame 
austama oma koeri. Laseme neil olla tõelised koerad. 
Lõpetame liialdused tõuaretuses, keskendume tervisele 
pikas perspektiivis.  
Minu jaoks on tavapärane suhtuda oma koertesse 
lugupidamisega mitte ainult kodus, vaid ka reisidel ning 
näitustel. Nad on minu tiimi liikmed, mitte esemed, kes 
võiksid mulle võidu tuua. Ma tõesti usun, et koos võiksime 
keskenduda uuesti sellele, miks koerte näitused üldse 
loodi, ja saame maailmale näidata millega me tegelikult 
tegeleme, ning kus meie süda koerte jaoks tegelikult asub. 
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Kathleen Roosens ja noor Planet Waves Forever Young Daydream Believers (Dylan) 2017. aastal Saksamaal Maailma võitjal. 
Juunioride Best in Show võit on taskus! Foto Kaire Rjadnev-Meristo



Minu põnev reis 
Cruftsile
Jekaterina Boiko, 
Eesti Juunior Händlerite Meistrivõistluste võitja 2018

Osalemine suurel ja mainekal näitusel on 
noortele oluline kogemus. Seda on väga raske 
kirjeldada – piisab, kui vähemalt ühe korra näha!

Alustuseks soovin tänada EKL-i noortekogu toredate 
juuniorhändlerite meistrivõistluste korraldamise eest ning 
Eesti Kennelliitu, kelle toetusel reis Cruftsile võimalikuks 
osutus. Osalemine suurel ja mainekal näitusel on noortele 
oluline kogemus. Seda on väga raske kirjeldada – 
piisab, kui vähemalt ühe korra näha! 
Alustasime reisi 7. märtsi varahommikul Tallinna lennu-
jaamast, kuhu Canis Major Teami esindajad olid tulnud edu 
soovima. Selline algus reisile on väga vahva ja armas. Peagi 
jõudsime Birminghami ning seadsime end sisse kesklinnas 
asuvas hotellis. Saime ka veidi jalutada ja vaatamisväärsusi 
imetleda. Birmingham on väga ilus linn, soovitan seda 
kõigile, kel avaneb võimalus Inglismaale reisida. 
Järgmisel päeval tutvusime näitusepaigaga. Olin nii suurel 
näitusel esimest korda ning lausa šokeeritud müügilettide 
ja kaupade rohkusest. Mida kõike saab koertele ja 
nende omanikele osta! Kokku oli NEC näitusekeskuses 
avatud viis halli ning kõik olid täidetud näituseringide ja 
müügilettidega. Sama päeva õhtul toimus pidulik õhtusöök 
juuniorhändleritele. Kokku oli eri riikidest 41 võistlejat. 
Väga huvitav oli nendega suhelda, nüüd on mul nende 
hulgast palju uusi tuttavaid ja sõpru. Iga händler pidi 
ette valmistama lühikese tutvustuskõne − minu jaoks oli 
esinemine 90 tähelepaneliku kuulaja ees õhtu kõige raskem 
osa, aga sain sellega hakkama! Kõige enam meeldis mulle 
kingituste vahetamine händlerite vahel – milline vahva 

Järgmises ajakirjas avaldatav teema: 

Jahikoerte 
staatusest

“Tulipunkt” on uus rubriik, milles saavad sõna argumenteerimiseks ning 
vaidlemiseks erinevad pooled. Igas ajakirjas avaldame järgmise “Tulipunkti” teema. 

Jätkukäsitlust ei toimu, kes soovib sõna võtta, palume saata kommentaarid 
ning arvamused hiljemalt 01.06.2019 aadressile: toimetus@kennelliit.ee. 
Sõnavõtu pikkus 0,5 lk, maksimaalselt 1 lk (1800 tähemärki). Palume esitada 
argumenteeritud seisukohad, mitte muutuda isiklikuks. 
Statistiliste andmete ning teiste trükiste materjalide kasutamine lubatud, 
kindlasti lisada viited allikatele.

Sel kevadel tekitas mitmeid 
arvamusavaldusi EKL-i voliniku ja Eesti 
Jahikoerte Tõuühingu juhatuse esimehe 
Tõnu Väli sõnavõtt Jahimeeste Seltsi 
tegevjuhtide koosolekul. 
Järgmises ajakirjas avaldame sõnavõtu, 
koosolekul osalenud kuulajate muljed, nii 
muljeid kui sõnavõttu kommenteerivad 
erinevate jahikoertega seotud tõuühingute 
ja töörühmade esindajad ning 
kennelite omanikud. 

traditsioon, meened olid armsad ja meeldejäävad. 
Järgmise päeva varahommikul oli minu võistluspäev. 
Läksime näituseplatsile ja alustuseks tutvusin esitatava 
koeraga. Meile anti tund aega koera proovimiseks ning 
seejärel tuli kohe ringi minna. Minule sattunud Inglise 
springerspanjel oli natukene laisk, aga väga armas. 
Talle meeldis musitamine, samuti mu kaasavõetud 
koeramaiustused. Vahetuskoeraks oli üks väga hea 
isuga Siberi husky! 
Juuniorhändlereid hindas väga tähelepanelik ja tõsine 
kohtunik Jason Hoke Ameerikast. Seekord ei osutunud 
ma küll võitjaks, küll aga avanesid uued kõrgused, 
mille poole püüelda. Pärast võistlust olin väga väsinud. 
Läksime õhtul hotelli tagasi, pakkisime asjad ja järgmisel 
päeval olime juba Tallinnas. Lennujaamas tervitas meid 
Canis Majori meeskond. Minu jaoks oli see väga tähtis − 
tänan neid kogu südamest toetuse eest! Kaugel võisteldes 
on hea teada, et kodus on toetajad olemas!
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EKL-i juhatuse uudised
Alvar Ristikivi, EKL-i juhatuse esimees

Kätte on jõudnud ilus kevad ja tuure on üles võtmas uus näituse- ja 
koeraspordihooaeg. Ka Eesti Kennelliit on läbimas suuri muutusi. 
Sellest aastast on ajakirjal Koer uus  peatoimetaja Kaire Rjadnev-
Meristo, kelle kujundatud ja toimetatud ajakirja hetkelgi loete.
Käimas on ka näituse korraldustoimkonna esimehe valimised, mille 
teise vooru on jõudnud kaks kandidaati.
Sellest aastast alates on meie liidul veel uus sponsor - see on 
Mobec AS. Koostöö on aktiivselt käima läinud ja esimene uue näoga 
rahvusvaheline Tallinna Võitja näitus toimunud. Uue sponsori toel 
tulevad taas ka kutsikate kinkepakid - küll veidi teisel moel kui 
varasemalt.
Eesti Kennelliit on organisatsioon oma liikmete jaoks - just selle 
pärast tahaksime kuulda, mida nemad soovivad. Andke julgelt märku, 
kui midagi peaks teie arvates teisiti tegema.
Töötame selles suunas, et büroo tegevus oleks ühtemoodi arusaadav 
kõigile, nii bürootöötajatele kui ka liikmetele.

Minu visiooni järgi peaks olema võimalik kõiki 
tavapärasemaid toiminguid teha läbi EKL-i 
infosüsteemide, kohapeal käimata ja minimaalse 
ajakuluga - nii oleks mugavam koerakasvatajate 
ja ka näitustel ning koeraspordiüritustel 
osalejate elu. Kõik infosüsteemide arendamisse 
puutuvad mõtted on teretulnud. EKL-i 
infosüsteemi andmete kvaliteet ei ole praegu 
veel standardiseeritud  - sellegi võtame 
korraliku statistika saamise huvides ette.

Ilusat ja tegevusrikast suve teile kõigile!

