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HEA LUGEJA!

Kevadest on saanud suvi ning kõigile meile, ühise hobi 
harrastajatele, on saabunud teguderohke hooaeg. Nii nagu 
päike on kütnud kuumaks õhu, on kuumaks köetud ka meie 
meeled. Kas sellest kuumast õhust, mis välja paisatud, ka kasu 
sünnib, saame peatselt teada. 

Müütidel on komme elada oma elu ja üheks pikaajalisemaks 
müüdiks on olnud EKL volinike koosoleku olematu roll EKL-i 
toimimises. Eks selle müüdi tekkimisele on ka ennast volinikuks 
valida lasknud inimesed kaasa aidanud. Saada valituks, tulla 
organisatsiooni juhtorganisse, saada aru, et see ei olegi päris 
nii tore koht, kuhu arvati end tulevat, ning alustada sellesama 
organi ja tema liikmete kritiseerimist -  mis on sellise käitumise 
eesmärk? Paraku on volinike koosolek oma liikmete nägu. 

Peatun esmalt volinike koosoleku teotahtelisemate liikmete 
tegemisi täis kevades. Volinike eesti hagija töörühm on teinud 
ära suure töö ning peale aastakümneid mõtteid ja lubadusi on 
eelmisel aastal suurema hoo sisse saanud töö jõudsalt edasi 
läinud. Eesti ainuke rahvuslik tõug on tüürimas FCI tunnustatud 
tõugude nimekirja poole. Eesti hagija töörühma eestvedamisel 
on meile peagi oodata FCI delegatsiooni, kelle ülesandeks on 
üle vaadata 60 eesti hagijat ja otsustada tõu tunnustamine. 
Eeltöö ei ole olnud kerge ning minu suured tänud töörühma 
eestvedajale Tiia Arikole! Siinkohal teen üleskutse kõigile eesti 
hagija omanikele tulla oma koera hindamiskomisjonile näitama 
ja viia üheskoos lõpule eesti hagija  FCI poolne tunnustamine.

Jõudsalt on mõtteid vahetanud ka kasvatajate töörühm, 
mille ellukutsumise põhjuseks oli enam toetada ja tunnustada 
tõuaretusega tegelevaid liikmeid. Häid mõtteid, kuidas 
teha meeldejäävaks EKL-i juubeliaasta, on  kuulda olnud 
ka juubeliaasta töörühmalt. Tänud kõigile kaasalööjatele ja 
-mõtlejatele ning töörühmade kontaktisikutele Inga Siilile 
ja Siret Lepasaarele! Põhikirja projekt läbis eelmise volinike 
koosoleku ajal ümarlaudadel tutvustamise ringi ning sai 
omajagu tagasisidet. Projekt on olnud huvilistele kättesaadav 
EKL-i kodulehel. Volinike koosoleku normatiivide töörühma 
põhiliseks ülesandeks oli korrastada EKL-i valimiste reglement, 
mis paraku ei haaku enam ei põhikirja ega ka kehtiva 
seadusandlusega, ning viia lõpuni põhikirja projekt. Töörühma 
asus volinikuna vedama Marika Proover, kes jätkas oma 
tegevust juhatuses. Loodame, et põhikiri ja valimiste reglement 
saavad peatsetelt ka kaasaegse vormi. Head tööd on teinud ka 
volinike koosoleku IT töörühm, kontaktisikuks Hedi Kumm, 
kaardistades EKL-i IT valdkonna probleeme ning vajadusi. 
Suured tänud kõigile EKL-i ja volinike koosoleku liikmetele, 
kes on leidnud aega panustamiseks!

Suurimad projektid, millega tuleb jõudsalt edasi 
minna, on eelmisel aastal Eestisse toodud Agility 2020.a. 
Maailmameistrivõistlused ja 2019.a. Euroopa meistrivõistlused 
hurtade maastikujooksus, mis teeb meie väikese kennelliidu 
nähtavaks ka koeraspordis ning tõstab meid selles valdkonnas 
maailmakaardile. Koertenäituste korraldamisega oleme me 
kindlalt ühed Euroopa parimad. Kiidusõnu on pälvinud nii 
meie külalislahkus, suurepärane organiseeritus, kuid eriliseks 
väärtuseks on meie tublid ringikorraldajad. 

Kahjuks ei saa mööda muremõtetest, suurim neist on 
juhatusega seonduv. Juhatus on pidanud mitmeid koosolekuid 
ning kindlasti ka palju panustanud. Paraku ei ole aga volinike 
koosolekuni jõudnud juhatuse poolt muudetud ja muutmist 
vajavad normatiivid ja eeskirjad, kuid just volinike koosolekul 
on põhikirja järgi õigus normatiivakte kinnitada ning nendesse 
muudatusi teha. 

Suurelt mõelda ja visioone kuvada saab siis, kui 
organisatsiooni igapäevane toimimine on tagatud. EKL büroo 
töös on hetkel suuri vajakajäämisi. Uuel valitaval juhatusel 
ei tule esmalt mitte hakata tegelema kaugesse tulevikku 
suunatud vaadetega, vaid hoopis maisemate asjadega, nagu 
ülekoormatud büroo töötajad ja täitmata ametikohad. Kurb 
on leida peale ürituse lõppemist postkastist kirju, kus oma töö 
eest tähtaegselt laekumata tasu nõutavad nii ringikorraldajad 
kui ka kohtunikud. EKL suur arveldusarve seis ei näita paraku 
kasutatavat vaba raha, vaid võib hoopis olla meie täitmata 
kohustuste peegelduseks. Asjaajamine ei toimi enam moel, 
millega on iga kennelliidu tavaliige aastatega harjunud – 
kirjadele ei vastata ning koosolekutele kutseid ei saadeta . 
Koosolekud ise aga toimuvad sageli tööajal, mil juhatuse 
päevakorda planeeritud punktide arutelul töökohustusi täitvad 
liikmed osaleda ei saa ning otsus nende kohta tehakse pahatihti 
tagaselja. 27 volinike koosoleku liiget andis allkirja taotlusele 
kutsuda kokku erakorraline koosolek Eesti Kennelliidu uue 
juhatuse valimiseks. Ilmselt oli igal volinikul allkirja andmiseks 
oma põhjus, kuid selline allkirjade kogus näitas üheselt, et 
volinikud soovivad täita oma kohust ning valida EKL-ile uus 
juhtkond. 

Juhatus on aga 12. juuliks kokku kutsunud EKL erakorralise 
üldkoosoleku volinike koosoleku tagasikutsumiseks. Paraku ei 
ole aga juhatus soovinud panna päevakorda majandusaasta 
aruande kinnitamist, mille kinnitamise suutmatust on juhatus 
volinikele ette heitnud. Miks volinikud 2017. a. majandusaasta 
aruannet ei kinnitanud, võisid liikmed lugeda volinike 
koosoleku juhataja pöördumisest, mis avaldati EKL kodulehel, 
ja käesoleva ajakirja lk. 7-8 on revisjonikomisjoni ettekandes 
need probleemid ka põhjalikumalt lahti kirjutatud. Samuti ei ole 
erakorralise üldkoosoleku päevakorras ei põhikirja muutmise 
ettepanekut ning veel suurema muutmise vajadusega valimiste 
reglementi. 

Eelmine korraline EKL üldkoosolek peeti nädalavahetusel 
suures auditooriumis, seda põhjusel, et selleaegne juhatus ootas 
tõesti, et paljud EKL liikmed koosolekul osaleksid. Juulikuu 
erakorraline koosolek on kokku kutsutud ajal, mil osadel 
liikmetel on puhkuseplaanid tehtud ning neil, kes veel ei puhka, 
on tööpäev. Kõik EKL liikmed ei ela Tallinnas või Harjumaal, 
seega - juba ette on sisse kirjutatud võimalus, et paljude liikmete 
kohaletulekuga ei arvestatagi või eeldatakse osalemist volituse 
vahendusel. Volikogusse kandideerijate avalikku tutvustamist 
ei saa ilmselt olla - selleks puudub tööpäeva lõpus ilmselgelt aeg 
ja väljund. 

Loodan siiski, et paljud EKL liikmed leiavad tee 
erakorralisele koosolekule ning mõtlevad enda jaoks läbi, 
mis on see, mida nad kandidaatidelt ootavad. Kandidaadid 
aga omakorda mõtlevad, mis on see eesmärk, milleks 
kandideeritakse – kas lihtsalt olla juhtorgani nimekirjas või on 
soov teostada omale seatud eesmärki. Selgeks tuleb mõelda, kas 
kandideeritakse oma isiklike eesmärkide täitmiseks või selleks, 
et soovitakse panustada Eesti Kennelliidu kaasajastamisse ja 
jätkusuutlikusse, ollakse valmis koostööks.  

Praktilist võimuhooba ei pruugi kõigil olla, kuid EKL 
tegevust saavad mõjutada kõik liikmed, seda nii läbi koosolekul 
hääletamise kui töörühmades osalemise.

Kasutagem seda võimalust targalt!
Helen Tonkson-Koit
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Tavapärasest kuumem ja põuasem kevad ei ole 
põhjustanud vaid tulekahjusid Eesti metsades, vaid on 
pannud erinevad inimesed nii Eesti Kennelliidu sees kui 
ka väljas oma tegevustes lõõmama ning päästemeeskond 
on kutsunud kustutustöödele appi kõik EKL-i liikmed, et 
üheskoos 12. juulil 2018 Eesti Kennelliidu erakorralisel 
üldkoosolekul see lõõmamine kustutada.

Oluline on näha meie organisatsiooni tegevusi nii 
rahvuslikus kui ka rahvusvahelises kontekstis ning ei saa 
kindlasti alahinnata pingutusi, mis aastakümnete jooksul 
on tehtud. Samas on töölaual mitmeid dokumente, mida 
ei ole suudetud uuendada ja kaasajastada. Nii  näiteks 
EKL-i põhikiri on lisatud äriregistrisse aastal 2012. 
Ka see dokument vajab uuendusi, kaasajastamist ning 
äriregistrisse esitatud põhikiri nõuab ka kirjavigade 
parandamist. Ühel kaasaegsel organisatsioonil peab 
olema oma strateegia, lihtsamalt öeldes arengukava, mis 
paneb paika, kus ollakse täna ja kuhu tahetakse jõuda 
näiteks viie aasta pärast. See aitab hoida silme ees neid 
olulisi ülesandeid ja eesmärke, mida on vaja saavutada või 
milliseid uusi suundi või tegevusi tuleb juurutada.

Kahtlemata on meie liikmeskonnas suur hulk 
inimesi, keda EKL-i igapäevane toimimine ei huvita, nad 
on astunud meie organisatsiooni liikmeks, kuna nii on 
odavam ja mugavam oma hobitegevusega tegeleda. Samas 
on meil liikmeid ja liikmesorganisatsioone, kelle eesmärk 
on juba põhjalikumalt ja professionaalsemal tasemel 
tegeleda koeranduse valdkondadega ja kes valutavad 
südant ka EKL-i oleviku ja tuleviku pärast.

Täna oleme organisatsioon enam kui 2400 liikmega. 
Vaadates eelmist korralist üldkoosolekut, mis toimus 
17.09.2017, siis osales sellel 754 liiget, nende hulgas ka 
volitustega esindatud. See näitab seda, et enam kui 1600 
liikmel on suhteliselt ükskõik, mis toimub või mis otsuseid 
vastu võetakse. Loomulikult on sealhulgas inimesi, 
kes võib-olla mingil põhjusel ei saanud üldkoosolekul 
osaleda või olidki plaaninud olla EKL-i liikmed vaid 
mingi perioodi oma elust. Siinkohal tuleb mõelda, et 
kui tahate organisatsiooni tegemistes kaasa rääkida, on 
äärmiselt oluline mitte anda mõnele teisele liikmele enda 
nimel volitust, vaid ikka ise näha ja kuulda, kuidas Eesti 
Kennelliidu tegevuses osaleda.

Kui teisendada EKL-i ja selle ühe juhtorgani, 
volinike koosoleku,  meie vabariigi elanike ja Riigikogu 
valimiste näitele, siis saame mõlemal juhul tulemuse, 
millega ei pruugi kõik osapooled nii või teisiti rahul olla, 
ning rahulolematus jätkub. Nii nagu öeldakse, et kui 
pole oma häält Riigikogu valimistel mõne kandidaadi 
toetuseks andnud, olete juba ennast teadlikult taandanud 
võimalusest mingite muudatuste ellukutsumises osaleda. 
Sama paralleel on olemas Eesti Kennelliidu liikmeskonna 
ja üldkoosolekul osalemise ning hääletamise osas.

Kindlasti pole EKL täna olukorras, milles ei ole 
lahendusi või suundi, kuhu edasi liikuda. Kinnitame, et 
väga palju on neid võimalusi ja tegevusi, mida tänane 
EKL teeb, kuid on ka liikmete huve ja tegevusi, mida 
täna meie organisatsioon veel ei kata. Kõige aluseks on 
parimate pädevustega volinike valimine, sest nende 
inimeste ajast ja arukusest sõltub, kui tark ja edukas on 

Head Eesti Kennelliidu 
liikmed!

meie organisatsiooni juhtimine ning millised on meie 
edulood. Milline on meie volinike kvaliteet? Kas edukate 
suurfi rmade omanikud ja juhid, kes on ka koeraomanikud, 
võiksid olla meid esindavad volinikud? Kuidas tagada 
tasakaal, et üks või teine liikmeskonna grupp ei hakkaks 
domineerima ja ei tekiks olukord, kus laual on pidevalt 
vaid ühe ja kindlasti väiksema liikmeskonna esindajate 
teemad? Kuidas luua Eesti Kennelliidule eelarvestrateegia, 
mis annaks ja tagaks organisatsiooni toimimise koos 
tegevustega kolmeks, viieks või enamaks aastaks?  

Meie edulood hakkavad meie liikmetest – olgu 
need siis lihtsad igapäevased koeraomanikud, kes 
vahel käivad mõnel koeranäitusel, või meie tublid 
liikmesorganisatsioonid või tegusad allüksused, mis 
toovad meile tuntust nii tiitlivõistlustelt kui ka muudelt 
üritustelt. Väga oluline on, et meie liikmed osalevad 
erinevate FCI töörühmade töös, osalevad ja korraldavad 
vastavaid üritusi ning kohtumisi ka Eestis. Edukas ja 
teadlik koostöö on iga kaasaegse organisatsiooni edu võti.

Meil võiksid olla suured eesmärgid, mille nimel 
koos tegutseda. Hea oleks näha, et meil on aastaks 2025 
liikmeskond suurenenud poole võrra, ehk liikmete 
arv läheneb 5000-le. Või et meil on rahvusvaheliselt 
tunnustatud 300 kohtunikku, kellest 50 suudavad hinnata 
kõiki tõuge, keda näeme hindamas Euroopa ja Maailma 
Võitja näitustel ning üle maailma FCI näitustel. Või et 
meie tõuraamatumääruse rikkumiste arv on kolm korda 
väiksem tänasega võrreldes. V õi et meie aastaeelarve 
on suurenenud tänaselt 737  334 eurolt 1,5 miljoni 
euroni aastas ning sellest osa saavate allüksuste arv on 
suurenenud poole võrra.