EKL-i volinike koosoleku uudised
Koosoleku protokolli alusel koostanud Kaire Rjadnev-Meristo, EKL-i volinike koosoleku liige

Anatoolia karjakoera uue nimetuse kinnitamine.
Türgi koeratõugude künoloogiline föderatsioon on esitanud 
avalduse rahvustõu nime korrigeerimiseks. 
Alates 15. juunist 2018 on FCI tõustandardis asendatud 
tõu nimetus anatoolia karjakoer nimega kangali lambakoer 
(Kangal Shepherd dog) ning nüüd on tehtud pöördumine 
kõikide FCI liikmesorganisatsioonide poole nime 
korrigeerimiseks tõustandardis. 
Tõuomadustelt on tegu kaukaasia või kesk-aasia 
lambakoera sarnase tõuga. 
Otsustati: kinnitada anatoolia karjakoera 
(FCI standard nr 331 ) eestikeelseks nimetuses 
kangali lambakoer.

Välimikukohtunike statuudi kinnitamine. 
EKL VKK üldkoosolek lisas EKL välimikukohtuniku statuuti 
punkti 13.2.16. Arutelu hõlmas ka näitusekorraldaja vastust 
antud kohtuniku omandis või kaasomandis olevate koerte 
registreerimist näitusele, kus antud kohtunik hindab.

13. Välimikukohtuniku ja kohtunikukandidaadi käitumine
13.2. Välimikukohtunik ei tohi:
13.2.16. registreerida ise või lubada registreerida tema 
omanduses/kaasomanduses/majapidamises elavat koera 
Eestis toimuvatele näitustele, kus ta kohtunikuna tegev on.
Otsustati: kinnitada EKL välimikukohtuniku statuut 
koos muudatustega.

EKL-i noortekogu eestseisuse esimehe sõnavõtt. 
Pilvi Pihlik esines sõnavõtuga, milles andis ülevaate tehtud 
tööst ning korraldatud üritustest, samuti planeeritavast 
tegevusest. Noortekogule on vaja mentorit, kes abistaks 
ning annaks nõu. Nõusoleku mentoriks hakata andis 
Aire-Piret Pärn.
Otsustati: võtta noortekogu eestseisuse esimehe 
sõnavõtt teadmiseks ja määrata noortekogu mentoriks 
Aire-Piret Pärn. 

Lepingute sõlmimine juhatuse liikmetega. 
Otsustati: anda EKL-i volinike koosoleku juhatajale 
volitus sõlmida EKL-i juhatuse liikmetega juhatuse 
liikme lepingud.

Jahikatse ja –eksamite eeskirjade kinnitamine.
Toimus tõsine ja pikk arutelu, mille käigus ei olnud võimalik
saada esitatud küsimustele vastuseid. Nenditi, et eeskirjad 
on poolikud, puudub selge ja konkreetne eksamite 
läbiviimise korra kirjeldus. Kasutatud on erinevaid 
mitmeti tõlgendatavaid mõisteid. Ettepanek luua volinike 
koosoleku juurde töörühm, mis hakkaks tegelema 
jahieksameid puudutavate eeskirjadega.
Otsustati: mitte kinnitada EKL volinike koosolekule 
esitatud jahieksamite eeskirju.
Otsustati: luua jahikoerte töörühm, töörühma 
kontaktisikuks määrata Maris Siilmann
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RAHVUSVAHELINE KOERTENÄITUS
 “EESTI VÕITJA – 2019”

01.-02.06.2019, Luige baas, Luige alevik, Kiili vald, Harjumaa
Info: Eesti Kennelliidu büroo, Alajaama 8, 11314 Tallinn E, T 13.00 – 20.00; K, N 10.00 – 15.00

Tel: 654 0130, 5855 9020, e-mail: show@kennelliit.ee www.kennelliit.ee
NÄITUSEL OMISTATAKSE TIITLID:

 “EESTI JUUNIORVÕITJA 2019”, “EESTI VÕITJA 2019” JA “EESTI VETERANVÕITJA 2019”.
Crufts 2020 kvalifikatsiooninäitus

Võistlusklassid:
Beebiklass:  koerad vanuses 4-6 kuud. Mitteametlik,  
  valitakse Tõu Parim Beebi.   
Kutsikaklass:  koerad vanuses 6-9 kuud. Mitteametlik,  
  valitakse Tõu Parim Kutsikas.
Juuniorklass:  koerad vanuses 9-18 kuud. Võistlevad  
  JUN SERT’ile, Tõu Parima Juuniori tiitlile  
  ja Tõu Parima tiitlile. 
Noorteklass:  koerad vanuses 15-24 kuud. Võistlevad  
  SERT’ile, CACIB’ile ja Tõu Parima tiitlile.
Avaklass:  koerad vanuses üle 15 kuu. Võistlevad  
  SERT’ile, CACIB’ile ja Tõu Parima tiitlile.
Kasutusklass:  koerad vanuses üle 15 kuu. Võistlevad 
  SERT’ile, CACIB’ile ja Tõu Parima tiitlile. 
  Registreerimiseks peab koer olema  
  läbinud FCI poolt nõutud tõukohased  
  töökatsed. Koopia F.C.I. töösertifikaadist 
  peab olema lisatud registreerimisavaldusele.
Tšempioniklass:  koerad vanuses üle 15 kuu. Võistlevad  
  SERT’ile, CACIB’ile ja Tõu Parima tiitlile.  
  Registreerimisavaldusele peab lisama  
  koera tšempionidiplomi koopia.
Veteraniklass:  koerad vanuses üle 8 aasta. Võistlevad  
  VET-SERT’ile, Tõu Parima Veterani ja Tõu  
  Parima tiitlile.

Kasvatajaklass:  võistlevad kasvatajad 3-5 kasvandikuga,  
  kes peavad olema pärit vähemalt kahest  
  erinevast vanemate kombinatsioonist  
  ning on vanemad kui 9 kuud. Kõik koerad  
  peavad olema registreeritud antud   
  näitusele ja saama antud
  näitusel vähemalt hinde “väga hea”.  
  Valitakse tõu parim kasvatajarühm.
Järglasteklass:  võistleb aretusisane või –emane koos 3-5 
  järglasega, kes on vähemalt kahest 
  erinevast vanemate kombinatsioonist 
  ning on vanemad kui 9 kuud. Kõik 
  järglased peavad olema registreeritud 
  antud näitusele ja saama antud 
  näitusel vähemalt hinde “väga hea”. 
  Valitakse tõu parim järglasterühm.
Paaride võistlus:  ühele omanikule kuuluv samatõulisest 
  isasest ja emasest koerast koosnev 
  paar, keda esitab üks händler. Mõlemad 
  koerad peavad olema vanemad kui 9 
  kuud. Mõlemad koerad peavad olema 
  registreeritud antud näitusele ja saama 
  antud näitusel vähemalt hinde “väga 
  hea”. Valitakse tõu parim paar. 

LISAVÕISTLUSED: Juuniorhändler: 10 – 13-aastased (noorem vanuserühm) ja 14 – 17-aastased (vanem vanuserühm).
REGISTREERIMISTÄHTAJAD JA -MAKSUD
*Soodushind kehtib alates sama omaniku teisest täishinnaga samaaegselt registreeritud koerast ning EKL online-
registreerimissüsteemi kasutamisel kõigile koertele, v.a. kutsikas ja veteran. Esimese sama omaniku koera 
registreerimishinna sisse kuulub kataloog. Näitusele saab koeraga koos tasuta siseneda kaks inimest.
REGISTREERIMISTASUD (hinnad EUR): 
kuni 25.04.2019:  koer 58 €, soodushind* 56 €, veteran 38 €, beebid, kutsikad 33 €. 
SOODUSHIND EKL LIIKMETE OMANDUSES OLEVATELE KOERTELE (hinnad EUR):
kuni 25.04.2019: koer 45 €, soodushind* 43 €, veteran 28 €, beebid, kutsikad 23 €.
KÕIGILE (hinnad EUR):
26.04. - 16.05.2019: koer, veteran 68 €, soodushinda ei ole, beebid, kutsikad 35 € (ainult e-mailiga, EKL büroos või EKL online-süsteemis).
Kasvataja- ja järglasteklass – TASUTA  
Kasvatajaklass registreeritakse näitusele automaatselt vastavalt registreerunud koerte arvule (3-5 koera). Järglasteklass 
registreeritakse registreerimislehe alusel või näitusele registreerunud koerale automaatselt vastavalt registreerunud 
järglaste arvule (3-5 koera).
Lisavõistlused (paaride võistlus, juuniorhändler) – 13 €. NB! Eesti hagijatele on näitusele registreerimine TASUTA.
REKLAAM KATALOOGIS (tähtaeg 16.05.2019):  must/valge1 lk - 35 €; 1/2 lk - 26 €.
REGISTREERIMINE: veebis http://online.kennelliit.ee/ registreerimise süsteemis; Eesti Kennelliidu büroos, Alajaama 8, 11314 
Tallinn; e-mailile show@kennelliit.ee saata registreerimisleht, koopia tõutunnistusest, tšempionitiitlite ja/või F.C.I. töösertifikaadi 
koopiad ja maksekorralduse koopia (maksekorraldusele märkida ”Eesti Võitja 2019”, koera tõug, registrinumber ja omaniku nimi) 
OSALEMISTASU TASUDA: VEEBIS PANGALINGI KAUDU; Swedpank a/a EE522200221007123183; SEB a/a EE571010052044654007 
saaja: Eesti Kennelliit NB! Kõik ülekandega seotud kulud tasub saatja! Palun kontrollige oma saadetise kohalejõudmist!                
                 
NÕUDED OSALEJATELE: Kõik koerad peavad olema vaktsineeritud marutaudi, koertekatku, nakkusliku hepatiidi ja parvoviroosi 
vastu (lisainfo: näituste eeskirja lisa 2). Kõik koerad peavad olema märgistatud (ID-tätoveering või mikrokiip).    
Näitusel ei või osaleda alates 01.08.2013 sündinud koerad, kelle kõrvu ja/või saba on lõigatud. Loomuliku töbisabalisuse 
(natural bobtail) korral peab olema registreerimisel esitatud tõend juhul, kui tõutunnistusel puudub vastav märge.                   
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NÄITUSE KOHTUNIKUD
NB! Näituse toimkond jätab endale õiguse teha vajadusel muudatusi.

LAUPÄEV 01.06.2019

PÜHAPÄEV 02.06.2019

0-RÜHM
Angel Garach Domech, Hispaania - kõik tõud rühmast 0
2-RÜHM
Audrone Babianskiene, Leedu - inglise buldog, hovawart, 
bernhardiin (lühikarvaline, pikakarvaline), kaukaasia lambakoer, 
kesk-aasia lambakoer
Marian Draganescu, Rumeenia - saksa dogi (kõik värvused)
Erika Häkkinen, Soome - kääbusšnautser (kõik värvused), shar pei
Adrian Landarte, Uruguai - argentiina dogi, suuršnautser (mõlemad 
värvused), šnautser (mõlemad värvused), uruguai cimarron
Sunciča Lazic, Serbia - dobermann, kääbuspinšer, saksa pinšer
Alvar Ristikivi, Eesti - berni alpi karjakoer, bullmastif, 
newfoundlandi koer, rottweiler, saksa bokser
Helen Tonkson-Koit, Eesti - do-khyi (tiibeti mastif), itaalia corso, 
leonberger, pürenee mäestikukoer
Viktor Pilikin, Venemaa - kõik ülejäänud tõud rühmast 2
3-RÜHM
Joke Bode van de Meeberg, Holland - iiri glen of imaali terjer, iiri 
pehmekarvaline nisuterjer, iiri terjer, inglise kääbusterjer (must 
piirdega), jaapani terjer, skye terjer, šoti terjer, yorkshire’i terjer
Kerrie Jay Reeder, Austraalia - airedale’i terjer, austraalia 
siiditerjer, austraalia terjer, bedlingtoni terjer, borderterjer, jack 
russell’i terjer
Eliza Loizou, Küpros- ameerika sta¿ordshire’i terjer, 
sta¿ordshire’i bullterjer, bullterjer, kääbusbullterjer
Jorge Nallem, Uruguai - kõik ülejäänud tõud rühmast 3

4-RÜHM
Marian Draganescu, Rumeenia - standard taks (lühikarvaline, 
pikakarvaline)
Fausto Cavalieri, Itaalia - kõik ülejäänud tõud rühmast 4
6-RÜHM
Marie Petersen, Taani - basset hound, beagle, dalmaatsia koer
Angel Garach Domech, Hispaania - kõik ülejäänud tõud rühmast 6
7-RÜHM 
Adrian Landarte, Uruguai - gordoni setter, iiri punane setter
Maret Kärdi, Eesti - kõik ülejäänud tõud rühmast 
 

LÕPPVÕISTLUSED:
Juuniorhändler -  Alan Carter, Suurbritannia
Parim Beebi -  Sunciča Lazic, Serbia
Parim Kutsikas - Fausto Cavalieri, Itaalia
Parim Juunior -  Adrian Landarte, Uruguai
Parim Veteran -  Audrone Babianskiene, Leedu
Parim Kasvatajaklass -   Alvar Ristikivi, Eesti
Parim Järglasteklass - Joke Bode van de Meeberg, Holland
Parim Paar -  Erika Häkkinen, Soome
Rühm 2 -  Helen Tonkson-Koit, Eesti
Rühm 3 -  Eliza Loizou, Küpros
Rühm 4 -  Marian Draganescu, Rumeenia
Rühm 6 -  Viktor Pilikin, Venemaa
Rühm 7 -  Maret Kärdi, Eesti 

 1-RÜHM
Angel Garach Domech, Hispaania - belgia lambakoer 
(groenendael, laekenois, malinois, tervueren), saksa lambakoer 
(mõlemad karvatüübid), welsh corgi cardigan, welsh corgi pembroke
Ingrid Hein, Eesti - collie (lühikarvaline, pikakarvaline), 
shetlandi lambakoer
Kerrie Jay Reeder, Austraalia - austraalia karjakoer, 
austraalia kelpie, austraalia lambakoer, bordercollie
Alar Müürisepp, Eesti - kõik ülejäänud tõud rühmast 1
5-RÜHM
Erika Häkkinen, Soome – akita, alaska malamuut, 
ameerika akita, grööni koer, samojeedi koer, shiba
Anne Naarits, Eesti - tai ridgeback, vaaraokoer
Marie Petersen, Taani - keeshond/wolfspitz, pomeranian/kääbusspits
Helen Tonkson-Koit, Eesti - basenji, chow chow, etna cirneco, 
hall norra põdrakoer, jämtlandi koer, karjala karukoer, must norra 
põdrakoer, norbotteni spits, siberi husky, soome püstkõrv
Maret Kärdi, Eesti - kõik ülejäänud tõud rühmast 5
8-RÜHM
Fiona Coward-Scholes, Suurbritannia - labradori retriever
Ingrid Hein, Eesti - nova scotia retriever
Adrian Landarte, Uruguay - inglise kokkerspanjel, inglise 
springerspanjel, kiharakarvaline retriever, siledakarvaline retriiver
Ray Scholes, Suurbritannia - kuldne retriiver
Eliza Loizou, Küpros- kõik ülejäänud tõud rühmast 8
9-RÜHM
Fiona Coward-Scholes, Suurbritannia - lhasa apso
Kerrie Jay Reeder, Austraalia - bostoni terjer, hiina harjaskoer, 
jaapani chin, pekingi koer
Yvonne Jaussi, Šveits - belgia grifoon, brüsseli grifoon, papillon, 
phalene, väike brabandi grifoon, tiibeti spanjel
Jorge Nallem, Uruguai - kõik puudlid, shih tzu, tiibeti terjer
Marie Petersen, Taani - mops, prantsuse bulldog
Viktor Pilikin, Venemaa - chihuahua (mõlemad karvatüübid), 
vene toy (mõlemad karvatüübid)
June Wall, Iirimaa - kõik ülejäänud tõud rühmast 9