Suur, kuid veel EKL-i poolt kasutamata potentsiaal, 
on erinevad nii Euroopa Liidu kui ka muudest allikatest 
taotletavad toetusrahad. Arutelusid on olnud nii sise- 
kui ka välinäituste väljakute või kohtade osas. Kindlasti 
peaks uus volinike koosolek operatiivselt suhtuma nende 
rahastamisvõimaluste professionaalsesse töösse võtmisse 
ning uute algatuste rakendamisse.

Head liikmed – juhatusena, kes on töötanud alates 
käesoleva aasta veebruarist, saame kinnitada, et Eesti 
Kennelliidul läheb hästi. Seda juhtkirja kirjutades on 
meie pangakontodel enam kui 400 000 eurot, mis on pea 
poole enam volinike koosolekul 12. juuni 2018 kinnitatud 
käesoleva eelarveaasta mahust.

See, et päevakorral on Eesti Kennelliidu eelmise ehk 
2017. majandusaasta aruande arutelu ning märkused, 
mida revisjonikomisjon on välja toonud, on vajalik. 
Paljud sellel perioodil juhatust juhtinud või juhatuses 
olnud liikmed on tänase volinike koosoleku liikmed ja 
kindlasti nad peavad vastutama sellel perioodil tehtud 
otsuste eest. Seda ei saa teha veebruaris 2018 ametisse 
kinnitatud juhatus – meie saame vaid likvideerida antud 
olukorda nii, et käitume aasta 2018 tegevusi ellu viies 
seaduskuulekalt ning korrektselt.

Väga oluline on korrastada meie organisatsiooni 
raamatupidamine nii, et iga arve juures, mis meie 
raamatupidamisele laekub, on selge põhjendus – 
olgu need siis näituse raames tekkinud restorani- või 
hotelliarved, ning ka see, kas teatud isikute puhul on 
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need eetiliselt põhjendatud. Nii on võimalik oluliselt 
vähendada koormust raamatupidajale ja tagada, et 
edaspidi ei teki segadusi majandusaasta aruannetega. 
Samuti on alustatud tööd EKL online ja meie kasutatava 
raamatupidamistarkvara ühildamiseks, et vähendada 
oluliselt käsitööd raamatupidamises. 

EKL-i juhatus tunnustab meie büroo tööd, sest 
tegemist on professionaalse meeskonnaga. Sellest lähtuvalt 
otsustas tänane juhatus suurendada alates 1.juunist büroo 
töötajate palkasid, mis olid püsinud muutumatuna aastast 
2012 – nagu ka meie põhikiri. 

Aastatega on vastu võetud palju organisatsiooni tööd 
reguleerivaid dokumente, kuid tuleb tõdeda, et nende 
dokumentide sisuline, sõnaline korrektsus jätab soovida. 
Tänane juhatus on väga palju aega pühendanud nende 
dokumentide korrastamisele ja uuendamisele. Meil 

on toimunud viimase poole aasta jooksul 13 juhatuse 
koosolekut ning mitmeid ja mitmeid töökoosolekuid. 

Kindlasti ei saa kõik juhatuse tehtud otsused meeldida 
kõigile liikmetele, kuid nende otsuste puhul ei saagi 
vaadata mõne kitsa sihtgrupi huve, vaid tuleb näha „suurt 
pilti“ ning organisatsiooni huvisid esikohal. Erinevad, 
nö tagatubades tehtavad kokkulepped on ajutised, 
kitsarinnalised ja suures plaanis organisatsiooni mainet 
kahjustavad. Seega loodame, et uues volinike koosoleku 
koosseisus sellised „mängud“ jäävad ära ning esikohale 
seatakse Eesti Kennelliidu huvid.

Austusega,
Eesti Kennelliidu juhatus

Kui ma sügisel esimest korda EKL-i volinikuks 
kandideerisin, siis ma ausalt ei osanud sellist asjade käiku 
ette kujutada - ei juhatuse liikmete tihedat vahetumist/
vahetamist, ei pingeid juhatuste sees ja volinike ning 
juhatuste vahel, ei enese valimist juhatusse ega ka seda 
meeletut ja tänamatud tööd, mida üks juhatuse liige 
tegema peab, ei büroo probleeme ega raskusi nende 
lahendamisel. Kindlasti on see ca 8 kuud andnud väga 
intiimse ja mitte väga meeldiva sissevaate EKL-i hingeellu.

Siitsealt sotsiaalmeedia avarusest olen näinud 
küsimust: Milleks erakorraline üldkoosolek? Fakt on, 
et septembris valiti volinike koosolek, millele anti 
ülesandeks uue juhatuse valimine. Ei mina, ega ma usun, 
et enamus 700+ liikmest, kes tol üldkoosolekul osales (kas 
otse või volitusega), ei pidanud selle all silmas, et võiks 
vahetada juhatuse liikmeid nagu sokke, või et ligi 8 kuuga 
pole volinike koosolek endiselt suutnud valida toimivat 
juhatust (siinkohal on oluline volinike enese arvamus, et 
juhatus ei toimi, mitte juhatuse või kellegi teise arvamus). 
Ma isiklikult leian, et üldkoosolekul on õigus saada 
võimalus anda hinnang oma volinike tegevusele. Ma 
olen näinud arvamust, et üldkoo soleku kokku kutsumine 
kahjustab EKL-i - vabandust, aga kogu lugupidamise 
juures, ei saa MTÜ üldkoosoleku kokku kutsumine mitte 
kuidagi kahjustada MTÜ-d. Kui keegi kahtleb selles, siis 
soovitan veelkord vaadata MTÜ seadust ja EKL põhikirja, 
mis sätestavad selgelt, et üldkoosolek on MTÜ kõrgeim 
juhtorgan. Mis maakeeli tähendab seda, et EKL on 
selle liikmed ja EKL on selle liikmete oma; mitte seda, 
et liikmed on vaid volituste ammendamatu allikas ja 
üldkoosolek pelgalt tüütu protseduur teel võimule.

Juhatus ei ole ja ei saa olla ilmeksimatu, juhatus on 
teinud vigu, kuid ma soovin rõhutada, et probleem ei 
ole vaid juhatuses nagu üritatakse viimasel ajal näidata. 
Vaatamata juba traditsiooniks kujunenud juhatuse ja 
volinike vastasseisusule, ei ole see normaalne olukord, 
normaalsus peaks olema volinike, juhatuse ja büroo 
vaheline konstruktiivne koostöö. Volinikud valivad 
ise juhatuse, tihti kaasvolinike seast, ja mulle on siiani 
arusaamatu kui kiiresti ja kui  kardinaalselt muutub 
suhtumine inimesse peale seda kui ta on valitud juhatusse 
ja kui kiiresti suhted normaliseeruvad, kui inimene 
suundub juhatusest tagasi volinike koosolekusse.

Kuna jutud liiguvad, siis üks lõik huvitavast 
telefoni kõnest, mille ma sain 14. juunil  - selleks ajaks 

Tekkinud olukorrast
oli üldkoosoleku kokkukutsumine otsustatud ja oli 
ilmnenud, et on tarvis muuta üldkoosoleku esialgselt 
plaanitud kuupäeva, kuna tehnilistel põhjustel jäime 
hätta etteteatamise tähtaja täitmisega. Volinike 
koosoleku poolt tuli kompromiss ettepanek olukorra 
lahendamiseks, mis seisnes järgnevas 1) juhatuse jätab 
erakorralise üldkoosoleku ära (kuna kuupäeva muutmise 
ja kokkukutsumisega jääme naerualuseks, nii et parem on 
see ära jätta) 2) juhatust ei kutsuta tagasi, kuid me kõik 
esitame ise tagasiastumisavaldused 3) juhatusele tasutakse 
tagantjärgi juhatuseliikme tasud (volinike koosolek 
oli päev varem otsustanud juhatuse liikme lepinguid 
praeguse juhatusega mitte sõlmida, vaatamata sellele et 
juhatus on nende enese valitud ja juhatuse liikme tasud 
on määratud juba mitme aasta eest). Ma polnud ainuke 
juhatuse liige, kes sai taolise ettepaneku (variatsioonid 
punktis 3). Kuna jutuajamine oli vormis meie-teie ja kuna 
taolisi otsuseid saab juhatus vastu võtta ainult koos, siis 
ma vastasin, et arutan seda asja teistega. 

Tulemust te teate - üldkoosolek kuulutati välja. 
Volinike koosolek valis tõesti vale juhatuse, juhatuse 
kellest enamus ei taha alluda manipulatsioonidele ja 
poliitmängudele, juhatuse kellest enamusel ei ole midagi 
kaotada sellest, kui tuleb kokku üldkoosolek. Samamoodi 
toimub ajakirja trükki mineku ajaks erakorraline volinike 
koosolek, mille päevakorras on juhatuse tagasi kutsumine. 
Seekord pidavat olema nimekiri asjalikest inimestest, kes 
on nõus ja suutelised juhatuses tööd tegema. Kahjuks 
pole mulle, vaatamata otse ja vähem otse küsimisele, 
nende inimeste nimesid avaldatud. Kui tiim on nii hea, 
siis tekib mul küsimus, miks hoida seda saladuses? 
Kahjuks oleks pidanud selline otsusekindlus ja toimiva 
tiimi kokkupanemine toimuma oktoobris 2017. Igal juhul 
soovin neile jõudu, jaksu ja kindlat meelt!

Marika Proover, 
varsti juba endine EKL juhatuse liige.
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EKL revisjonikomisjoni sõnavõtt 
12.06.2018

Alustuseks ütlen, et teile võib tunduda, et osad 
revisjoniaktid on allkirjastanud ühed ja osad teised 
komisjoniliikmed, siis põhimõtteliselt oleme me kõik 
tehtud aktide osas üksmeelel, lihtsalt mõnedel juhtudel 
ei ole suutnud kõigi esitatud küsimuste ja ettepanekute 
osas saavutada üksmeelt ja seetõttu on jäänud mõni 
allkiri selle taha. Sisuliselt on aga probleemidega kõik 
revisjonikomisjoni liikmed nõus.

Numbrites - liikmete arv on tõusev 2320, 
registreeritud kutsikaid pea 5000 aastas, näitustel 
osalejate arv on suurenenud 11800-ni. Bilansimaht 
raamatupidamisprogrammi alusel on 484260, 
majandusaasta aruandes 484405, vahe laias laastus 200 
eurot.   Majandusaasta tulemiks raamatupidamise järgi 
on 63591 eurot, aruandes 63607 eurot. Raha jääk arvetel 
192566 eurot.

Majandusaasta aruande tulemiaruandes on liikmetelt 
saadud tasud 674686 €, tulu ettevõtlusest 54527 € , muud 
tulud 261 €, kokku tulud 729474 eurot. Ja kulud kokku 
669866 €, juhatuse seletuskirjas aga olid 2017. aasta kulud 
650981 €  ja kui revisjonikomisjon on võrrelnud andmeid, 
siis saanud kuludeks 669882 € .

Mõned probleemsed revisjonid, suurim mure EKL 
tarkvara, miks ei ole vormistatud lepingu lisa tarkvara 
omandiõiguse ülemineku kohta müüjalt ostjale? Kuidas 
ja kelle poolt on tagatud varukoopiate tegemine? Miks 
makstakse arenduskulude arveid igakuiselt, kui lepingus 
on kirjas, et tasutakse peale etapi valmimist? Need ja 
veel palju küsimusi olid esitatud revisjoniaktis. Millele 
revisjonikomisjon pole tänaseks vastuseid saanud, nagu 
ka teiste aktide kohta esitatud küsimustele.

Büroo puhkuste osas on ettepanek, et võimaldada 
töötajatele iga-aastane puhkuse ärakasutamine korralise 
puhkusegraafi ku osas. Ei saa olla kindel, et kõikidele 
bürootöötajatele sobib puhata ühel ja samal ajal, ehk keegi 
soovib puhata hoopis aprillis või oktoobris. 

Nädalavahetustel ja erinevatel üritustel töötamine 
tasustada kas vaba päeva andmisega või välja maksta 
need tunnid kõik ületundidena, mitte kasutada enam 
segasüsteemi, kus 8 tundi anti vaba ajana ja seda ületav 
osa ületundidena. 

Juhime tähelepanu ka töötajate töö ja puhkeajale 
(TLS §52). Palume vältida olukordi, kus terve büroo 
töötab 5 tööpäeva nädalas, siis veel 2 nädalavahetuse 
päeva näitustel ja taas edasi 5 tööpäeva büroos. Tuleb 
tagada inimestele puhkusepäevad.

Näituste osas oli juhatuse seletuskirjas välja toodud, et 
2017.a. näituste tulem oli 80456 € , samas  täidetud eelarve 
tabelis oli 86491 € . Kui revisjon on ära kontrollinud 
kõik 2017.a. näituste ja show’de kasumiaruanded, siis 

oleme saanud tulemuseks 88135 € . Ehk siis ühe ja sama 
asja kohta on kolm erinevat arvu - milliseid peaksime 
uskuma? Kui usaldusväärsed saavad olla juhatuse esitatud 
eelarvetabeli numbrid, mida on volinikele ja juhatuse 
koosolekutele esitatud?

Kui 2017.a. oli näitustel osalejaid 11800, siis 
käesolevaks aastaks on neid planeeritud 11460, tulud 
2017.a. olid 393187 €.  2018. aastaks on planeeritud 
386049 € , mis teeb vähenemiseks 3%. 2017.a. kulud olid 
308052 €  ja 2018. aastaks on planeeritud 314369 €, mis 
on 2% rohkem. Tulem 2017.a. oli 88135  € ja 2018. aastaks 
on planeeritud 71680 € , mis on 19% vähem. Kas vähem 
planeerimine tagab EKL jätkusuutlikkuse, seda enam, et 
ees on ootamas mitu suurüritust erinevate alade MMide 
näol, kas pärast nende ürituste korraldamist oleme 
pankrotis?

Bürootöötajatele näituste tulemuse pealt tasu 
maksmise osas on revisjonikomisjoni liige A. Kandelin 
seisukohal, et rikutakse MTÜde seadust ja jagatakse 
liikmetele kasumit. Küsime siis nii, et kui bürootöötajad 
ei oleks EKL liikmed, kas siis on tulemustasu maksmine 
igati OK? On täiesti normaalne, et hea töö eest makstakse 
tulemustasu, aga selle kohta võiks olemas olla ka kindel 
reeglistik, milliste kriteeriumite alusel.

EKL juhatus peaks hindama, kas registritöötaja 
nädalavahetuse valvete puhul, mida maksame kinni EKLi 
poolt tekkinud ületundidena, poleks hoopis otstarbekam 
esitada vastava näituse korraldavale klubile arve nende 
tundide osas?

EKLile on suurim tuluallikas näituste korraldamine. 
Kui planeeritakse nende rahade vähenemist, siis kas 
eeldatakse, et liikmete arv suureneb - siis suureneb ka 
liikmemaksude osakaal, või hakkab sündima rohkem 
pesakondi ja nende registreerimiste arv tasude näol 
suureneb.

Allüksuste osas on juhatuse seletuskirjas 2017. aasta 
kulud 29006 eurot, revisjonikomisjon, olles võrrelnud 
kõiki allüksuste kasumiaruandeid, on saanud kulude 
suuruseks 30050 eurot, ka siin esineb erinevus.

Majandusaasta aruande lisa 3 nõuded ja ettemaksed 
- ostjatelt laekumata arveid oli 31.12.2017 seisuga 9 473 
eurot, samas müügireskontro väljatrükk ütleb summaks 
9 453 € , millest maksetähtaja on ületanud 4 139 euro 
ulatuses.