10-RÜHM
Anne Naarits, Eesti - afganistani hurt, araabia hurt – sloughi, 
azawakh, hirvekoer, hispaania hurt, poola hurt, ungari hurt, 
vene hurt- borzoi
Fausto Cavalieri, Itaalia - kõik ülejäänud tõud rühmast 10 

LÕPPVÕISTLUSED:
Juuniorhändler –  Alexandra Daniela Naarits
Parim Beebi –  Fiona Coward-Scholes, Suurbritannia
Parim Kutsikas -  Kerrie Jay Reeder, Austraalia
Parim Juunior -  Jorge Nallem, Uruguai
Parim Veteran -  Angel Garach Domech, Hispaania
Parim Kasvatajaklass - Ray Scholes, Suurbritannia
Parim Järglasteklass –  Helen Tonkson-Koit, Eesti
Parim Paar -  Anne Naarits, Eesti 
Rühm 1 -  Alar Müürisepp, Eesti
Rühm 5 -  June Wall, Iirimaa
Rühm 8 -  Yvonne Jaussi, Šveits
Rühm 9 -  Marie Petersen, Taani
Rühm 10 -  Fausto Cavalieri, Itaalia  

BEST IN SHOW – 
Angel Garach Domech, Hispaania

45



RAHVUSVAHELISED KOERTENÄITUSED

17.08.2019, Luige baas, Luige alevik, Kiili vald, Harjumaa
18.08.2019, Luige baas, Luige alevik, Kiili vald, 

Crufts 2020 kvalifikatsiooninäitus

Info: Eesti Kennelliidu büroo, Alajaama 8, 11314 Tallinn E, T 13.00 – 20.00; K, N 10.00 – 15.00
Tel: 654 0130, 5855 9020, e-mail: show@kennelliit.ee www.kennelliit.ee

Võistlusklassid:
Beebiklass:  koerad vanuses 4-6 kuud. Mitteametlik,  
  valitakse Tõu Parim Beebi.   
Kutsikaklass:  koerad vanuses 6-9 kuud. Mitteametlik,  
  valitakse Tõu Parim Kutsikas.
Juuniorklass:  koerad vanuses 9-18 kuud. Võistlevad  
  JUN SERT’ile, Tõu Parima Juuniori tiitlile  
  ja Tõu Parima tiitlile. 
Noorteklass:  koerad vanuses 15-24 kuud. Võistlevad  
  SERT’ile, CACIB’ile ja Tõu Parima tiitlile.
Avaklass:  koerad vanuses üle 15 kuu. Võistlevad  
  SERT’ile, CACIB’ile ja Tõu Parima tiitlile.
Kasutusklass:  koerad vanuses üle 15 kuu. Võistlevad 
  SERT’ile, CACIB’ile ja Tõu Parima tiitlile. 
  Registreerimiseks peab koer olema  
  läbinud FCI poolt nõutud tõukohased  
  töökatsed. Koopia F.C.I. töösertifikaadist 
  peab olema lisatud registreerimisavaldusele.
Tšempioniklass:  koerad vanuses üle 15 kuu. Võistlevad  
  SERT’ile, CACIB’ile ja Tõu Parima tiitlile.  
  Registreerimisavaldusele peab lisama  
  koera tšempionidiplomi koopia.
Veteraniklass:  koerad vanuses üle 8 aasta. Võistlevad  
  VET-SERT’ile, Tõu Parima Veterani ja Tõu  
  Parima tiitlile.

Kasvatajaklass:  võistlevad kasvatajad 3-5 kasvandikuga,  
  kes peavad olema pärit vähemalt kahest  
  erinevast vanemate kombinatsioonist  
  ning on vanemad kui 9 kuud. Kõik koerad  
  peavad olema registreeritud antud   
  näitusele ja saama antud
  näitusel vähemalt hinde “väga hea”.  
  Valitakse tõu parim kasvatajarühm.
Järglasteklass:  võistleb aretusisane või –emane koos 3-5 
  järglasega, kes on vähemalt kahest 
  erinevast vanemate kombinatsioonist 
  ning on vanemad kui 9 kuud. Kõik 
  järglased peavad olema registreeritud 
  antud näitusele ja saama antud 
  näitusel vähemalt hinde “väga hea”. 
  Valitakse tõu parim järglasterühm.
Paaride võistlus:  ühele omanikule kuuluv samatõulisest 
  isasest ja emasest koerast koosnev 
  paar, keda esitab üks händler. Mõlemad 
  koerad peavad olema vanemad kui 9 
  kuud. Mõlemad koerad peavad olema 
  registreeritud antud näitusele ja saama 
  antud näitusel vähemalt hinde “väga 
  hea”. Valitakse tõu parim paar. 

LISAVÕISTLUSED: Juuniorhändler: 10 – 13-aastased (noorem vanuserühm) ja 14 – 17-aastased (vanem vanuserühm).
REGISTREERIMISTÄHTAJAD JA -MAKSUD
*Soodushind kehtib alates sama omaniku teisest täishinnaga samaaegselt registreeritud koerast ning EKL online-
registreerimissüsteemi kasutamisel kõigile koertele, v.a. kutsikas ja veteran. Esimese sama omaniku koera 
registreerimishinna sisse kuulub kataloog. Näitusele saab koeraga koos tasuta siseneda kaks inimest.
REGISTREERIMISTASUD (hinnad EUR): 
Kuni    13.06.2019:  koer 43 €, soodushind* 41 €, veteran 38 €, beebid, kutsikad 33 €, paaride võistlus 13 €.
14.06 -18.07.2019:   koer 58 €, soodushind* 56 €, veteran 38 €, beebid, kutsikad 33 €, paaride võistlus 13 €.
SOODUSHIND EKL LIIKMETE OMANDUSES OLEVATELE KOERTELE (hinnad EUR):
Kuni    13.06.2019:  koer 30 €, soodushind* 28 €, veteran 28 €, beebid, kutsikad 23 €, paaride võistlus 13 €. 
14.06 -18.07.2019:  koer 45 €, soodushind* 43 €, veteran 28 €, beebid, kutsikad 23 €, paaride võistlus 13 €.
KÕIGILE (hinnad EUR):
19.07- 01.08.2019:   koer 68, soodushinda ei ole, kutsikad 35 (ainult EKL büroos või onlines makstes).
Kasvataja- ja järglasteklass – TASUTA  
Kasvatajaklass registreeritakse näitusele automaatselt vastavalt registreerunud koerte arvule (3-5 koera). Järglasteklass 
registreeritakse registreerimislehe alusel või näitusele registreerunud koerale automaatselt vastavalt registreerunud 
järglaste arvule (3-5 koera).
Lisavõistlused (paaride võistlus, juuniorhändler) – 13 €. NB! Eesti hagijatele on näitusele registreerimine TASUTA.
REKLAAM KATALOOGIS (tähtaeg 01.08.2019):  must/valge1 lk - 35 €; 1/2 lk - 26 €.
REGISTREERIMINE: veebis http://online.kennelliit.ee/ registreerimise süsteemis; Eesti Kennelliidu büroos, Alajaama 8, 11314 
Tallinn; e-mailile show@kennelliit.ee saata registreerimisleht, koopia tõutunnistusest, tšempionitiitlite ja/või F.C.I. töösertifikaadi 
koopiad ja maksekorralduse koopia (maksekorraldusele märkida ”Eesti Võitja 2019”, koera tõug, registrinumber ja omaniku nimi) 
OSALEMISTASU TASUDA: VEEBIS PANGALINGI KAUDU; Swedpank a/a EE522200221007123183; SEB a/a EE571010052044654007 
saaja: Eesti Kennelliit NB! Kõik ülekandega seotud kulud tasub saatja! Palun kontrollige oma saadetise kohalejõudmist!                
                 