EKL raamatupidamise sise-eeskiri p 5.2 sätestab 
maksetähtaja ületanud nõuetega viivitamatu tegelemise. 
Osad arved on tasumata 2016.-st aastast. Revisjon soovib 
ülevaadet, kuidas tegeletakse võlgade sissenõudmistega, 
kuidas toimub näiteks maksegraafi kute koostamisel 
nende laekumiste jälgimine.
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Toon näiteks paar arvet, maksmata arve 167884 
(15.07.2016), kui 15.05.2017 on sama võlglasega 
allkirjastatud kataloogiprogrammi kasutamise leping ja 
antud ka näituste korraldamise õigus. Kas enne näituste 
andmist ei peaks olema EKLi ees likvideeritud kõik 
võlgnevused ja esitatud kõik aruanded-dokumendid, 
mida nõuavad EKL reeglistikud?

Maksmata arve 1701461 (26.01.2017) summas 320 
eurot, mille tasumise kohta on ajatatud maksegraafi k. Kas 
on kontrollitud selle tasumine maksegraafi ku kohaselt?

Majandusaasta aruandes lisa 6 - immateriaalsed 
põhivarad. 2017.a. on tellitud kodulehe kujundus, 
maksumusega 840 eurot, mis aga peaks olema 
arvestuspõhimõtete kohaselt immateriaalne põhivara 
(summa alates 640 eurot), samas ei ole seda uut kodulehe 
kujundust ka kuskil rakendatud, milleks siis sellised 
kulutused?

Me pole saanud vastuseid kõikide revisjonide kohta, 
või kui oleme, siis valikuliselt revisjoniaktides esitatud 
küsimustele. Volinikel on ka kõik need aktid olemas.

EKL majandusaasta aruande põhiosa ja lisad, 
allüksuste tegevusaruanded ning juhatuse esitatud eelarve 
täitmistabel ja seletuskiri ei lange kokku täiel määral. 
Sama probleemi tõstatas revisjonikomisjon ka 2016. 
majandusaasta aruandele hinnangut andes, järelikult ei 
ole juhatus ja büroo läbi mõelnud eelarvestamise jälgimist 
raamatupidamisprogrammi aruannete järgi. 

Ma saan aru, et eelarve koostatakse excelis, meie 
raamatupidamisprogramm võimaldab eelarve sisestamist 
ja hiljem ka eelarve täitmist jälgida allüksuste ja ürituste 
kaupa, miks me ei võikski seda teha läbi programmi, mitte 
mingi exceli tabeli põhjal?

Juhatus ei ole taganud revisjonile majandusaasta 
aruande andmete kontrollimiseks täiendavate 
dokumentide õigeaegse kättesaadavuse raamatupidaja 
puudumise tõttu.

Kas töötajate vahetumisel on tehtud selle töölõigu 
üleandmis-vastuvõtmis aktid? Kuidas peaks iga järgnev 
raamatupidaja teadma, mis on tema vastutuses õigesti või 
valesti? Või büroojuhi lahkumisel, millised dokumendid 
on pooleli, millised mitte? Olgu misiganes ametikoht, siis 
peab olema tehtud tööde üleandmise akt.

Hetkel majandusaasta aruandes esitatud andmed 
ei võrdu raamatupidamise saldodega. Tegin ka 
täna hommikul raamatupidajale järelepärimise ja 
palusin välja trükkida kasumiaruanne ja bilanss 
raamatupidamisprogrammist seisuga 31.12.2017, endiselt 
arvud ei klapi. Seoses sellega ei saa revisjonikomisjon 
majandusaasta aruandele hetkel hinnangut anda ja 
soovitab juhatusel puudused likvideerida hiljemalt 
18.06.2018, et revisjonikomisjon saaks hinnangu anda 
hiljemalt 17.07.2018, kuna me hetkel ei saa tagada, et 
andmed taaskord ei muutu.

Kokkuvõtvalt vajab EKL muutusi ja kaasaegset 
mõtteviisi. Juhatuses ja volikogus käimine ei ole lihtsalt 
hääletamas käimine, see eeldab majanduslikku mõtlemist 
ja normatiivaktide tundmist. Kui te annate nõusoleku 
kandideerida, siis peate arvestama, et see ei ole vaid 

kohalkäimine, kui aega üle jääb, ja käe tõstmine. See 
tähendab, et tuleb teada ka oma eelkäijate otsuseid, 
teadmisi normatiivaktidest ja EV seadustest. Juhatuses ei 
saa ühtegi otsust vastu võtta ainuisikuliselt, kui selle kohta 
ei ole vormistatud juhatuse otsust, mis on ka protokollitud 
ja poolt on hääletanud enamus juhatusest. Ka protokollide 
avaldamise tähtaegadest tuleb kinni pidada.

EKLis puudub kuluefektiivne mõtteviis, eelarve 
prognoositakse kahanev, samas on teada uute suurte 
projektide rahastamise vajadus. Revisjonikomisjoni 
aruannetes märgitud tähtaegade jooksul mittevastamine 
viitab ebakompetentsusele. Näituste taotluste puhul 
uueks kalenderplaaniks peab jälgima tegevusaruannete 
olemasolu ja võlgnevuste puudumist.

Anne-Ly Kandelin on öelnud: „Olen nüüd osalenud 
kõikidel juhatuse ja volikogu koosolekutel. Mul on piinlik. 
Koosolekut ei ole korralikult ettevalmistatud või hilisem 
protokoll ei vasta koosolekul kuuldule. Juhatuse ülevaade 
päevakorrapunktide sisust on reeglina mittemidagiütlev, 
kui just täiendavaid selgitusi kohapeal ei nõuta. Büroo ja 
juhatus ei tohiks selliseid vigu teha, mille tulemusena on 
häiritud külaliste ajakulu.”

EKLil on dokumendihaldussüsteem, siis miks me 
endiselt seda ei kasuta? Miks pean mina revidendina 
kulutama terve tööpäeva, et sõita 2 tundi Tallinna ja sama 
palju tagasi, et mingeid dokumente kontrollida, kui seda 
saaks teha läbi DHSi?

Bürootöö ümberkujundamisega juhatus 7 kuu 
jooksul tegelenud ei ole. Personaliprobleemid ei ole 
tekkinud üleöö. Eelnevad büroojuhid ei ole millegipärast 
oskuslikult osanud töötajate tööajaotust ja -graafi kuid 
koostada, kui töötajad ei ole pädevad üksteist asendama. 

Mina isiklikult olen osalenud kahel Lõuna-Eestis 
toimunud ümarlaual, kus viimasel, 7. märtsil 2017 
toimunul, paluti hiljemalt 20.03.2017 saata uue põhikirja 
projekti osas täiendavad muutused, et selle saaks siis 
esitada üldkoosolekule. Üldkoosolekul oli sisuliselt vaid 
uue volikogu ja revisjonikomisjoni valimine. Miks ei 
jõudnud projekt päevakorda?

Me oleme 21. sajandis, miks me ei muuda oma 
normatiivakte kaasaegseteks ja vastavuses üksteisega ning 
EV seadustega. Meil on moodustatud mitu töörühma, kus 
ainuke käegakatsutav tulemus on eesti hagija töörühmal. 

Juhatus, volinikud, revisjonikomisjon, allüksused 
peavad tundma kõiki EKL normatiivakte ja mitte eksima 
nende vastu.

Revisjonikomisjon

Anne-Ly Kandelin
Tiia Pihlik

Sirje Veiman

Ette kandis Tiia Pihlik

12.06.2018
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Belgia lambakoerte 
maailmameistrivõistlused 2018 

maailmameistri silme läbi
intervjuu Marje Piirojaga

See oli sinu kolmas maalimameistritiitel. Kaks korda 
oled tulnud maailmameistriks oma vanema koera Süsiga. 
Milline nendest on Sinu enda jaoks kõige tähtsam tiitel?

Ma ei oska küll vahet teha nendel kolmel tiitlil. Jõudes 
sellise tulemuseni on rõõm alati suur, et tehtud töö  on 
sihile viinud – ei ole vahet, kas see on esimene kord 
või mitte. Eks selle aasta võit Dintsuga on minu jaoks 
selles mõttes teistmoodi rõõm - teadmine, et olen olnud 
võimeline treenima kaks koera sellisele tasemele. Samas 
on ka Süsi jätkuvalt sellises vormis, et võita MM-i tiitel 
on igati reaalne – seega tänavu oli topeltrõõm oma hästi 
toimivatest koertest.

Kokku oli koos fi naaljooksudega kavas 8 rada. Milline 
rada Sulle endale kõige rohkem meeldis?

Minu jaoks ei ole mingit vahet. Iga rada on alati täiesti 
erinev ja kordumatu – seega lähed ja jooksed seda, mis 
kohtunik on ette andnud. Pean tunnistama, et selle aasta 
eeljooksude agility radadel olid kontaktidele minekud 
minu maitsele kohati ohtlikud. Seega meeldisid mulle 
kindlasti hüpperajad rohkem. Kiired ja huvitavad joosta.

Eelmine aastal sai  Eesti meeskond kokkuvõttes kolmanda 

Belgia lambakoerte maailmameistrivõistlused toimusid sel aastal 23.-28. aprillil Sloveenias 
 Ajdovščinas. Eestit esindas sel aastal 1 IPO ja 6 agility koera. Kõige eredamad mälestused Eesti 
koerasportlaste jaoks tulid agilitys, milles saavutas maailmameistri tiitli Marje Piiroja oma malinois’ 
Nordsand’s Quick „Dintsuga“.

koha. Sel aasta nii hästi ei läinud, kuid saavutatud viies 
koht on ka väga kõrge. Kuidas hindad selle aasta Eesti 
meeskonda?

 Kindlasti on viies koht igati korralik tulemus. Eks 
tiimis on vaja lisaks heale kiirusele näidata ka  head 
stabiilsust. Meil olid sellel aastal kõik eeldused selleks ka 
olemas. Minu noorem koer, kes tavapäraselt rajal pulki 
harva kukutab, ei suutnud esimestel päevadel toime tulla 
Sloveenias valitsenud palavusega ja võttis hüpperajal 
kaasa 2 pulka. Kahjuks tuli ka teistel paar viga sisse. 
Seekord läks nii –  eks igal võistlusel on alati ka vaja väike 
annus õnne. Proovime järgmisel aastal uuesti.

Kuidas harjusid koerad suure kuumusega ja kuidas Sa 
sellega ise hakkama said?

Harjumiseks aega ei olnud – kõik käis nö. töö käigus. 
Temperatuuri vahe oli ca 20 kraadi. Minu nooremale 
koerale mõjus kuumus kuidagi rohkem. Rajalt tulles 
oli ta nõus vabatahtlikult kuskile villu pikali viskama 
ja ka Süsil oli keel maani. Esimestel päevadel juba enne 
rajale minekut.  Eks koerad on erinevad. Süsi sooritust 
see vigade näol ei mõjutanud. Dints hakkas pulki maha 
võtma. Õnneks oli võistluspaiga lähedal madal jõeke – sai 

Foto: Mari Oblikas
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vähemalt käppasid pidi seal sees solberdada ning samuti 
hakkasin neile kohustuslikus korras vett sisse jootma. Ja 
palju. Segasin konservi vee hulka – sellisel moel sain nad 
piisavalt jooma. Dints kosus teise päeva õhtuks. 

Mind isiklikult palavus ei häiri – mulle meeldib soe. 
Ehkki kahe koeraga järjest joostes muidugi võtab jalad 
veits pehmeks ja suu kuivama. 

Mis on Sinu eredaim mälestus MM-ist väljaspool võistlust?
Algatuseks oli võistlusplats kohe väikse lennujaama 

aia taga. Minu koeri ei seganud see väike nüanss, et 
aegajalt tõusis õhku või maandus mõni lennuk. Aga 
sellist võistluspaika igapäevaselt naljalt ei näe. Teiseks oli 
esimese võistluspäeva hommikul vaatepilt võistlusplatsil 
pehmelt öeldes kurb – öösel tõusnud tuul oli kõik telgid 
ning muu vähegi kergema ja lahtise varustuse aia nurka 
kokku koristanud. Võistlust alustada oli võimatu ja nii 
need tunnid läksid. Peale lõunat tuul viimaks vaibus ja 
takistused hakkasid platsil püsti püsima. Minul isiklikult 
pole võisteldes siiani ette tulnud sellist juhust, et õhus on 
kogu võistluspäeva ära jäämine.  

Dintsuga fi naali jõudmine oli natukene närvilisem, kui 
oleks vaja olnud. Kas Sul tekkis vahepeal tunne, et Dints 
ongi ebaõnne rüütel?

Dintsu sooritusele mõjus kuumus esialgu sedamoodi, 
et hakkas tunduma nagu ebaõnn jälitaks teda. Õnneks 
ta siiski harjus ja hakkas toimima oma tavapärasel moel. 
Lõpp hea, kõik hea. 

Sel aastal jooksid mõlemad Sinu koerad fi naalis. 
Finaalikohtade loosimisel suutsid loosist välja võtta 
järjestikused stardinumbrid. Kas see segas Sind või pigem 
just motiveeris fi naali hüpperajal pingutama?

Minu jaoks oli see lihtsat hämming – võtta ca 60 

numbri seast järjestikkused stardinumbrid oma koertele - 
see ei ole lihtne! Ma olen korra varem ka oma koerad kokku 
loosinud. Seega ilmselt see mul mingi erianne. Ma arvan, 
et minu sooritust see ei seganud, sest ma olen tiimides  
korduvalt praktiliselt järjest oma koertega jooksnud. Kahe 
koeraga järjest startimise juures on kõige kehvem asi see, 
et kui esimese koera soorituses mingis kohas kasutatud 
juhtimisvõte ei õigustanud ennast, siis napib aega teise 
koera jaoks parema plaani väljamõtlemiseks. Aga üldiselt 
on mul selline kahe koeraga jutti jooksmine sujunud 
normaalselt. 

Pärast fi naali hüpperada olid Dintsuga esimene ja Süsiga 
teine. Agilityrajal anti kahe koera vahel paus 2 minutit. 
Mida mõtlesid kahe soorituse vahel?

Kuna fi naali agilityrajal oli minu jaoks ebamugav koht, 
kust tuli ka Süsiga viiekas, siis lihtsalt mõtlesin ruttu läbi, 
kuidas Dintsuga seda korrigeerida, et sama viga vältida. 
Muud selle kahe minutiga mõelda ei jõua – vahetad koerad 
ära, proovid lihtsalt natuke hinge tõmmata ja jalad jälle 
liikuma saada ning uuesti järgmise koeraga rajale. 

Tänan sind meeldivate elamuste eest! Kas juba on kavas ka 
järgmisel aastal osalemine ja kas jälle kahe koeraga?

Aga palun! Kui aga koertel kõik korras ja mingisugust 
enneolematut ja ettenägematut takistust teele ei tule, 
siis igal juhul on FMBB 2019  plaanis. Süsil on järgmisel 
aastal vanust 8 aastat, aga ma loodan ja  usun, et see ei 
sega tema innukat sooritust võistlusplatsil. Minu jaoks on 
FMBB võistlusaasta kõige oodatum võistlus, sest belgia 
lambakoerad on minu südames  ja seal on neid võimalik 
igal alal kõrgel tasemel tegutsemas näha.