NÕUDED OSALEJATELE: Kõik koerad peavad olema vaktsineeritud marutaudi, koertekatku, nakkusliku hepatiidi ja parvoviroosi 
vastu (lisainfo: näituste eeskirja lisa 2). Kõik koerad peavad olema märgistatud (ID-tätoveering või mikrokiip).    
Näitusel ei või osaleda alates 01.08.2013 sündinud koerad, kelle kõrvu ja/või saba on lõigatud. Loomuliku töbisabalisuse 
(natural bobtail) korral peab olema registreerimisel esitatud tõend juhul, kui tõutunnistusel puudub vastav märge.                   
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NÄITUSE KOHTUNIKUD
NB! Näituse toimkond jätab endale õiguse teha vajadusel muudatusi.

17.08.2019
RÜHM 0: 
Liliane De Ridder-Onghena, Belgia kõik tõud rühmast 0
RÜHM 1: 
Jean-Paul Kerihuel, Prantsusmaa austraalia lambakoer, bordercollie, 
collie (lühikarvaline, pikakarvaline), shetlandi lambakoer,  vana-inglise 
lambakoer, welsh corgi cardigan, welsh corgi pembroke
Sean Delmar, Iirimaa kõik ülejäänud tõud rühmast 1
RÜHM 2: 
Sean Delmar, Iirimaa bullmastif, inglise buldog, inglise mastif, 
saksa dogi (kõik värvused)
Hedi Kumm, Eesti do-khyi (tiibeti mastif), kääbuspinšer, 
kääbusšnautser (kõik värvused), shar pei
Anne Sume, Eesti saksa bokser, suuršnautser (mõlemad värvid), 
šnautser (mõlemad värvid)
Alberto Cuccillato, Itaalia kõik ülejäänud tõud rühmast 2
RÜHM 3:  
Cathy Delmar, Iirimaa austraalia siiditerjer brasiilia terjer, dandie 
dinmont’i terjer, iiri glen of imaali terjer, iiri pehmekarvaline nisuterjer, 
iiri terjer, inglise kääbusterjer (must piirdega), jaapani terjer, jack russell’i 
terjer, saksa jahiterjer, tšehhi terjer, welshi terjer, yorkshire’i terjer
Valeria Rickard, Ameerika Ühendriigid sealyhami terjer, 
skye terjer, šoti terjer, west highlandi terjer
Vladimir Mihaljčic, Serbia kõik ülejäänud tõud rühmast 3
RÜHM 4:  
José Homem de Mello, Portugal kõik tõud rühmast 4
RÜHM 5: 
Jelena Kruus, Eesti alaska malamuut, ameerika akita, basenji, 
chow chow, saksa spitsid
Hedi Kumm, Eesti samojeedi koer, siberi husky
Liliane De Ridder-Onghena, Belgia kõik ülejäänud tõud rühmast 5
RÜHM 6: 
Grzegorz Weron, Poola kõik tõud rühmast 6
RÜHM 7: 
Henric Fryckstrand, Rootsi kõik tõud rühmast 7
RÜHM 8: 
Cathy Delmar, Iirimaa kuldne retriiver
Henric Fryckstrand, Rootsi labradori retriiver
Herbert Klemann, Saksamaa kõik ülejäänud tõud rühmast 8
RÜHM 9 
Ilva Kubasova, Läti bologna bichon, cavalier king charles spaniel, 
chihuahua (mõlemad karvatüübid), coton de tulear, havanna 
bichon, king charles spaniel, kromfohrlandi koer, lhasa apso, 
papillon, pekingi koer, phalene, shih tzu 
Valeria Rickard, Ameerika Ühendriigid belgia grifoon, bostoni 
terjer, brüsseli grifoon, kõik puudlid, prantsuse bulldog, väike 
brabandi grifoon
Anne Sume, Eesti kõik ülejäänud tõud rühmast 9
RÜHM 10: 
Kristin Kerem, Eesti kõik tõud rühmast 10
LÕPPVÕISTLUSED:
Juuniorhändler –  Kristine Maria Siitan
Parim Beebi -  Hedi Kumm, Eesti
Parim Kutsikas -  Valeria Rickard, USA
Parim Juunior -  Jean-Paul Kerihuel, Prantsusmaa
Parim Veteran -  Anne Sume, Eesti 
Parim Kasvatajaklass - Cathy Delmar, Iirimaa
Parim Järglasteklass - Hedi Kumm, Eesti 
Parim Paar -  Ilva Kubasova, Läti
RÜHMAVÕISTLUSED:
Rühm 1   -   Sean Delmar, Iirimaa
Rühm 2   -  Alberto Cuccillato, Itaalia 
Rühm 3   -   Vladimir Mihaljčic, Serbia
Rühm 4   -   José Homem de Mello, Portugal
Rühm 5   -  Jelena Kruus, Eesti 
Rühm 6   -  Grzegorz Weron, Poola 
Rühm 7   -  Henric Fryckstrand, Rootsi 
Rühm 8   -   Herbert Klemann, Saksamaa
Rühm 9   -   Cathy Delmar, Iirimaa
Rühm 10 -   Kristin Kerem, Eesti
BEST IN SHOW  -  Liliane De Ridder-Onghena, Belgia