Intervjueeris Indrek Tirmaste

Foto: Martti Vaidla
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Sõit algas 3. aprillil ja kodumaisele aprilli algusele 
omaste nullilähedaste miinuskraadidega. Teekond viis 
otse lõunasse ja jäine tee suverehvidega kestis Saaremaalt 
poole Lätini. Vahepeatusena ööbis meeskond Poola piiri 
lähedal Leedus ja sõit võistluspaigani kestis kokku kaks 
pikka päeva. Poolas olid juba kured kohal ja mälestused 
põhjamaisest kargusest jäid iga kilomeetriga kaugemaks. 
Reisikaaslasena oli Sannu väga muhe, näitamata üh-
tki märki reisistressist. Aklimatiseerumiseks ei olnudki 
Sannu puhul muud põhjust kui vaid see, et Eestis oli lumi 
maas, aga nädalapärast tuli võistelda rohupõldudel, kuival 
maal ja võimalik ka, et 20 kraadise palava ilmaga. Slovak-
kias hakkas Sannu juba esimestel päevadel oma talve-
kasukast vabanema ja nina tolmuse, rohuse ning savise  
lõhnabuketiga harjutama. 

Eestis oli Sannu ettevalmistus maailameistrivõistlus-
teks olnud vastavalt talvisele ilmale.Kõige enam treenis 
Aarne Sannu füüsilist vastupidavust. Kuna põllud olid 
külmunud, sai neil autoga sõita ja Sannu muudkui jooksis 
ja jooksis lumes, mis talle väga meeldis. Samuti sai Sannu 
ka erinevaid lõhnaülesandeid. Kui lume alt vabamat pin-
da välja hakkas tulema, sai teha ka lühikesi lõike, nurki, 
kaari ja ülejälgi. Need olid selleks hetkeks juba pigem 
häälestustrennid.

Vranov nad Topl´ousse kohale jõudes ootas mees-
konda ees kerge tagasilöök. Eelnevalt broneeritud hotell 
osutus kõrtsiks, mille ülakorrusel olid küll hotellitoad, aga 
sissepääs hotellitubadesse käis ainult läbi kõrtsi. Eelne-

IPO-FH 2018 MM Slovakkias

vas meilivahetusest oli hotellipidajale küll selge, millisel 
eesmärgil eestlased koeraga Slovakkiat külastavad, kuid 
hotellipidaja ei olnud pidanud sellegipoolest oluliseks 
mainida, et sportkoeraga pääseb hotellituppa vaid läbi 
kahel korrusel pidutseva ja suitsetava rahva. Kuna lin-
nas olid kõik hotellid juba broneeritud, jäädi esimeseks 
ööks siiski kõrtsi numbrituppa. Meelehärm lahtus, kui 
juba järgmisel hommikul võistluste peakorraldaja Igor 
Lengvarsky oma sooja külalislahkust demonstreerides 
eestlased suurepärasesse põldude- ja mägedeäärsesse 
hotelli ümber majutas. Seal, viieteistkümne kilomeetri 
kaugusel linnast, oli hea looduse rüpes võistlustele kes-
kenduda ja koeraga jalutamas käia. Samuti oli hea peale 
treening- ja võistluspäevi hotelli restoranis kehakinnituse 
kõrvale lahjat, kuid maitsvat ja soodsat kohalikku kes-
vamärjukest mekkides treeningute ja võistluste kulgu 
analüüsida, et järgnevale uuele päeva õige häälestus leida.

Vranov nad Topl´ou oli ligi 23 000 elanikuga linn, 
mis keskendus tööstusele ja eeskätt plastikuga seotud 
tööstusele. Piirkonda iseloomustasid põllualasid ümbrit-
sevad mäed, mis olid kaetud tihedate tammemetsadega. 
Põldudel kohtas majesteetlikult läikiva sulestikuga faas-
aneid ja julgeid metskitsi, kes end maanteede tihedast 
liiklusest häirida ei lasknud ja oskasid teid ületades au-
todega arvestada. Kohalike sõnul oli selles looduslikult 
kaunis kohas siiski ka murekohti, kuna sisserännanud 
mustlaskogukonnad olid reostanud väga suures ulatuses 
mägijõgesid ja tekitanud loodusesse prügilaid. Ka Sannu 

Käesoleval 2018. aastal toimusid IPO-FH maailmameistrivõistlused 11. aprillist kuni 15. aprillini 
Slovakkias Vranov nad Topl´ou linnas. Eestit sõitsid jäljekoerte MM-le Slovakkiasse esindama 
Aarne Väli ja tema seitsmeaastane malinois’ tõugu belgia lambakoer Tulikuuma Sähkövirta, 
lühema nimega Sannu. Meeskonna kapteniks oli Kaarel Väli. 
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esimene treeningpõld sattus ühe sellise prügila kõrvale. 
Mägijõgede kulgemisel läbi mustlasküla olid allavoolu 
jõgede kaldad kümnete kilomeetrite ulatuses plastikut ja 
prahti täis ning loodust austavatele eestlastele oli selline 
pilt muidugi trööstitu ja kurb.

Treeningpõllud näitas peakorraldaja kätte juba es-
imesel päeval. Põlde oli neli, aga kohe algusest peale tuli 
arvestada sellega, et samadele põldudele oli treenima 
määratud veel hulgaliselt võistlejaid. Nii juhtuski, et juba 
teisel treeningul sattusid eestlastele tuttava soomlasest 
võistleja Vesa Kuosmaneni ja Aarne valitud treeningjäljed 
põllul teineteisest korduvalt risti üle käima. Kuna Vesa 
jälg oli kaks tundi värskem, sai Sannu endale harju-
tamiseks treeningjälje, millel oli Vesa jälgede näol lihtsalt 
väga palju ülejälgi. Selle katsumusega sai Sannu fi ligraan-
selt hakkama ja ajas oma treeningjälje algusest lõpuni 
suurepäraselt ja segamatult. Hiljem selgus, et õnneks sai 
ka Vesa koer Helmut oma treeningu edukalt tehtud. Õp-
pinud vigadest, lehvis järgmisel korral juba treeningpõllu 
ääres Eesti lipp koos jäljejoonisega ja kaasvõistlejad olid 
selle üle väga tänulikud, kuna siis teadsid, kuhu põllul 
oma jälg segamatult maha käia. Tihti ei olnud abi ka põllu 
ääres valvamisest, kuna mitmel korral ilmus kusagilt välja 
mõni kohalik, kes siis ühe või mitme koeraga risti üle jälje 
jalutas. Oli ka hetki, kus nad ei saanud aru ei inglise- ega 
vene keelest ning valisid lõpuks ikkagi lahkumiseks suu-
na, mis järjekordselt risti üle Sannu treeningjälje viis. 

Treeningpõllud olid savised, üpris hõredad ja ligi 
kümne sentimeetri kõrguse rohukattega, kuid nendega 
võis täielikult rahule jääda. Rohi oli ribadena ja iga riba 
vahel kuiv saviriba. Leidus metsloomade poolt songi-
tud alasid ja metsloomade väljaheiteid, aga Sannule see 
treeningutel raskusi ei valmistanud. Reeglina on võist-
luste treeningpõllud kehvemas seisus kui võistluspõllud, 
kuid nendel maailmameistrivõistlustel sattus nii, et Sannu 
treeningpõllud olid kordades ilusamad, kui talle hiljem 
loosiga sattunud võistluspõllud. Kui kohalikud jälje-
põldudel koeri jalutavad külaelanikud välja arvata, läksid 
Sannu treeningud Slovakkias igati edukalt.

Võistluste avamisele eelnenud nädalavahetusega 
olid kõigi osalevate riikide võistlejad Slovakkiasse 
kohale jõudnud ja teisipäeval 10. aprillil toimus 
Vranov nad Topl´ou keskväljakul IPO-FH 2018 
maailmameistrivõistluste pidulik avatseremoonia 
rongkäigu ning kohalike laste ja noorte kontserdiga. 
Esitati hoogsaid Slovakkia rahvatantse ja laule ning 
peakorraldaja ja tähtsate linnaisade kõnesid. Samal õhtul 
loositi kultuurimaja kontsertsaalis välja võistlusjäljed ja 
Sannu loos nägi ette võistlustulle asumist juba järgmisel 
päeval võistluste avagrupis. Teiseks jäljeks tõmbas Aarne 
loosiga reedese ehk võistluste kolmanda päeva, mis 
tähendas Sannu jaoks üht vahepealset puhkepäeva. Iga 
grupi sees tõmmati põllu ääres veelkord loosi, seega võis 
võistlusjälg sattuda kohe põllule jõudes esimeseks, aga 
ka hoopis grupi viimaseks, mis tähendas mitut tundi 
ootamist. Nüüd jäi vaid loota, et Aarne ka põllu ääres 
ühe esimestest jälgedest tõmbaks, sest esimestele jälgede 
ei jõudnud lõõmav päike veel liiga teha. Lihtsamalt 
seletatuna jääb kastesesse rohtu jälje lõhn ja kui päikesega 
kaste aurustub, võtab see jäljelt kaasa ka enamiku 
lõhnaosakesi ning koertel on sellist jälge oluliselt raskem 

ajada kui veel kasteniisket jälge. 
Esimesel võistlushommikul põldude äärde jõudes 

tekkisid koheselt vastakad tunded. Nähes erinevatel 
põldudel maas jäljevaiu oli selge, et just need on 
võistluste avagrupi jäljepõllud. Põllud aga olid omavahel 
võrreldamatud ja kardinaalselt erineva tasemega. Kui 
ühel põllul oli tihe ja lopsakas rohukate, siis teisel 
hoopis kollakaks kuivanud, madal ja väga hõre rohukate 
kuival savisel maal, millesse omakorda olid püstistena 
kinni kuivanud eelmisest aastast sinna jäänud jämedad 
maisivarred. Tol hetkel oli silmapilkselt arusaadav, 
et jääb loota vaid loosiõnnele, kuna vähe sellest, et 
võistluspõldude näol ei olnud tegemist omavahel 
kaugeltki sarnaste põldudega, olid need väljanägemise 
ja raskusastme poolest omavahel isegi võrreldamatud. 
Aarne tõmbas loosiga avagrupi viimase jälje ja võistlejad 
liikusid vaatama avagrupi esimest jälge. Põld oli tasane 
kasteniiske, umbes 15-20 cm kõrguse tiheda rohuga. 
Sellel põllul tegi Taani koer ilusa ja eduka soorituse. Kell 
oli 9 paiku hommikul ja päike juba lõõmas, taustaks 
sinine taevas üksikute liikuvate pilvelaikudega. Oli selge, 
et lõunaks, kui jõuab kätte Sannu jäljeajamine, on päike 
jälge korralikult kahjustanud, aga see ei olnud miski, mis 
Aarnele muret valmistanuks, kuna talle oli selge oma 
koera võimekus töötada rasketeski tingimustes edukalt. 

Kui kätte jõudis Sannu esimese jälje aeg, liiguti 
ülalkirjeldatud endisele maisipõllule. Sannu läks jäljele 
temale omase innukusega, aga samas mitte liigselt 
kiirustades. Kohe jälje alguses oli näha, et koeral on 
raskusi. Jäljetegija oli küll pika sammuga mees, aga pika 
sammuga maha käidud jälgi oli Sannu treeningutel 
edukalt harjutanud. Rohtu oli antud põllul väga hõredalt 
ja savipind oli kuivanud betoonitaoliseks. Probleeme 
oli Sannul juba esimesel sirgel ja esimeses nurgas, peale 
mida kaarele jõudes hakkasid eriti just otsimistel segama 
maas otsapidi kinni olnud maisivarred, kuna rihm hakkas 
nendesse takerduma. Iga kord, kui rihm maisivarre 
taha takerdus, andis see koerale järsu tõmbena signaali, 
mis teda eksitas. Asi lõppes sellega, et kaarel oli Sannu 
juba piisavalt segaduses ja eksinud, kuid otsis edasi. 
Kohtunik lõpetas soorituse, kuna jäljepanija väitis, et 
koer ei läinud kaarele õigest kohast, mis pealtvaatajana 
tekitas veelgi enam segadust. Koer oli ometigi kaarele 
läinud ja sooritust ei lõpetanud kohtunik mitte seetõttu, 
et kaarel otsides Sannu jäljest nii kaugele oleks läinud, 
et Aarne jäljelt ära oleks pidanud astuma vaid seetõttu, 
et koer olevat nurga vales kohas teinud ja justkui ei 
viibinudki kaarel. Põllu ääres publikuna oli võimatu aru 
saada, mis põllul toimus, aga selge see oli, et sooritus 
oli läbikukkunud. Kuna jäljepanija jälge läbi käima ei 
suundunud, et esemeid korjata, siis jääbki teadmata, kas 
Sannu siiski oli veel katkestamise hetkel jäljel või mitte. 
Sooritusele anti viis punkti sajast ja analoogne õnnetu 
sooritus oli sama põllu teises servas ka järgmisel koeral. 
Samuti oli põllul näha tihedalt valgeid täpikesi, mis viitas 
mingit sorti väetise kasutamisele. Meeskonna kaptenina 
üritasin väetisele viidates suuliselt apelleerida ja uut 
võistlusjälge saada, aga see lükati tagasi. Kui oli selge, et 
oleks pidanud kirjaliku apellatsiooni esitama, oli selleks 
juba liiga hilja, kuna eeskirjade järgi peab apellatsioon 
olema esitatud poole tunni jooksul peale võistlusjälge ja 
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kirjalikult. Šokk oli suur, kuna Aarnel ja Sannul taolised 
kogemused seni puudusid ja tol hetkel äsja juhtunut oli 
raske uskuda. Sannu taset ja vormi arvestades ei tulnud 
võistlustele sõites mõttessegi, et ta tulemust kirja ei pruugi 
saada, aga seekord paistsid sarnased tunded valdavat 
enamike riikide võistlejaid.

Sannu teine võistlusjälg MM-l sattus võistluste 
kolmandale päevale ja vahepealsel vabal päeval tegi 
Aarne Sannule vaid kerge motivatsioonitreeningu. 
Väljasõit võistluste teisele jäljepõllule oli enne lõunat ja 
põllu ääres tõmbas Aarne loosiga grupi esimese aja, mis 
tähendas jälje algust kell 12:30. Ilm oli kuiv ja kergelt 
tuuline ning 21 soojakraadiga. Põllul madal hõre rohi, 
mille keskel suured kuivanud laigud. Algas selleaastase 
MM-i vaieldamatult üks närvesöövamatest jälgedest. 
Sannu alustas järjekordselt temale omase innukusega, 
kuid juba esimesel sirgel oli taas kord näha, et soe päike 
ja kerge tuuleke olid jälje koerale keskpäevaks üpris 
raskeks muutnud. Samuti ei andnud armu jäljejoonise 
asetus põllul. Nurgad ja poolkaar olid sattunud just 
põllu kõige kuivematele ja raskematele laikudele. Juba 
esimene sirge ja poolkaar valmistasid Sannule piisavalt 
raskusi, et tõenäoliselt ei lootnud publiku seast nii mõnigi 
seda jälge eriti pikalt nautida. Aga nad eksisid. See, mis 
järgnes, oli paljude põllu kõrvale kogunenud jäljeässade 
jaoks Sannu poolt fenomenaalne jäljeajamine. Kuivadel 
aladel raskustesse sattudes ei näidanud Sannu ühtki 
väsimuse ega tüdimuse märki. Ta ei tõstnud kordagi ega 
hetkekski nina maast kogu jäljeajamise vältel. Vahetevahel 
puhastas oma nina tolmust kiire aevastusega ja töötamist 
katkestamata. Siin hakkas mängima Aarne poolt targalt 
valitud strateegia ettevalmistuseks. Talvises Eestis enne 
maailmameistrivõistlusi tehtud vastupidavustreeningutes 
karastumine oli see, mida Sannu nüüd publikule uhkusega 
demonstreeris. Tegemist oli rohupõllu jaoks raskusastmelt 
väga raske jäljega. Nähes Sannut läbi binoklite sellistes 
rasketes tingimustes nii innukalt töötamas, hakkasid 
pealtvaatajate hulgast kostuma igasugustes erinevates 
keeltes kaasaelamishüüdeid ja järjekordse raske koha 
ületamisel kergendavaid ohkeid. Sannu kruvis selle 
vaatemängu isegi nii uhkeks, et juhtus midagi, mida 
jäljevõistlustel ja eriti just maailmameistrivõistlustel 
tavaliselt ei kohta. Nimelt juba viienda eseme juures 
hakkas Sannu põllu ääres kaasaelavalt rahvamassilt saama 
vaheaplause. Hiljem ütles Aarne selle peale, et ta ei ole 
sellist asja jäljevõistlustel oma karjääri jooksul veel varem 
kohanud ja oli olnud tõeliselt meeldiv ning soe tunne põllul 
närveerides ja higistades sellist sooja kaasaelamist tajuda. 
Jäljel juhtus ka midagi, mida maailmameistrivõistluste 
taseme juures oodatagi ei oskaks. Nimelt neljanda eseme 
juures pani Sannu end ilusti lamama, aga kohtunik leidis 
Sannu poole liikudes jäljeeseme hoopis Sannust poolteist 
kuni kaks meetrit kaugemalt. See viitas justkui sellele nagu 
oleks Sannu jäljelt hoopis väljas ja lamaks suvalise koha 
peal. Tol hetkel oli Aarne kindel, et sellist jama Sannu 
kindlasti ei korralda ning koera juurde liikudes näitaski ta 
kohtunikule, et lamaval Sannul on korrektselt kahe käpa 
vahel maas jäljeese. Kohtunik kehitas õlgu ja jäljeajamine 
võis jätkuda. Kõige tõenäolisema stsenaariumi järgi 
oli antud põllul varasematel päevadel juba võistlusjälg 
olnud, kus koer oli läbi kukkunud ja seega olid temast 

leidmata jäljeesemed põllule vedelema jäänud. Üllatusi 
täis pinev jälg võis jätkuda. Eelviimasele sirgele jõudes oli 
Sannu jäljel olnud juba 40 minutit. Jälje sooritamiseks oli 
reeglite järgi aega 45 minutit, kuid kui koeral õnnestus 
enne aja täitumist edukalt läbida jälje viimane nurk, 
kohustus kohtunik laskma koeral jälg lõpuni ajada. Tol 
hetkel keskendusid pealtvaatajad juba nii Sannule põllul 
kui ka kellale. Aga Sannu jätkas töötamist nagu ei olnuks 
homset. Mida lähemale lõpule, seda suuremaks kasvasid 
vaheaplausid ja publiku julgustavad rõõmuhõisked. 
Eelviimasel sirgel oli jäljel ka koht, kus jäljepanija oli 
jälje teinud täpselt üle linnukorjuse. See oli täpselt 
selline olukord, millega Aarne oli ettenägelikult Sannut 
juba treeningutel harjutanud ja ka Slovakkias olles oli 
Sannul ühel treeningjäljel täpselt samasugune olukord. 
Sannu oli sellisteks puhkudeks treenitud ja linnukorjus 
võistlusjäljel jättis ta külmaks ning jäljele keskendunuks. 
Lõpuks võttis Sannu napilt aega mahtudes viimase nurga 
ja näitas ka lõpueseme. Kolmveerand tundi järjepidevat, 
aktiivset ja katkematult nina maas otsimist tegi tol hetkel 
Sannust justkui elava legendi. Punkte andis kohtunik 
küll kesised 70, aga need jäid kuidagi teisejärguliseks, 
kui oma ala asjatundjatelt üle maailma tuli veel kuni 
võistluste lõpuni Aarnele Sannu suunal komplimente 
stiilis «super hund” ja “amazing work”. Peale sellist teise 
jälje sooritust ja tagasisidet oli selge, et Sannu oli Eesti 
jäljeajamise maailmakaardile toonud. Paradoksaalsel 
kombel ei kajastunud küll selline eduelamus punktides, 
aga see omakorda on seletatav kogu selle-aastase jälje 
MM-i tulemustes. 

Maailmameistriks tuli 191 punktiga šveitsi valge 
lambakoer Chuck vom Reinholdsberg Saksamaalt. 46-
st võistlejast said maailmameistrivõistlustel tulemuse 
kirja vaid 13 koera ja läbi kukkusid 33, mis on maailma 
jäljekoerte koorekihi jaoks äärmiselt nigel number. Eks oli 
juba enne võistlusi treenideski teiste riikide esindajatelt 
kuulda, et põldude raskusastet arvestades oli oodata 
hulgaliselt läbikukkumisi, aga nii trööstitut numbrit ei 
oleks vast keegi ennustanud. Järjekordne segaduses ilme ja 
tühja põrandale klaasistunud pilguga pettunud maailma 
tipptasemel koerajuht hotellifuajees muutus võistluste 
viimaseks päevaks juba valusalt tavaliseks vaatepildiks. 
MM on alati võistlus, mille ettevalmistamisele ja millel 
osalemisele on kulutatud meeletutes kogustes aega, 
energiat ja raha. Seega on seal palju kaalul.   Peakorraldaja 
viitas võistluste tulemusi kommenteerides hilisele ja 
vihmasele kevadele, mistõttu ta arvas põllud keerulised 
olevat. Seega oli sel korral osalejate jaoks võistluste 
õnnestumiseks loosiõnnel vast tibake suuremgi roll kui 
koerte tegelikul tasemel. Kehvadele punktidele vaatamata 
suutis Sannu näidata ülikõrget taset ja isegi oma 33. koha 
ja 75 punktisumma juures lõppkkokkuvõttes seljatada 13 
vastast. Maaimameistrivõistlustel on oma riike esindama 
kvalifi tseerunud tegijate hulgas enamasti palju võistlejaid, 
kes omavahel MM-l juba aastaid kohtunud. See lõi 
võistlustel sõbraliku rahvusvahelise aura, mis võimaldas 
Aarnel ja Sannul taaskord oma ala tippudega kogemusi 
jagada, neilt õppida ja neilegi treenimiseks näpunäiteid 
jagada.

Tekst ja pilt Kaarel Väli
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BORDERCOLLIEDE ÕPETAMINE
3. märtsil 2018 korraldas Karjakoerte Kogu 

loengu „Bordercollie töös ja võistlustel“, mis tutvustas 
kogumisstiiliga karjatamist. Lektoriks oli Soomest Kari 
Kotikoski, kel on pikaajaline kogemus nii oma talu 
töös kasutatavate bordercolliedega kui ka osalemisel 
karjatamisvõislustel üle Euroopa.

Loengus sai praktilisi näpunäiteid, kuidas noore 
koeraga alustada karjatamise õpetamist.

• Karjatamisinstinkt on karjakoertel kõige 
tugevam instinkt, mis ületab ka suguinstinkti.

• Karjatamisinstinkt väljendub koera tungis joosta 
ümber karja, mitte hooga karja sisse.

• Karjatamisinstinkt võib avalduda juba 2-3-kuusel 
koeral, aga mõnel koeral isegi alles 1-aastaselt ja 
hiljemgi.

• Karjatamise koolitamisel on hästi oluline osa 
häälkäsklustel ning -toonil, millega käskluseid 
öelda.

• Näiteks pidurdavad käsklused öeldakse järsu 
ja hakkiva kõva tooniga, koera aeglast edasi 
liikumist soodustavad aga pehmelt öeldud 
käsklused. Kui koera soovitakse saata suuremale 
kaarele ümber karja, siis suunakäsklus antakse 
lõppu pikalt ja kõvasti venitades. Algaja koeraga 
soovitas Kari käsklusi korrata mitu korda koera 
õige tegevuse ajal, sellega toetab karjane koera 
enesekindlust ja kinnistab käsku.

• Ka karjakoerad on vasaku- või parema“käelised“, 
see tähendab, et karja tooma minnes ja ümber 
karja jooksukaart tehes suudab koer ühes suunas 
püsida ilusal kaarel, teises suunas liikudes aga 

Kaks karjatamisstiili 
koertemaailmas

kaldub lammastele liiga lähedale. Seda peaks ka 
treenimisel arvestama ja treenima vajakajäävat 
suunda natuke enam.

• Hea karjakoera märk on see, kui koer teeb tööd 
saba maas.

• Koolitamisel on oluline osa karjase enda 
positsioonil karja ja koera suhtes. Oma keha 
liikumisega mõjutatakse algaja koera asendit 
ja liikumissuunda. Viga, mida inimesed koera 
õpetades teevad, on seista ühe koha peal ja hüüda 
kõval häälel käsklusi. See tingib seda, et ka koer 
seisab samal ajal instinktiivselt paigal.

Kari Kotikoski tutvustas kuulajatele ka 
karjatamisvõistlustel toimuvat ning toonitas erinevusi 
päris karjatöö ja võistluste vahel. Tööd tehes ei pea 
hästitreenitud koera käsklustega juhtima, siis tuleks lasta 
koeral rahulikult tööd teha. Kui töötades on aru saada, et 
koer vajab mingis elemendis õpetust, siis seda ei hakata 
õpetama töö ajal, vaid selle jaoks võetakse eraldi aeg ja 
minnakse aedikusse treenima.

Karjatamise treenimisel peab arvestama, et see on 
mahukas ja ajakulukas ettevõtmine ning tulemuseni 
jõudmiseks tuleb karjaaias maha käia sadu kilomeetreid.

EESTI ESIMENE KARJATAMISINSTINKTI TEST
21.-22. aprillil 2018  sai teoks Eesti esimene 

karjatamisinstinkti test Raplamaal, Käki-Tasmuthi talus. 
Test toimus EKL KAR ja Soome Collieühingu (SCY) 
koostööna, Soomes on SCY selliseid üritusi korraldanud 
juba alates aastast 2010. Meile malliks olnud Soome 
Collieühingu test on välja töötatud Rootsi habecolliede 
testi eeskujul ning on alates 2012.aastast kasutusel 

EKL Karjakoerte Kogu tutvustas sel kevadel traditsioonilist ja kogumisstiilis 
karjatamist loengute ja instinktitestiga
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mitteametlikuna, st Soome Collieühing kogub ja talletab 
andmeid ning peale teatud katseaja möödumist on 
võimalik test muuta ametlikuks colliede instinktitestiks 
Soome Kennelliidus.

TRADITSIOONILISE STIILI KARJATAMISE LOENG
Sündmuse avas karjatamise teooria loeng meid 

võõrustavas Ruunawere hotellis. Loengu viis läbi kohtunik 
ja koolitaja Kaisla Maria Hakala, kes peab Kirde-Soomes 
oma perega lüpsilehma- ja lambatalu. Ta koolitab nii 
kogumis- kui ka traditsioonilises stiilis töötavaid koeri, 
lisaks koolitamisele osaleb aktiivselt oma bordercolliedega 
ka karjatamisvõistlustel. Ta tunneb hästi kariloomade 
käitumist ja oskab suurepäraselt lugeda töötava 
koera kehakeelt. Loengul osalejaid ärgitati mõtlema 
karjatamistöö eelduseks olevale suhtele: koer kui kiskja 
ja kariloomad kui saak, kiskja käitumise eripära versus 
saakloomade karja käitumise eripära. Kõik nõustusid 
tõsiasjaga, et aastasadade vältel on karjakoeri valitud ja 
kasvatatud eesmärgiga saada hõlpsamini koolitatavaid 
koeri, kelle saagiinstinkt avalduks karjatamiskäitumisena. 
Karjakasvataja lõppeesmärk on alati olnud koera abil 
vajalike karjatamisega seotud tööde hõlbustamine ning 
vähema jalavaevaga loomade kontrollimine. Miks ja 
kuidas karjakoer loomade juures käitub ning milliste 
meetoditega koera instinkte enda heaks tööle panna, 
on karja ajavate koerte omanikel, kes sooviksid oma 
koera töötamas näha või miks ka mitte seda spordialana 
harrastada, vaja esmalt endale selgeks teha.

Instinkti testi sisu
Loengul andis Kaisla Maria Hakala detailse 

ülevaate eesootavast karjatamisinstinkti testist, mille 
kohtunikuks ta oli palutud. Test on reeglites kirjeldatud 
suhteliselt lühikesena. Seal uuritakse koera loomupärast 
võimet lambaid kontrollida. Test korraldatakse kinnises 
lambaaedikus, mille läbimõõt on ligikaudu 30meetrit. 
Aedikus on 5-10 lammast, kes on varem koeraga kokku 
puutunud ja ei ole liiga kartlikud. Koerajuht läheb  
lambaaedikusseoma koeraga, kellel küljes ca 5-meetrine 
rihm. Kohtunik jälgib koera ja veendub, et koer ei 
ole kariloomade suhtes agressiivne, seejärel juhendab 
koerajuhti umbes 15 minutit. Peale 
soorituse lõppemist koostatakse osalejale 
protokolli vormis kokkuvõte kohtuniku 
tähelepanekutest. Kohtunik annab oma 
hinnangu, silmas pidades kolme aspekti: 

1. koera huvi karjatatavate loomade 
vastu, 

2. koera instinktiivset soovi loomi 
kontrollida ja 

3. koera mentaalset vastupidavust 
karjatamisele ja karjatatavatele. 

Täiendavalt annab kohtunik koerajuhile 
tagasisidet ka koera koostöövõime kohta 
inimesega (4.). Testi tulemus leitakse kolme 
esimese kategooria hinnangupunktide 
keskmisena, punktiskaala on 1-5 (parim 
väärtus on 5). Testi läbimiseks tuleks saada 
keskmiseks 3 või rohkem punkti. 

Saadud tulemust kasutatakse lisaks 

koera karjatamisinstinkti ja -omaduste määritlemisele 
ka koolitusvalmiduse hindamiseks. Testi võib korrata 
mistahes arv kordi juhul, kui esimene test ei õnnestunud. 
Sageli just vanemast peast karjatamisega alustanud 
koerad vajavad karjatamisinstinkti „süttimiseks“ rohkem 
aega ja harjutamist. Kokkuvõttes annab test vihjeid 
karjatamisinstinkti aretuses koera kasutamiseks.

Sissejuhatuseks väike trenn
Esimesel päeval said osalejad soovi korral koertele 

lambaid tutvustada ja Kaisla Maria Hakala täpsel 
juhendamisel harjutada. Enamikele koertest oli see esimene 
kord lammaste juurde pääseda. Seetõttu sai koerajuhtide 
peamiseks mureks koera huvi äratamine lammaste vastu 
ehk sisemise karjatamisinstinkti nö “sütitamine”. Mitmed 
noored kutsikaohtu koerad toimetasid lambaaias suure 
innustuse ja haukumisega, sooviga lambaid ehmatada ja 
nad liikuma saada. Teised läksid lambaid lähemalt uurima 
ja nuusutama. Koera kontrollile alluvad lambad juhul, kui 
koer saavutab lammaste silmis mingisugusegi respekti. 
Sealjuures mängib tähtsat rolli koera kehakeel ja distants, 
kui lähedale lambad koera lasevad. Kõikide koerajuhtide 
eesmärk oli saada lambad koos püsima ning kontrollitult 
liikuma ja hoida koer piisavalt rahulikus meeleolus. 
Algajat koera ei saa lasta omapäi instinktiivselt tegutsema, 
vaid algusest peale peab ta harjuma inimeselt juhtnööre 
vastu võtma ja koostööd tegema. Kaisla Maria abiga sai 
enamus omanikke oma koertega juba teisel harjutusringil 
lambad enam või vähem kontrolli alla. Enamus esimese 
päeva trennilistest osales ka teise päeva testil, vaid mõned 
koerad saabusid nö “külmalt” ainult testile. 