18.08.2019 Crufts 2020 kvalifikatsiooninäitus
RÜHM 0: 
José Homem de Mello, Portugal kõik tõud rühmast 0
RÜHM 1: 
Cathy Delmar, Iirimaa austraalia lambakoer
Sean Delmar, Iirimaa bordercollie, collie (lühikarvaline, 
pikakarvaline), shetlandi lambakoer,  vana-inglise lambakoer, 
welsh corgi cardigan, welsh corgi pembroke
Jean-Paul Kerihuel, Prantsusmaa kõik ülejäänud tõud rühmast 1
RÜHM 2: 
Cathy Delmar, Iirimaa ahvpinšer, kääbuspinšer, kääbusšnautser 
(kõik värvused), saksa pinšer
Kristin Kerem, Eesti bernhardiin (mõlemad karvatüübid), 
hovawart, inglise buldog, kaukaasia lambakoer, kesk-aasia 
lambakoer, leonberger, rottweiler, pürenee mastif, pürenee 
mäestikukoer, saksa bokser, saksa dogi (kõik värvused)
Vladimir Mihaljčic, Serbia kõik ülejäänud tõud rühmast 2
RÜHM 3: 
Valeria Rickard, Ameerika Ühendriigid airedale’i terjer, 
austraalia terjer, bedlingtoni terjer, borderterjer, bullterjer, 
cairni terjer, dandie dinmont’i terjer, foksterjer (karmikarvaline), 
foksterjer (siledakarvaline), iiri glen of imaali terjer, kerry blue 
terjer, kääbusbullterjer, lakelandi terjer, manchesteri terjer, 
norfolki terjer, norwichi terjer, parson russell’i terjer, welshi terjer
Grzegorz Weron, Poola ameerika sta¿ordshire’i terjer, 
sta¿ordshire’i bullterjer
Anne Sume, Eesti kõik ülejäänud tõud rühmast 3
RÜHM 4: 
Liliane De Ridder-Onghena, Belgia kõik tõud rühmast 4
RÜHM 5: 
Sean Delmar, Iirimaa pomeranian/kääbusspits
Jelena Kruus, Eesti akita, grööni koer, hall norra põdrakoer, 
jämtlandi koer, karjala karukoer, samojeedi koer, siberi husky, 
soome lapikoer, tai ridgeback, vaaraokoer
Alberto Cuccillato, Itaalia kõik ülejäänud tõud rühmast 5
RÜHM 6: 
Herbert Klemann, Saksamaa kõik tõud rühmast 6
RÜHM 7: 
José Homem de Mello, Portugal kõik tõud rühmast 7
RÜHM 8: 
José Homem de Mello, Portugal labradori retriiver
Herbert Klemann, Saksamaa kuldne retriiver
Henric Fryckstrand, Rootsi kõik ülejäänud tõud rühmast 8
RÜHM 9: 
Hedi Kumm, Eesti bologna bichon, cavalier king charles spaniel, 
havanna bichon, king charles spaniel, kromfohrlandi koer, lhasa 
apso, malta bichon, mops, tiibeti terjer
Jelena Kruus, Eesti chihuahua (mõlemad karvatüübid)
Ilva Kubasova, Läti bostoni terjer, hiina harjaskoer, jaapani 
chin,käharakarvaline bichon, kõik puudlid, lõvikoerake, tiibeti 
spanjel, vene toy (mõlemad karvatüübid)
Anne Sume, Eesti kõik ülejäänud tõud rühmast 9
RÜHM 10: 
Grzegorz Weron, Poola kõik tõud rühmast 10
LÕPPVÕISTLUSED:
Juuniorhändler –  David Osario Romero
Parim Beebi -  Kristin Kerem, Eesti 
Parim Kutsikas –  Jelena Kruus, Eesti
Parim Juunior -  Cathy Delmar, Iirimaa
Parim Veteran -  Liliane De Ridder-Onghena, Belgia
Parim Kasvatajaklass -  Hedi Kumm, Eesti
Parim Järglasteklass -   Ilva Kubasova, Läti 
Parim Paar -  Valeria Rickard, USA
RÜHMAVÕISTLUSED:
Rühm 1   -   Jean-Paul Kerihuel, Prantsusmaa
Rühm 2   -   Vladimir Mihaljčic, Serbia
Rühm 3   -   Cathy Delmar, Iirimaa
Rühm 4   -   Liliane De Ridder-Onghena, Belgia
Rühm 5   -  Alberto Cuccillato, Itaalia  
Rühm 6   -  Herbert Klemann, Saksamaa 
Rühm 7   -   José Homem de Mello, Portugal
Rühm 8   -   Henric Fryckstrand, Rootsi
Rühm 9   -  Anne Sume, Eesti 
Rühm 10 -  Grzegorz Weron, Poola 
BEST IN SHOW   Sean Delmar, Iirimaa
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ÜLEVAADE FCI AGILITY KOMISJONI 
ISTUNGIST 2019. aasta veebruaris Soomes
Piret Reinsalu, 
EKL-i delegaat FCI agility komisjonis 

Komisjoni istung toimus 2.–3. veebruaril Vantaas, kohal 
viibis 23 delegaati. Olulisemad arutatud punktid:

Agility maailmameistrivõistluste korraldamine Turus 
19.–22.09.2019 (MM 2019)
Ajakava koostatakse sarnaselt eelmisel aastal Rootsis 
toimunud maailmameistrivõistlustega. Laupäeval toimub 
perepäev, kus näidatakse ka teisi koeraspordialasid. 
Toimuvad seminarid ning räägitakse, kuidas treenida koeri 
jne. Korraldajatel on ambitsioonikas eesmärk saavutada 
nädalavahetusel täismaja ehk 10 000 pealtvaatajat. 
Osalejatele pakutakse korraldaja poolt enne võistluste 
toimumist (13.–18.09) treenimisvõimalusi Turu lähedal 
paiknevates hallides.
Lisaks muudele nimekatele sponsoritele (Royal Canin, 
Tallink, AgiNotes, Turun Sanomat jt) käivad läbirääkimised 
firmaga Sixt, et meeskondade kaptenid saaksid autosid 
rentida soodustingimustel, lisaks on reserveeritud 
igale meeskonnale üks parkimiskoht võimalikult 
sissepääsu lähedal. 
Võistluspaik Gatorade Center ei asu kesklinnas, kuid 
planeeritakse panna Gatorade Arena ja linna keskuse 
vahel liikuma eriliin (numbriga 100), kus võistlejatele 
on sõit tasuta. Agility kui spordiala populaarsust 
Soomes näitab asjaolu, et MM-ist teeb ülekande Soome 
rahvustelevisioon. Rõhutati veel kord, et Soomes on 
agility sport, mis tähendab dopingureegleid ka händleritele 
(suek.fi/web/en).

Euroopa meistrivõistlused agility’s 2019 (EO 2019)
FCI European Open 2019 toimub 26.–28 juulil Arnhemis 
Hollandis. Võistlus toimub Sport Centre Papendalis ehk 
samas, kus toimus võistlus 2009. aastal.
Ürituse info 
koduleht: www.eo2019.eu
e-post: info@eo2019.eu 
Facebook: https://www.facebook.com/EO2019NL 
Koerte Hollandisse sissetoomise nõuded: loomal 
peab olema mikrokiip ja Euroopa lemmikloomapass. 
Vaktsiinidest on kohustuslik marutaudivastane vaktsiin, 
mille kohta on vajalik ka märge lemmikloomapassis 
(eeldatavalt on see kõigil Eestis võistlevatel koertel niigi 
olemas, kuid selle vaktsiini vajalikkust rõhutati eraldi).
Loomade heaolunõuded on väga ranged ja sellest 
tulenevalt ei ole võimalik võistlusel osaleda kupeeritud 
kõrvadega koertel. 
Lõigatud sabadega koertel on võimalik osaleda asjakohase 
meditsiinilise dokumendi olemasolu korral. 
Osaleda saavad kõik loomulike nudisabadega koeratõud. 
Võistlusel on kohal Animal Welfare Team, mille liikmed 

kontrollivad kogu ürituse ajal koerte heaolu ja seda, kuidas 
neid koheldakse – näiteks kas on piisavalt vett, ega neid 
pole jäetud üksi autosse jne. 

Juunioride Euroopa meistrivõistlused agility’s (JEO 2019)
Toimumisaeg 12.–14.07.2019 Šveitsis
Registreerimine avatakse 31.03.2019.
Asukoht Bodense Arena, mis asub Kreuzlingenis. 
Võistlused toimuvad välitingimustes – kasutada on viis 
kunstmuruga kaetud jalgpalliväljakut. Parkimisala 540 
kohta, karavanidele tagatud elekter ja vesi. 

Euroopa meistrivõistlused agility’s 2021 (EO 2021)
Võistlused toimuvad 15.–18 juulil Abrantes Portugalis. 
Eeldatavasti on soojust 30 kraadi ja õhuniiskus 40–50%. 
Võistlustingimused põhjamaise kliimaga harjunutele 
saavad olema rasked. Kavas on kasutada telki mõõdus 
20 x 60 m, võistluspinnas naturaalne muru. Jahutamiseks 
võetakse kasutusse veevoolikud ja -pritsid ning 
rajatakse ujumisbasseinid koertele ja inimestele. Stardid 
planeeritakse võimalikult varaseks ajaks hommikul, 
kui ei ole nii palav. 
Kupeeritud kõrvadega koerad osaleda ei saa.

Kohtunike valimine 2020 Euroopa meistrivõistlustele ja 
juunioride Euroopa meistrivõistlustele agility’s. 
Juunioride Euroopa meistrivõistlustele agility’s 2020. 
aastal on valitud välismaisteks kohtunikeks Petr Pupik 
(Tšehhi) ja Anders Virtanen (Soome).
Euroopa meistrivõistlustele agility’s 2020. aastal on 
valitud välismaisteks kohtunikeks Sacha Grunder (Šveits) 
ja Jari Suomalainen (Soome).