Vahepaladena algajate harjutamisele demonstreerisid 
traditsioonilises stiilis karjatamise võtteid Soome 
Collieühingu esimees Jorma Lahti ja Tuula Andersson 
pikakarvaliste colliede ja belgia lambakoera malinois’ga, 
kes treenivad karjatamist juba regulaarselt. See oli 
meie koeraomanikele hea eeskuju, milleni regulaarsete 
treeningutega võib jõuda. 

Treeningpäev andis nii mitmele inimesele uut infot 
oma koera kohta ja head energiat testipäevaks.



16 Karjakoerad

Testi tulemused

Kokku osales instinktitestis 17 toredat 
Eesti koera, tõugudest oli esindatud: 
pikakarvalised collied: 6, austraalia 
lambakoerad: 5, austraalia karjakoerad: 3, 
lapi porokoerad: 2 ja welsh corgi pembroke: 
1. Tööstiililt olid kõik traditsiooniliselt 
kehaga ajavad tõud. Osalemas nägime 
nii noori kui vanemaid, perelemmikuid, 
näitusestaare ja agilitykoeri, vanuse alampiir 
on reeglite järgi 6 kuud. 

Meie koertel läks väga hästi, arvestades 
seda, et enamiku moodustasid kutsikaohtu 
koerad. Ainult üks koer ei läbinud seekord 
testi, põhjuseks oligi pigem noorus ja 
õnnetute asjaolude kokkusattumine. 
Kohtuniku soovitus talle oli: täiendav 
lammastega harjutamine ja testi kordamine. 

Kaisla Maria Hakala oli positiivselt 
üllatunud meie koerte karjatamisinstinkti 
tugevusest, harva on testil peaaegu 100% 
ulatuses kõik koerad hakkajad karjatajad. 

Kokkuvõtteks
Kõik osalejad jäid väga rahule, ilm oli 

päikeseline, õpetaja suurepärane, parajalt 
särtsakad lambad, oma algupärast tööd – 
karjatamist - nautivad koerad  ja maitsvad 
toidud talu perenaiselt Riinalt – mida 
veel tahta. Sooviti, et saaks peatselt jälle 
karjatamist treenida. 

Korraldustoimkond sai üritusest häid 
kogemusi ning uusi mõtteid järgmiste 
treeningute ja karjatamisinstinkti testide 
organiseerimiseks 2019. aastal.

Taustainfo
Eesti Kennelliidu juurde loodi 2016.a. 

karjakoerte kogu EKL KAR. Kogu soovib 
panustada karja ajavate ja karjakaitsekoerte 
tõugude tööomaduste säilitamisse, aga ka 
karjatamise kui spordiala populariseerimisse 
Eestis. Oluline samm sellel teel on aretuses 
kasutatavate loomade instinktiivse 
töökäitumise testimine ja tagasiside 
andmine omanikele-kasvatajatele. 

FCI tasemel on välja töötatud 
rahvusvahelised eeskirjad karjatamisinstinkti 
testi, karjatamise töökatsete ja karjatamise 
võistluste korraldamiseks, mille uus 
redaktsioon hakkas kehtima 01.01.2018. 
Põhimõtteliselt on koeraga võimalik välja 
jõuda rahvusvahelise karjatamise tšempioni 
tiitlini (CACITR) http://www.fci.be/en/
Herding-Dogs-60.html. 

EKL-i poolt kinnitatud karjatamise 
normdokumente ja juhendeid eesti keeles 
veel ei ole.

EKL KAR on käesoleva aasta kevade 
seisuga tõlkinud Soome Collieühingu 
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poolt kasutatavad mitteametliku 
karjatamisinstinkti korraldamise ja 
hindamise juhendid, eeskirjad ning 
tulemuste protokollid. 

Karjatamiskatsed ja -võistlused
Karjatamiskatsetel testitakse koerte 

loomupäraseid karjatamisvõimeid, 
võistlustel võrreldakse koerte oskusi 
ja koolitustaset. Enamasti kasutatakse 
kariloomadena lambaid. Võistlustel tuleb 
koerajuhil koera abil lambakari suunata 
rahulikult liikuma mööda kohtuniku 
poolt kavandatud rada. Ülesanded 
testidel ja võistlustel peegeldavad karjuse 
igapäevaseid tööülesandeid.

FCI reeglite järgi saavad katsetel ja 
võistlustel osaleda rühmade 1, 2 ja 5 kõik 
lamba- ja karjakoera tõud. Tööstiili poolest 
on tõud jagatud kaheks: traditsiooniline 
stiil (keha liikumisega karjatamine) ja kogumisstiil 
(silmadega karjatamine). Kogumisstiili reeglite järgi 
hinnatakse bordercolliesid, kõiki teisi 1., 2. ja 5. rühma 
koeri hinnatakse traditsioonilise stiili reeglite järgi.

Võistlused korraldatakse kolmes raskusastme 
klassis. Selleks, et võistlema pääseda, tuleb esmalt läbida 
karjatamise töökatse. 

MITTEAMETLIKU KARJATAMISINSTINKTITESTI TULEMUSED 22.04.2018.

nr sugu tõug nimi
1. huvi 
lammaste 
vastu

2.soov 
kontrollida 
lambaid

3.mentaal-
ne vastupi-
davus

4.koostöö 
inimesega

Keskmine 
1-3.

1 is austraalia lambakoer Kleine Sonne Captain Will Turner 4 2 3 3 3

2 is collie, pikakarvaline Phreelancer Phamous Words 3 2 4 3 3

3 is austraalia lambakoer Mystic Balls Basinga! 4 2 4 3 3,3

4 is collie, pikakarvaline Dolmaris Zappa Light 5 3 4 2 4

5 e collie, pikakarvaline Dolmaris Valandil 5 4 5 4 4,7

6 e lapi porokoer Karjapeni Sohvi 3 5 3 4 3,7

7 e austraalia lambakoer D’Azumoon Abadheeza Lusithana 3 3 3 3 3

8 e collie, pikakarvaline Dolmaris Suzan Light 5 4 5 3 4,7

9 e austraalia lambakoer Moon Knight Spirit Ausyte 5 4 4 5 4,3

10 e welsh corgi pembroke Ultra Violet Iz Dome Vengre 4 3 3 3 3,3

11 e austraalia karjakoer Zolotko Dark Dracula 5 4 4 3 4,3

12 e lapi porokoer Pihlajamäen Sielun Lintu 4 2 3 3 3

13 e collie, pikakarvaline Dolmaris Zong of Beltain 2 2 2 5 2

14 e austraalia lambakoer Ladyace Sunshine  Charlotte 5 5 4 5 4,7

15 is collie, pikakarvaline Dolmaris Th alion Light 3 2 4 3 3

16 e austraalia lambakoer Cataby Blue Cidabro 5 3 5 2 4,3

17 e collie, pikakarvaline Maple Yard Oh-Em-Gee 4 2 4 1 3,3

Karjatamisinstinkti test on selline katse, mille mõte on 
anda hinnang noore koera loomupärastele instinktidele 
arenguetapis, kus koolitus alles algab.

Tekst: Riina Peterns, Mari Maria Palgi ja 
Marge Martin

Fotod: Marge Martin
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Kuidas sattus Bolt fi lmi „Seltsimees laps“? 
Viis-kuus aastat tagasi olin päästekoerte laagris osavuse/
trikkide koolitaja. Seal Bolt üllatas paljusid sellega, kui 
kergesti ta juhitav oli – koer suutis minna väga kaugele 
väikeste žestide peale. Bolt suudab minna ümber puu 40 
meetri kauguselt, teda võib saata vasakule või paremale, 
ta jookseb kergelt  redelist alla ja üles ning saab paljudest 
sõnadest aru. Lisaks sellele on tal hea püsivus,  ta suudab 
hetkega paigale jääda ükskõik mis asendis ja nii pikaks ajaks, 
kuni teda kutsutakse. Lisaks saab ta hästi hakkama võõraste 
inimeste ja teiste koertega. Üks laagris osalejatest - Jaakko 
Vaahtoniemi, kelle koeri on tihti kasutatud ka fi lmides – 
helistas mulle ja ütles, et otsitakse koera suure projekti jaoks 
ja tema viiski mind koos Boltiga rolli proovile.

Bolti kohtus fi lmi režissööriga Moonika Siimetsaga ja 
fi lmi peaosa täitjaga Helena Maria Reisneriga. Nad on nii 
toredad inimesed, et Boltile meeldis kohe nendega suhelda, 
mängida ja lihtsalt olla. Me käime tihti trikkidega esinemas 
koolides ja lasteaedades, kus on palju  lapsi, ja Boltile meeldib 
juba seetõttu olla tähelepanu keskpunktis. 

Rolli proovis näitas Bolti kergelt tosinajagu trikke, ootas 
käsku teises toas ja tuli kutsumise peale, kui anti märku. 
Mõni päev hiljem mulle helistati, et Bolt sobib projekti 
fi lmimiseks. 

Ma ei mäleta enam, kas oli üldse jutuks, mis tõugu see 
koer pidi olema. Tõenäoliselt otsiti lihtsalt koera, kes on 
hästi koolitatud, lojaalne paljudele inimestele ja fi lmimise 
tingimuste suhtes enesekindel. Ka mitte kõik bordercollied 
ei ole sellised!

 
Kui tihe oli Bolti töögraafi k? 
Töögraafi k ei olnud väga keeruline, kui oled vaba 
inimene. Aga kuna mul on endal tihe päevakava, siis see 
fi lmigraafi k oli veel lisaks. 

Bolti goes to Hollywood
EV 100 puhul on Eestimaad rõõmustamas sajad ja sajad projektid. Ühes sellises projektis, mida sajad ja 
sajad inimesed kinos vaatamas käinud on, astus üles ka neljajalgne näitleja – bordercollie Bolt. Bolt ja tema 
perenaine Natalja on olnud tugev tiim juba mitu aastat ja tuttavad enamikele koeraspordiga tegelejatest – 
Agility MMi 2017.a. maksikoerte  meeskondlik hõbemedal on nende viimaseks tuntumaks saavutuseks. 
Ja nüüd siis on Bolti leidnud tee ka kinolinale, mistõttu tasub teemat ilmselgelt ka ajakirjas Koer lähemalt 
käsitleda.

Ja sõita oli vaja küll ja küll! Filmivõtted toimusid 
üle Eesti erinevates kohtades. Filmi direktor 
saatis  koordinaadid ja kellaaja ning pidime kohale tulema 
selleks kindlaks kellaajaks. Me käisime Rägaveres, Muuga 
mõisas, Saare mõisas Jõgevamaal, Jüris, kusagil   metsas 
ka… Eriti meeldisid mulle fi lmivõtted ujuval turbasaarel, 
kus fi lmiti terve päeva.

Meil oli täispikki tööpäevi ja isegi öid! Aga mõnikord 
oli vaja tulla võtteplatsile vaid tunniks, et osaleda väikeses 
episoodis. Bolt osales võtetel kokku umbes aasta aega.

Filmimise tõttu pidin paljud agility ja SK võistlused 
ära jätma, kuid vaatamata sellele suutis Bolti 2017.
aasta agility maailmameistrivõistlustel Eesti meeskonda 
kvalifi tseeruda. Meie kõrge konkurentsiga Eestis oli seda 
väga raske saavutada!

Millised olid kõige raskemad ja millised kõige 
huvitavamad võtted, millised oli muljed fi lmiplatsil 
viibides? 

EST AG CH, FIN AG CH, AG M’12, AG M’14 
Maeglin Hurricane ehk Bolt

Foto: Priit Grepp, © Amrion OÜ 2018
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Foto: Natalja Garaštšenko

nukker olla. Aga kuidagi ta ise tabas võtte põhimõtte ja 
käitus nii nagu oli vaja – murelikuna siis, kui Leelo oli 
kadunud, või nukrana, kui laps nuttis….

Huvitav on see, et Bolt mõistis selgelt, et kõige olulisem 
koht on seal, kus kaamera. Kui fi lmiti hilja õhtul koolis ja 
me Boltiga ootasime väljas, siis mina ei teadnud, kus täpselt 
hoones töö toimub. Kui meid Boltiga platsile kutsuti, 
siis ta sõna otseses mõttes võttis mind kaasa ja tõi teisele 
korrusele, kus toimusid võtted. Ja tegemist oli ju võõra ja 
hästi suure hoonega.

Kas Boltil tekkisid oma lemmikud näitlejate / 
fi lmitöötajate seas?

Jah, talle väga meeldis Tambet Tuisk. Tambet andis 
käske väga selgelt, koera jaoks oli kõik väga arusaadav ja 
Bolt järgnes kergelt temale kuhu vaja. 

Kõigi teiste meeskonnaliikmete ja näitlejatega oli 
ta ka sõber, me ju sõime koos! Koera jaoks see tugeva ja 
sõbraliku karja kindel tunnus.

Ja mis edasi, kas Bolti läheb Hollywoodi?
Kui tema kuulsus hea näitlejana jõuab Hollywoodi ja 

ettepanek sealt tuleb - ma arvan, et ta on siis nõus!
Ja salaja ütlen, et uus ettepanek on juba tulnud.  Eestist, 

mitte Hollywoodist. Kuid fi lmimine pole veel alanud. 
Loodan, kõik õnnestub!

Bolti omanikku Natalja Garaštšenkot 
intervjueeris Kristi Vaidla

Foto: Priit Grepp, © Amrion OÜ 2018

Loomulikult oli kõige raskem esimene päev! Kõik oli ju 
uus ja ei teadnud midagi. Võtteplatsil on palju inimesi, 
minu arvates umbes 40! Kõik midagi teevad, liiguvad 
kiiresti, täidavad mingeid ülesandeid, siis äkki kõik 
tardub paigale - võte algab! See kestab mõni minut ja 
siis  režissööri abiline teatab, et võte lõppenud ja kõik 
hakkab jälle elama - jälle meeletu aktiivsus, kiiresti 
tõstetakse ümber kõik seadmed: viiakse valgustus ja 
kaamera teistele kohtadele, taastatakse rekvisiidid, 
make-up ja soengud. Ma ei suutnud kohe aru saada, 
kus ma pean seisma, kui kõvasti tuleb rääkida, kuidas 
võib näidata koerale signaale... Oli väga hirmutav, et 
võin midagi ära rikkuda ja kuidas tuleks teha nii nagu 
see oli mõeldud. Aga tasapisi kõik selgus ja hakkas 
sujuma. 

  Huvitav oli kõike vaadata - kuidas tekib udu, 
kuuvalgus, tuul ja isegi lõkketuli! See on põnev protsess. 
Eraldi salvestatakse heli – haukumine, vingumine, koera 
liikumine värvitud puupõrandal, treppidest alla ja üles 
minek jne. Aga Bolt tundis ennast suurepäraselt! Teda ei 
häirinud heli, valgustus ega tohutu paksusega kaablid, mis 
ümbritsesid kõike ja meenutasid pakse usse või madusid ...

Võtted Boltiga, mis olid tehtud paadi peal ja metsas, 
tehti esimese katsega. Bolt ootas, kui see oli vajalik, liikus, 
kui kutsuti. Ei olnud mingit probleemi, et ma olin kaugel, ja 
ta töötas võõraste inimestega väga kenasti.

Tõesti raske oli see päev, kui olid võtted Juhan Ulfsakiga 
– must mees selles fi lmis. Bolt muutus kuidagi kohe 
ebakindlaks, ei tahtnud tema kõrvale istuda ja käitus veidi 
teistmoodi. Ma hakkasin närveerima, et äkki koer väsis ära 
või midagi juhtus, kas isegi jäi haigeks. Kuid me töötasime 
ikkagi edasi. Alles siis kui võttepäev sai otsa, meeleolu 
muutus. Koer käitus endiselt ja oli õnnelik. Ja siis ma mõistsin 
- terve päeva näitleja täitis oma rolli ja käitus nii usutavalt 
nagu tema karakter oli selles fi lmis - tõeline kaabakas - et 
koer kohe tundis tema olemust. Seda nimetatakse andeks! 
Isegi koer hindas näitleja mängu!

Mis oli Sulle kui koerajuhile kõige suuremaks 
väljakutseks?
Kui protsessi olemusest arusaamine oli jõudnud minuni, 
hakkas kõik kiiremini ja paremini sujuma. Bolt ei otsinud 
mind. Paadis istus ta esikohal ja vaatas kaugele ette, kuigi 
mina olin hoopis selja taga. Selliste võtetega ei olnud 
probleeme. Pigem oli probleem siis, kui oli vaja näiteks 
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Juveniilne 
larüngeaalparalüüs ja 
polüneuropaatia (jlpp) 
rottweileritel
Peter Friedrich
Saksa Kennelliidu (VDH) president, tõukohtunik, katsekohtunik 
ja Saksamaa rottweileriühingu (ADRK) aretusnõukogu liige.

See artikkel on kirjutatud dr. Peter Friedrichi poolt aastal 2016 
ning on pisut Saksamaa-keskne,  kuid peaks kindlasti olema 
huvitav lugemine igale rottweilerikasvatajale ja -omanikule. 
Saksamaal on JLPP test kõigile aretuskoertele kohustuslik. 
Artikkel on eesti keelde tõlgitud selle autori lahkel loal.

1. MIDA JLPP  ENDAST KUJUTAB?
Juveniilse larüngeaalparalüüsi ja polüneuropaatia (JLPP) 

sümptomid rottweileritel on ilmsiks tulnud viimastel aastatel. 
Tahaksin alustada haigusele iseloomulike sümptomite välja 
toomise ja haiguse tavapärase arengu kirjeldamisega. Kõigepealt 
selgitan, kust on pärit haiguse nimetus. Eesliide “polü” tähendab, 
et neuropaatia võib üheaegselt haarata mitmeid kehapiirkondi. 
Terves kehas kontrollib närvisüsteem lihaseid ja täidab ühtlasi 
mitmeid teisi keerulisi funktsioone. Avaldunud polüneuropaatia 
põhjustab kontrolli kadumise lihaste üle, mis järk-järgult süveneb 
ja lõpuks kaob see kontroll täiesti. JLPP teise komponendi 
moodustavad kõri ja seda ümbritsevate kudede halvatuse 
sümptomid. Haigus avaldub sellest haaratud koertel tavaliselt 
hingamisprobleemidena, eriti füüsilise koormuse või erutuse 
puhul. Süües ja juues võivad koerad köhida ja haukumisel 
häälekõla sageli muutuda. Veidi hiljem järgnevad tagajäsemete 
ja pärast ka esijäsemete koordinatsioonihäired. Sümptomid 
süvenevad, kuni koer ei ole enam võimeline liikuma. Probleem 
avaldub noortel koertel tavaliselt mõnda aega pärast kutsika 
emast lahutamist või  pisut vanemana. Ka valediagnoosi riski ei 
saa alati välistada.

Haigus põhjustab sellest haaratud koertele suuri ebamugavusi 
ja on alati surmaga lõppev, mitte mingisugust ravi ei ole olemas. 
Siiski saame pidada end õnnelikeks, kuna haiguse avaldumist on 
võimalik kindlalt ära hoida. Selline olukord on soodne ka kõigi 
nende inimeste jaoks, kes rottweilerikutsikat soovivad.

2. MILLES SEISNEB HAIGUSE GENEETILINE TAGAPÕHI?
Juveniilne larüngeaalparalüüs ja polüneuropaatia (JLPP) 

rottweileritel on pärilik haigus. Selle pärilikkusviis on 
monogeenne autosomaalne retsessiivne. Teisisõnu põhjustab 
seda ühe geneetilise lookuse mutatsioon, mis ei paikne koera sugu 
määravates kromosoomides (s.t. mitte X- või Y-kromosoomis). 
Retsessiivsuse põhimõte on seoses loodusseadustega, mis 
määravad, kas geenid põhjustavad haiguse avaldumist või 
mitte. Kui tahame aru saada, kuidas see toimub, peame meeles 
pidama, et koerte puhul iga pärilik omadus, mis on määratud 
ühe geeni poolt, taandub kahele alleelile. Need on ühe geeni 
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erinevad vormid, üks neist on päritud isalt ja teine 
emalt.  Järgnevatel illustratsioonidel näitan monogeense 
autosomaalse retsessiivse haiguse taga olevate geenide 
päritavust ja väljendumist. On olemas ka palju hoopis 
teistsugustest asjaoludest tulenevaid geneetilise päritavuse 
viise, kuid neid ei ole vaja siin käsitleda, kuna käesoleva 
artikli teemaks on ainult JLPP,  ja geneetikaküsimused, 
mis ei ole seotud selle haiguse pärilikkusega, pole praegu 
asjakohased. Järgnevad geneetilised kombinatsioonid 
võivad avalduda iga koera puhul, olenemata tema soost.

Tõuaretajate jaoks tuleb selle geneetilise 
informatsiooni tähtsus ilmsiks siis, kui vaatleme, mis saab, 
kui paaritatakse erinevaid geneetilisi kombinatsioone 
omavaid isendeid. Alustuseks võiksime meeles pidada, 
et C-tüübi esindajad ei jõua kunagi aretusse, sest nemad 
surevad noorelt.

3. MIS JUHTUB, KUI SEDA IGNOREERIDA, JA MIDA 
PEAKSID ROTTWEILERIKASVATAJAD NÜÜD ETTE 
VÕTMA?

Õnneks on turule tulnud usaldusväärne DNA 
test. Teada saamine, kas koera geneetiline ülesehitus 
on homosügootne haaramata (“täiesti puhas”), 
heterosügootne (kandja) või homosügootne haaratud, 
on praegu suhteliselt lihtne ja odav. See test on 
näidanud, et haiguse eest vastutav geen on meie 
rottweilerite populatsioonis olemas - on kindlaks 
tehtud, et selle kandjad eksisteerivad. Me ei tea, kui 
palju saatuslikke juhtumeid selle haiguse puhul juba 
olnud on. Kui püüaksime probleemsele geneetilisele 
pärandile esivanemate kaudu jälile saada, siis see ei 
oleks tulemuslik lähenemine, parim edasiviiv taktika 
on geenitesti kasutusele võtmine. Kujutlegem siinkohal 
kasvõi argumenteerimise mõttes ette olukorda, kus väga 
vähesed rottweilerid haigusekandjateks osutuksid. Sel 
juhul võiksid mõned inimesed testimise vastu olla nii 
hinna tõttu kui ka teistel põhjustel – haruldase haiguse 
vastu võitlemise meetmed võivad nende arvates kasuga 
võrreldes ebaproportsionaalsed olla. Sügaval sisimas 
võib neis pesitseda ka hirm, et nad ei saa enam oma 
edukaimaid koeri ilma piiranguteta aretuses kasutada. 
Mõned inimesed võivad asjast põhjustatud stressile 
reageerida eitamisega ja üldse keelduda probleemiga 
edasi tegelemast ning selle kohta enamat informatsiooni 
hankimast. Kui nad haigusest midagi ei tea, siis ei pea 
nad ka sellele mõtlema. Kui sinulgi tekib kiusatus selliselt 
reageerida, siis palun sul rottweileri tõu huvides kaaluda 
niisuguse suhtumise muutmist. Võtta arvesse asjaolu, et 
vastutustundlik, eetiliselt õigustatud ja reeglitekohane 
tõuaretus peaks kindlamatel alustel põhinema. Risk, et 
muteerunud geen aeglaselt, kuid kindlalt populatsioonis 
levida võib, on osutunud liiga kõrgeks. Aastatega muutuks 
kandjate arv üha suuremaks ja varem või hiljem kasvaks 
drastiliselt ka  fataalsete haigusjuhtumite arv. Seda kõike 
me teame. Ja peame tegema järeldusi sellest, mida oleme 
seni teada saanud.

Praegu ja edaspidi, vajalike testide läbiviimiseks 
vajaliku mõistliku üleminekuperioodi järel, peaks iga 
kasvataja kasutama aretuses ainult neid koeri, kes on 
testitud haaramata homosügootseks (“täiesti puhtaks”) või 
kandjaks. Kandjaid võib paaritada ainult homosügootsete 
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Nagu öeldud, leidis see, mida siin kirjeldan, aset kolm 
aastat tagasi, aastal 2015, kui JLPP oli veel tundmatu teema 
ja vastavaid teste ei olnud olemas.

2015. aasta alguses pöördusid meie poole head 
tuttavad, kes olid mõned aastad varem endile emase 
rottweilerikutsika soetanud. Abistasime tollal neid kutsika 
leidmisel, soovitades tuttava kasvataja pesakonda.  Nüüd 
oli nende sooviks hankida esimesele kaaslaseks teine koer, 
eelistatult oma koera järglane. Kuna nemad ise kasvatustöös 
kodus polnud, küsisid nad meilt nõu - kas nende koer oleks 
tõuaretuseks sobiv ja kui, siis kas abistaksime neid kõiges 
pesakonnaga seonduvas.

Nende koer Faiter Erfolg Delly oli meile hästi teada ja 
me ei näinud põhjust, miks ei peaks teda aretuses kasutama 
– koer oli välimikuvigadeta ja hea iseloomuga. Seadsime 
tingimuseks veel düsplaasiauuringu, seegi sai tehtud ja 
heade tulemustega. Silmauuringu tegid meie sõbrad omal 
initsiatiivil pealekauba. Niisiis otsustasime pesakonna 
plaani võtta.

Pesakonna isaks valisime oma kasvandiku Alweiler 
Orvandili, kes oli varem kahe emasega kolm head pesakonda 
andnud, lisaks olid tal väga head düsplaasiauuringute 
tulemused ja meie arvates suurepärane iseloom. 

Alweiler U-pesakond sündis 03.07.2015 - üksteist 
kutsikat, kellest kolm juba sündides surnud olid. Veel üks 
suri paaripäevasena. Jäi seitse kutsikat, kes kasvasid ja 
kosusid nagu kutsikad ikka. Loovutusealistena hakkasime 
neid uutele omanikele üle andma. Selle ajani olid nad 
tavalised terved ja aktiivsed kutsikad, saanud ussirohu ja 
esimese vaktsiini.

Meie jlpp-pesakonna lugu

haaramata (“täiesti puhaste”) koertega. Homosügootseid 
haaramatata “täiesti puhtaid” koeri võib paaritada nii 
homosügootsete haaramata (“täiesti puhaste”) koerte 
kui kandjatega. Nii toimides tagame, et mitte ühelgi 
rottweileril JLPP enam ei avaldu.

Selguse huvides tahan siinkohal rõhutada, et ei 
ole tark tegu kasutada aretuses ainult homosügootseid 
haaramata (“puhtaid”) koeri. Sellisel juhul kahaneks 
tõsiselt geneetiline mitmekesisus ja on võimalik, et siis 
oleks raske vältida sugulusaretuse negatiivseid tagajärgi.

ADRK juhatus on praeguseks, pärast aretusnõukoguga 
konsulteerimist, leidnud asjakohase lahenduse, mis jätkub 
tunnustatud ja kindlat kvaliteeti tagavate geenilaborite 
nimekirja koostamisega. Tõuklubide määrustest 
sõltumata kohustab haiguste vastu võitlema ka Saksamaa 
loomakaitseseadus, mida me kõik järgima peame. Aga 
selguse huvides olgu öeldud: meie tahe kasvatada terveid, 
sotsiaalseid, energilisi ja tegutsemishimulisi - tüüpilisi 
rottweilereid - peaks tegelikult tulema sügavalt meie 
südamest. See ei peaks olema miski, mida teeme ainult 
selleks, et eeskirju järgida.

Ma usun, et sellise lähenemise omaks võtmine on 
oluline igal maal, kus rottweilereid kasvatatakse, olgu 
selleks siis Saksamaa või mõni teine riik. Haigused 
riigipiire ei tunnista. Loomade kannatused riigipiiridega 
ei lõpe. Rottweilerisõbrad üle maailma, igal kontinendil, 
igas riigis, peaksid sellega tegelema. Miski ega keegi ei saa 
ühtegi kasvatajat sellest kohustusest vabastada. See, kas 
kohalikud aretusreeglid ettevaatusabinõusid JLPP suhtes 
nõuavad või mitte, ei oma siinkohal suurt tähtsust.

Kokkuvõtteks võib mainida, et teised tõud on 
sarnaste aretusprogrammide eduka kasutuselevõtu 
kaudu juba kasu saanud. Mõned samal viisil päranduvad 
haigused on niiviisi juba likvideeritud, näiteks inglise 
hurtade polüneuropaatia (suhteliselt sarnane rottweilerite 
omaga) ja sloughide progresseeruv retinaalatroofi a. On 
väga tõenäoline, et ka rottweilerite JLPP vastu võitlemise 
abinõud edukaks osutuvad, eriti kuna praegu ei ole nende 
aretuses rutiinselt kasutusel ühtki teist geneetilist testi.

Tõlkis Liina Ristikivi
Illustratsioonid: Der Rottweiler 8/2016  

Pärast kutsikate loovutamist juhtus see, mida 
nimetaksin rottweilerikasvataja õudusunenäoks. Kõik 
toimus praktiliselt ühel ja samal ajal, aga parema arusaamise 
huvides kirjeldan juhtumeid eraldi. 

Esimene: veidi pärast kutsika uude kodusse 
loovutamist tekkisid koeral krambihood. Omanikud käisid 
korduvalt neuroloogi vastuvõtul, kuid asjatult, põhjus ei 
selgunud. Hiljem lisandus tagakeha halvatus ja krambihood 
süvenesid. Otsustati eutanaasia kasuks.

Teine: samuti mõnda aega pärast uude kodusse 
minekut tekkis omanikel kahtlus, et kutsikas ei näe. 
Käidi kohaliku loomaarsti juures, kes arvas, et näeb, kuid 
soovitas igaks juhuks silmaarsti konsultatsiooni. Silmaarst 
tuvastas, et kutsikas on ikkagi pime. Omanikud otsustasid 
olukorraga leppida ja pimedat kutsikat kasvatada ning 
õpetada, kuid mõne aja pärast tekkis temalgi tagakeha 
halvatus. Taas eutanaasia.