Avati diskussioon uute suurusrühmade kohta.
Küsimust tuleb käsitleda nii koerte tervise aspektist kui 
samas ka mitte unustades, et koerte suurusrühmade arv 
mõjutab suuresti kõigi võistluste (sh ka suurvõistluste) 
organiseerimist. Moodustati komisjon, kes selle küsimuse 
ettevalmistamisega tegeleb.

FCI päästekoerte komisjoni koosolek toimus 
23.-24.02.2019 Rootsis.
Alates 01.01.2019 kehtivad uued IPO-R ehk 
rahvusvaheliste päästekatsete reeglid. 
Uute reeglite koolituse korraldas Eesti 
Kennelliit, koolitajateks olid FCI IPO-R 
katsekohtunikud Margot Luukas ja 
Monika Rusing. Uute reeglitega saab tutvuda 
Eesti Kennelliidu kodulehel.
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ÜLEVAADE FCI TÖÖKOERTE KOMISJONI 
ISTUNGIST 2019. aasta märtsis Austrias
Aivo Oblikas, 
EKL-i esindaja FCI töökoerte komisjonis

Koosolekul osalesid järgmiste riikide esindajad: Austria, 
Holland, Slovakkia, Belgia, Läti, Leedu, Eesti, Šveits, Serbia, 
Sloveenia, Tšehhi, Saksa, Norra, Soome, Rootsi, Venemaa, 
Kreeka, Itaalia, Ungari, Prantsusmaa, Jaapan, Luksemburg.

1. Töökoerte maailmameistrivõistlused 2019 
(FCI IGP MM 2019) 
Võitlused toimuvad 11.–15. septembril 2019 Viinis. Hiljemalt 
15. juuniks tuleb korraldajatele teatada osalemissoov koos 
osalejate arvuga. Registreerimine on avatud 13. märtsist 
kuni 18. augustini lehel www.caniva.com 
Teave ja nõuded võistlejatele. Austria seaduste järgi peab 
ketil olema stopper, et kett ei saaks puua. Poova ketiga ei 
pääse isegi mitte treeningutele. Treeningutel on keelatud 
kasutada piitsa ja nuuti. Võistlustel lööke ei toimu, kuna 
seadusega on see keelatud. 
Muud tingimused. Loomaarstid kontrollivad aega, kui kaua 
on koerad autos. Omapead ei tohi nad olla seal üle kahe 
tunni. Puur peab olema selliste mõõtmetega, et koer peab 
saama seal vabalt seista ning koera ja puuri lae vahele 
jääb ruumi. Hotellis ööbides võib koer olla öösel autos. Ka 
tänavatel jalutades peab ketil olema kolmas rõngas ning 
koer ei pääse teise ketiga staadionile. Viinis on keelatud 
kaitsetreeningud.
Võistluskohast. Staadioni ja põldude vahe on 30 km. 
Kogunemiskoht on 5-minutilise jalgsikäigu kaugusel 
põldudest, staadionil varjete ristlemisel on viimane varje 
vasakul.

2. Kinnitati koosoleku päevakord. Lisati ettepanekud, mis 
laekusid viimastel nädalatel, sealhulgas Belgia ettepanek 
piirata IGP eksamitel osalemine alla 14-aastastele lastele.

3. Parandati väikesed puudused eelmise koosoleku 
protokollis.

4. Regionaalne kohtunike koolitus
Esimene koolitus toimus Sloveenias ja seal oli 14 
osalejat. Nad olid väga rahul ja seal toimus palju 
arutelusid. Teine koolitus oli Austrias, kus oli 24 osalist. 
Saksamaa koolitusel oli 23 osalejat. Mitu riiki tõid välja 
probleemi, et koolitustest anti teada liiga hilja ning 
kõigest paari nädalaga ei ole võimalik koolitusele tulijaid 
läbi kennelliitude kinnitada. Samuti on lennupiletite 
hinnad väga kallid. Segaseks jäi gruppidesse jaotamise 
süsteem, kuivõrd ühest küljest olid inimesed kindlatesse 
gruppidesse jaotatud ning samas jällegi võis justkui 
osaleda teise grupi koolitusel. Robert Markschsläger 
leiab, et edaspidi võiks olla taas vaid üks koolitus, mitte 
kolm, kuna kolmel korral oli erinevusi esitluste sisus ning 
seetõttu ei saanud eri koolitustel osalejad üht ja sama 

teavet. Algselt lepiti küll kokku n-ö esitluste põhiosas, 
kuid ikkagi mõjutasid esitatavad küsimused mõnevõrra 
esitluste suunda ning tekkisid erinevused. 
Saksamaa tegi oma ettepanekud, kuidas edaspidi 
kohtunike koolitust korraldada. Belglased tegid 
ettepaneku, et iga riik nimetab kaks-kolm kohtunikku, 
kellel on täidetud vastavad nõuded, ja kohtunikud, kes 
täidavad vajaliku taseme. Seejärel koolitatakse kohtunikke 
kord aastas, et tagada MM-i kohtunike tase. Toimus pikk 
vestlus kohtunike koolitamise teemal. Clemente Grosso 
tegi ettepaneku, et hiljemalt iga aasta septembriks 
võiks otsustada kohtunike koolituse kuupäev(ad), siis on 
need kõikidele varakult teada ja saab hakata osalemist 
planeerima. Praegune põhiline probleem − info ei levi 
ja teavet saab liiga hilja − oleks sellega lahendatud. 
Ülevaate koostaja (A.O.) tegi ettepaneku, et koosolijad 
võiks juba käesoleval koosolekul määrata kuupäevad, et 
oleks piisavalt aega ruumide rentimiseks ja asjaosaliste 
teavitamiseks. Ettepaneku tulemusena otsustati, et 2020. 
aastal toimub IGP kohtunike koolitus 17.–19. jaanuaril 
Viini lähedal Biedermansdorfis ÖKV saalis. Loengupaik 
on määratud ning hotelli valib iga riik ise, kuna neid on 
ümbruskonnas palju. Koolitusel osalemise tasu on 170 
eurot, lisanduvad hotelli- ja lennukulud. Tõlge tuleb inglise 
ja saksa keelde. Oli ettepanek, et FCI nimel avatakse 
konto ja kui koolitusest jääb raha üle, siis sellega saab 
majandada järgmist koolitust. Raha on vaja koguda, 
et koolitada väiksemat gruppi kohtunikke. Iga riik võib 
saata koolitusele nii palju kohtunikke, kui soovib. Selle 
koolituse mõte on anda n-ö ülemaailmset teavet, kuidas 
on korrektne hinnata.

5. 2019. aasta FCI IGP MM-i kohtunike kinnitamine. 
Komisjoni juhtkond pakkus järgmised kandidaadid: 
Supervisor Igor Lengvarski (Slovakkia). A-osa kohtunik 
Ferenc Suszter (Ungari). Kuulekuse kohtunik Miran Marš 
(Sloveenia). Kaitse osa kohtunik Pierre Wahlström (Rootsi). 
Järgnes pikk arutelu teemal, kuidas toimus ja kas oli 
korrektne Günther Diegeli (Saksamaa) väljavahetamine 
Pierre Wahlströmi vastu. Alternatiivina pakkus VDH välja 
Jens Fischbachi (Saksamaa) ning toimus hääletamine 
Wahlströmi ja Fischbachi vahel. Valiti Jens Fischbach.

6. 2020. aastaks kohtunike kinnitamine. Ettepanek 
kinnitada Hollandi MM-ile supervisor Clemente Grosso 
(Itaalia), jälje-supervisor R. Cathrysse (Belgia). A-osa 
kohtunik Jiri Lasik (Tšehhi), B-osa kohtunik Robert 
Markschläger (Austria), C-osa kohtunik Igor Lengvarski 
(Slovakkia). Belgia esindajad arvasid, et Cathrysse ei 
saa edaspidi olla supervisor tervise tõttu. Otsustati, et 
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komisjon pakub välja uue koordinaatori ja 2020. aasta 
IGP MM-i kohtunikud kinnitatakse septembris toimuval 
koosolekul.

7. IGP-FH 2020 MM-i kohtunike kinnitamine. 
Komisjoni ettepanek kinnitada supervisor Roar Kjonstad 
(Norra), kohtunikeks Aivo Oblikas (Eesti) ja Sergei Zirkevitš 
(Venemaa). Korraldajad pakkusid Sergei Zirkevitši asemel 
välja Josep Maria Buló (Hispaania). Toimus hääletus, mille 
tulemusena on supervisor Roar Kjonstad ning kohtunikud 
Aivo Oblikas ja Josep Maria Bulo.

8. Toimus arutelu, kuidas edaspidi valida kohtunikke 
maailmameistrivõistlustele, kuidas vastutada kvaliteedi 
eest, kuidas luua selline süsteem, et hindamine oleks 
avatud ja õiglane. 
Ühest küljest on vaja aru saada, et iga esindaja siin 
komisjonis esindab oma riiki ning peab arvestama kohaliku 
kennelliidu (või kennelklubi) poolt pakutud kandidaatidega. 
Samas tekitab see taas riigipõhiste valikute riski. 
Kuivõrd komisjoni liikmed on koeraspordis pikaajaliste 
kogemustega ning osalenud komisjoni töös aastaid, siis on 
nad ka pädevad otsustama. Seega kui valikud pakub välja 
kohtunike nimetamise komitee, siis me peame hääletama. 
Oleks vaja n-ö vahepealset varianti, et kuulata ära eri 
riikide esindajate arvamused ja välistada riigipõhiseid 
valikuid. Edasi siirduti sama aruteluga punkti 9 juurde.

9. Belgia ettepaneku arutelu. 
On olemas nimekiri kohtunikest, kes moodustavad 
n-ö kohtunike „pooli“. Iga riik võib pakkuda välja kaks 
kohtunikku, kes ei pea olema teda esitava riigi kohtunikud. 
Kandidaate pakkuvad riigid peavad põhjendama nende 
valikute sobivust ning vastavust teatud nõuetele. 
Kandidaatide kohta peab olema lisatud CV ning seda 
arutatakse komisjoni koosolekul, millel n-ö sõelutakse 
välja sobivad nimed ja siis on komisjonil nimekiri, kellega 
edasi tegeleda. Nendele kohtunikele hakatakse 
korraldama kaks korda aastas koolitusi, mis 
võimaldavad taset standardiseerida. 
Esitati ettepanek, et Robert Markschläger valmistab enne 
suve algust ette vastava eeskirja projekti ja annab ajalise 
raami, mille põhjal edasi liikuda. Seda projekti arutavad 
erinevad kennelliidud ning esitavad oma ettepanekud. 
Seejärel kinnitab komisjon kohtunike esitamise, 
koolitamise ja valimise süsteemi, kuidas see hakkab 
tulevikus toimuma. 
Eeskirja kinnitamine võiks toimuda septembrikuisel 
koosolekul. See tähendab, et paralleelselt hakatakse 
koolitama n-ö kitsamat ringi ja samas ka n-ö laiemat 
ringi. Me peame vastutama ja üritama kohtunike taset 
tõsta. Inimesed, kes panevad palju aega ja raha koerte 
treenimisse, peavad saama õiglase hinnangu. See on 
vajalik ka FCI MM-i võistluste prestiiži pärast. 
Komisjoni kõik liikmed olid päri, et taset peab tõstma ja 
ühtlustama ning see on hetkel väga tõsine probleem.

10. Belgia esitas ettepaneku ja projekti luua presidendi 
ja asetäitjate valimise eeskiri. 
Komisjon kinnitas ettepaneku ja eeskirja ning selle järgi 
toimuvad järgmised FCI töökoerte komisjoni presidendi ja 
asepresidentide valimised. 

11. Prantsusmaa ettepanek CACIT-i suhtes. 
Viimastest CACIT-i eeskirjadest on kogemata jäänud välja 
nõue kahe kohtuniku suhtes, kellest üks on piiri tagant. 
See viga parandatakse. Soome tegi ettepaneku, et CACIT-i 
võib määrata ilma näitusetulemuseta ning alles siis, kui 
minnakse tiitlit vormistama, on näitusehinde olemasolu 
vajalik. Sellisel kujul on see kõigil teistel töötavatel 
tõugudel peale töökoerte ja greyhound’ide. Otsustati, 
et Frans Jansen pöördub FCI poole palvega nõudmised 
ühtlustada.

12. Prantsusmaa esindaja tegi ülevaate Moskvas 
toimunud Mondioringi MM-i kohta.  
Üritus oli väga hästi korraldatud. Ta ei saanud osaleda 
Mondioringi koosolekul Poolas, kuna oli haige. Mondioringi 
maailmameistrivõistluste eeskirjas on märgitud, et 
osaleda ei või üle 50 koera. Kuivõrd osalejate arv aina 
kasvab, siis on plaan piirata ühe osaleja koerte arvu viielt 
koeralt neljale. Komisjoni liikmed pakkusid välja, et ehk 
oleks mõistlik pigem loobuda Kat 1 ja Kat 2 osalejatest 
ning jätta Kat 3 osalejate arv samaks. Kuivõrd oma 
eelseisval koosolekul otsustab FCI peakomitee eraldi 
Mondioringi komisjoni loomise ja meie enam selle alaga 
ei tegele, siis otsustasime, et see küsimus jäetakse neile 
lahendada.

13. FCI büroo arvamus on, et kui koerajuht võistleb 
teise inimese koeraga MM-il, siis peaks olema nii, et 
lisaks koerajuhile peab selle rahvusliku kennelliidu liige 
olema ka koera omanik. Arutelu nihkus spontaanselt 
võistlusriietuse peale ning otsustati, et politsei, armee jne 
esindajad ei sa MM-idel osaleda võistlustel oma vormis, 
vaid peavad olema võistlusriietuses.

14. Belgia ettepanek miinimumvanuse kehtestamiseks 
eksamitel ja võistlustel osalemiseks C-osas. 
Ettepaneku sisu: alates 14-aastaselt saab C-osa teha 
eksamitel-võistlustel vaid vanema juuresolekul ning alates 
16. eluaastast iseseisvalt. Toimus arutelu, et kuna eri 
riikidel on vanusenõuded erinevad, peab pigem lähtuma 
konkreetse riigi nõuetest. MM-i korraldaja peab panema 
kodulehele teavituse koerajuhi lubatud miinimumvanuse 
kohta selles konkreetses riigis. SV, olles VDH liige, peab 
aktsepteerima kohaliku FCI liikmesriigi nõudeid, näiteks kui 
mõnes riigis on nõue kalendrile või osalejate vanusele jne, 
siis SV kohalik liikmesorganisatsioon peab seda arvestama 
ega saa rikkuda kohalikke eeskirju, põhjendades seda SV 
eeskirjadega. 

15. Ülevaate koostaja (A.O) tegi ettepaneku, et edaspidi 
ei vaata me enam staadionit ja põldu üle, võites sellega 
aega sisulisteks aruteludeks. 
Alustame koosolekuga kell 10.00, et võimaldada saabumist 
samal päeva hommikul. Võeti vastu otsus, et alates 
järgmisest aastast saabki nii olema.
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