Kolmas: kui kutsikas oli veidi aega uues kodus 
olnud, hakkas ta väiksemagi koormuse peale hingeldama 
ja köhatama, olukord halvenes ja tekkisid tõsised 
hingamisraskused. Kohalikus loomakliinikus tuvastati 
kõrihalvatus, põhjust selgitada ega ravi pakkuda ei osatud. 
Kuna koera seisund väga kiiresti halvenes, otsustati jällegi 
eutanaasia kasuks,  

Neljas: kutsikas, kelle jätsime esialgu endale koju 
kasvama. Temal tekkisid terviseprobleemid samal ajal 
teistega, kes olid uutesse kodudesse läinud – sarnaselt 
eelmisega hingamisraskused. Loomakliinikus tuvastati 
kopsuturse ja määrati sümptomaatiline ravi. Põhjus jäi 

See on lugu ühest kolm aastat tagasi sündinud rottweileripesakonnast, mida poleks tegelikult 
pidanud üldse olemas olema. Panin selle kirja teadmiseks kõigile praegustele ja tulevastele 
rottweileriomanikele ja ühtlasi Urseli, Urraca, Ulfi , Uthari ning nende nimetuina lahkunud 
pesakonnakaaslaste mälestuseks.
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ebaselgeks. Ravimid aitasid mõnda aega, kutsikas muutus 
aktiivsemaks, sõi ja mängis. Siis aga tuli kiire lõpp. 
Uuesti hingamisraskused, palju tõsisemad kui enne, taas 
kopsuturse ja põhjus endiselt teadmata. Enne aidanud 
ravimid enam ei mõjunud ja arstid olid nõutud, kutsikas 
aga kannatas. Otsustasime meiegi eutanaasia kasuks.

Me ei teadnud, mida asjast arvata või mida 
kutsikaomanikele öelda - võõras, kohutav haigus. Mitme 
erineva loomakliiniku arstidki ei suutnud asja selgitada. 
Kahtlustasime üht ja teist, muuhulgas kutsikavaktsiini 
ja pesakonna emale tiinuse ajal manustatud puugirohtu. 
Aga kolm kutsikat olid ju terved ja meie teine samal ajal 
sündinud pesakond – see oli samuti terve. 

Mõistatus jäigi mõneks ajaks lahenduseta. Aastal 2016 
tekkis laiem arutelu JLPP sündroomi üle ja peagi ilmus 
dr. Friedrichi artikkel, mis siin eelnevalt tõlgitud on. Sai 
kättesaadavaks ka JLPP geenitest. 

Testisime JLPP suhtes kõik oma koerad, ka kirjeldatud 
pesakonna vanemad. Tulemus oli selline, nagu juba 
arvasime – mõlemad osutusid JLPP geeni kandjateks. 

Asi oli lahendatud ja loomulikult andsime ka kutsikate 
omanikele teada, et nüüd sai selgeks, milles probleem oli, 
et mitte keegi polnud süüdi ja et tulevikus vähemalt meie 
aretuses midagi sellist enam ette ei tule.

Hetkel on Eestis testitud rottweileritest ligi pooled 
osutunud JLPP geeni kandjateks. Testitud koeri on vähe, 
minule teadaolevalt viisteist. Dr. Friedrichi suurepärase 
artikli tutvustamise ja meie kogemustest kirjutamisega 
tahan praegustele ja tulevastele rottweileriomanikele teada 

anda, et JLPP test on aretuskoerte jaoks hädavajalik. JLPP 
risk on igal kutsikal, kes on sündinud testimata vanemate 
kombinatsioonist. 

Siinkohal soovin ühtlasi igale Eestimaa 
rottweileriomanikule edasi anda sõnumi: testige-testige 
oma koeri. Nagu juba öeldud, on testitud koerte arv 
praegu väike, aga võiks olla palju suurem. Test ei maksa 
palju, ei tee koerale haiget ja usaldusväärsed tulemused 
saabuvad kiiresti. Mida rohkem on testitud koeri, seda 
väiksem on ka tõenäosus haiguse avaldumiseks uutes 
rottweileripõlvkondades. Ainult üheskoos saame võitu 
sellest haigusest, mis tapab meie noored koerad. Ja ärge 
kartke testitulemusi - JLPP kandja ei ole haige ega aretuseks 
sobimatu koer. Meil on praegu kodus kaks kandjat, 
õde-venda, kuueaastased terved koerad. On ka noor 
importemane, kelle vanemad on testimata, aga vanaisa 
kandja – selle teadmisega tõime ta endale aretuskoeraks. 
Veel on pooleaastane kutsikas meie oma tõuaretusest. 
Tema ema on testimata, ema õde on kandja, aga kutsika isa 
puhtaks testitud – ka nii võib. Me ei karda enam JLPPd, sest 
nüüd on see meie kontrolli all.

Koostame praegu ülevaadet JLPP geeni esinemisest 
Eestis ja oleme tänulikud igale rottweileriomanikule, kes 
vaevub oma koera testima ja tulemust meiega jagama. 
Abistame meeleldi neid, kes testi läbiviimise osas nõu 
vajavad. Seda kõike meie armastatud tõu parema käekäigu 
huvides. Tahad sa meid aidata? 

Liina Ristikivi

Prof. Dr. M.Flückiger: Tänasel loengul tegeleme 
“briifi ngu” vormis ED ja HD düsplaasiaga, arutame nende 
tagamaade üle ja sellest, mis erinevused on erinevatel 
arengutasemetel.

Tegeleme Zürichi Ülikoolis liigeste: õlaliigese, 
küünarliigese, puusaliigese ja kannaliigese düsplaasiate ja 
artrooside uuringutega. Üheks uuringuvaldkonnaks on 
ka selgroog, näiteks üleminek selgroolülidelt kaelalülidele, 
selle ühenduspunkt ja probleemne “discus”, näiteks saksa 
dogidel.

Küünarliigese düsplaasia ehk väärareng on olnud luubi 
all juba 1970. aastast, kusjuures on uuritud väga erinevaid 
koeratõuge. Rottweilerite ja mägikoerte uuringute 
programmi alustati  Zürichi Ülikoolis 1985. aastal.

Kõige keerulisema sisemise ehitusega on küünarliiges, 
kus kolm erinevat luud peavad kokku kasvama ja 
moodustama nn kausi. Probleeme tekitab juba luude 

ühenduskoha erinevus, mis võib olla vaid murdosa 
millimeetrist. Aja jooksul, koera kasvades, tekivad “kausis” 
hõõrdumised, mille tagajärjel lihvitakse maha luude 
kaitsekihid ja liikumisest tingitud mõjude põhjal areneb 
välja artroos. 

Sellise konstruktsioonide ühenduspunkti, multipunkti, 
kasvatamine on koerale raske, samuti on sellise multipunkti 
hindamine ja analüüs ka spetsialistidele komplitseeritud.  
Sellepärast on küünarliigese uuringute hindamise pädevus 
vaid väga väikese arvu ekspertide käes, kes on juba aastaid 
antud alaga teaduslikul tasemel süviti tegelenud.

Küünarliigese väärarengut võib lihtsamalt ja kõigile 
arusaadavamalt võrrelda kivikega, mis on teie kingas ja 
häirib kõndi. See ei pruugi teha suurt valu, kuid kindlalt 
häirib kõndi, liikumise kiirust, kõnnakut ja aja jooksul 
hakkab see deformeerima labajalga, sealt edasi peab 
muutma oma kõndimisasendit põlve- ja siis puusaliigeses 

Düsplaasia 
Malojja, Switzerland, II Bernhardiinidekasvatajte kokkutulek, 2004.a.

Kõik järgnev on loengul P.Rosumovski poolt konspekteeritud ja Kadi Kiima salvestatud videolt üle 
kontrollitud. Loeng oli saksa- ja ingliskeelne, lektoriks SKG (Šveitsi Kennelliit) usaldusarst, FCI konsultant 
ED ja HD küsimustes, juhtiv teadlane maailmas ED alal, Zürichi Ülikooli Düsplaasia komisjoni liige, 
Veterinaarmeditsiini Kliiniku, Zürichi Ülikooli Radioloogilis-Ortopeedia Fakulteedi professor Prof. Dr. Mark 
Flückiger.
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normaalset elu ja nende toitmisel arvestati teadlaste 
eelpool mainitud soovitusi.

Väga tähtsad on juba esimesed elunädalad. Kehval, 
tasakaalustamata toidul oleva imetava emase järglased 
saavad juba elu esimestel nädalatel düsplaasiaprobleemid 
ja uus (hilisem) omanik võib teha kõik kõige paremini, 
kuid probleem on juba olemas. Esimesed 12 elunädalat 
on VÄGA, VÄGA tähtsad kutsika liigeste arengus - kui 
on vale toitumus, on düsplaasiaprobleemid kindlustatud, 
olenemata väga headest hilisematest kasvutingimustest.

Minu soovitus: hoidke koerad kasvueas kõhnad, et 
liigestele ei langeks liigne koormus! Turske noorkoer võib 
olla küll näitustel ebapädevate kohtunike lemmik, kuid 
aretuses on teised reeglid. Ärge söötke oma koeri paksuks 
– see on eriti ohtlik suurte koeratõugude puhul, lausa 
katastroof. Liigne toitumine ei mõjuta genotüüpi, vaid 
fenotüüpi, ehk seda, kuidas koer areneb. 

Ärge kartke, et koer, keda on kvaliteetsel 
balansseeritud toidul kõhnana hoitud, on suurest peast 
väiksem kui paksuks söödetud koer. Koer, kes kasvab 
aeglasemalt, saab arendada oma liigesed tugevamaks 
ja täiskasvanuna on nad ühesuurused, kuid ühel on 
väärarenguga liigesed ja teisel terved liigesed. 

Mitte kasvukiirus ei tee koerast suurt isendit, 
vaid pikem arenguperiood tasakaalustatud toiduga. 
Ületoidetud koerad võivad jääda kasvus väiksemaks, sest 
ületoituvus peatab kasvu ja täiskasvanuna on neil oht olla 
pesakonnas kõige väiksemad. 

ED ja HD uurimisel on probleemiks asjaolu, et 
vaadeldakse luid, kuid valu tekitab liigest ümbritsev 
ühenduskapsel ja kogu ühendus, ning ainult osaliselt on 
süüdi üksikud luud – ehk uuring ei anna kogu vastust 
tekkinud probleemile, vaid ainult viitab sümptomitele. 
Nii võib näha ED-artroosiga koeri, kel ei ole valusid, kuid 
sama astmega teine koer ei saa liikuda.

Teadlaste hulgas on esile kerkinud küsimus, et kas ei 
peaks tegema HD ja ED uuringuid varem kui 15 kuuselt. 
Seisukoht on, et kindlasti peab, kui soovitakse valida 
aretusisendeid. Mida varasem uurimus, seda enam on 
näha geneetiline baas ja seda väiksemad sekundaarsusest 
(ülekaal, liigkiire kasv, pidamistingimused) tulenevad 
väärarengud – liigesed ei ole veel kahjustatud. Seda 
kinnitavad ka Zürichi Ülikooli uuringud, kuid varane 
uurimus nõuab ka märksa kõrgema akadeemilise 
tasemega eksperte, sest liigesed ei ole veel välja arenenud 
ja eksida on kergem. Antud hetkel peame aktuaalseks 
nihutada esmast uuringute piiri 6 kuu pealt kahe kuu 
peale, et saada geneetiliselt täpsemad tulemused. Praegu 
teevad aretajad esmased röntgenpildid ja saavad ED, HD 
tulemused 6 kuu vanustelt koertelt, mille alusel tehtava 
selektsiooni tulemusel valitakse välja aretuskoerad. 
Arvame, et esmased tulemused võiks olla 2 kuu vanustelt 
koertelt. Kindlasti tuleks ametlike tulemuste saamise 
vanusepiir nihutada 15 elukuult kas siis 6, 7 või 8 kuu 
peale. Nii selekteeruvad juba kasvueas välja terved koerad, 
haiged koerad ja nn riskikoerad, kelle toiduratsiooni 
tuleb muuta - vähendada kalorite hulka, alandada nende 
kehakaalu, et nad kasvaks aeglaselt, nii on koormus 
liigestele kasvueas väiksem. See riskikoer on geneetiliselt 
küll sama koer, kuid erineva fenotüübiga.

- kokkuvõtteks hakkate te lonkama. Koeral kannatab 
kõigepealt küünarliiges, siis õlaliiges, tekitades tugevaid 
pingeid erinevatele luudele ja nende funktsioneerimisele. 
Näiteks tekivad pinged selgroos jne.

Alljärgnev tabel on avaldatud 2000. aastal Saksamaal 
ja hõlmab 10 aastat küünarliigese väärarengu uuringuid.

KOERATÕUG KAHJUSTUNUD KÜÜNARLIIGESEGA
1. rottweiler  55% ehk iga teine uuritud koer
2. saksa lambakoer 30% ehk iga kolmas
3. kuldne retriiver 25% ehk iga neljas
4. labradori retriiver 15%
Bernhardiinidel esines (Šveitsis ja Saksamaal) 

kergemat ED astet 5-10% uuritud isenditel ja see ei ole 
katastroofi line.

RAHVUSVAHELISELT ON ED HINDAMISE ALUS 
JÄRGMINE:

TÄHIS LIIGES   STAATUS
ED 0 normaalne liiges  aretuskõlblik
ED 1 artroos kuni 2 mm aretuskõlblik
ED 2 artroos 2-5 mm  kõlbmatu
ED 3 artroos suurem kui 5 mm kõlbmatu

Artroosiga, mis on suurem kui 5 mm ehk ED 3, 
on vajalik koera elukvaliteedi säilitamiseks/tõstmiseks 
teostada operatsioon.

Niipea, kui koeral on ED 1, on järglastel pärilikkuse 
tulemusena oht olla artroosiga „nakatunud” ning minu 
soovitus tõsistele aretajatele - PÜSIGE TURVALISES 
ALAS ehk kasutage järglaste saamiseks vaid ED 0 tulemusi 
saanud koeri.

ED KOMPONENDID:
Koeratõug (enim kahjustatud: rottweiler, labradori 

retriiver, kuldne retriiver. Ei ole avastatud colliedel, kel 
kitsam rind, ja puutumatuna on säilinud ka siledakarvaline 
retriiver)

• Geneetiline (on pärilik 10-15%, kuid esineb 
tugevaid erinevusi  tõugude vahel. Osadel 
juhtudel 25-30%)

• Sugu (enim on kahjustatud isased koerad)
• Toit (kaltsium, kalorid, rasv)
• Kasvuhormoonid (koera kehas)
• Aktiivsus (?)
Kõige tähtsam inimese poolt mõjutatav faktor on 

TOIT. Peamiseks ohuks on liiga palju kaltsiumi. Kasvueas 
ei tohi balansseeritud toidule lisada kaltsiumi ega mitte 
mingeid kaltsiumit sisaldavaid preparaate. Ohtlik ei ole 
mitte vähene kaltsium, vaid liigne kaltsium – see hävitab 
liigese.

Aktiivsus: kui koer on tasakaalustatud toidul, 
geneetiliselt terve ja vastab oma tõulisele arenguastmele, 
ei ole aktiivsus ohtlik.

Berni alpi karjakoertele aastatel 1990-1999 läbiviidud 
uuringutest lähtub, et selektsioonist, mil alustati 
aretustegevusest haigete isendite välja jätmist, õnnestus 
10 aastaga vähendada sündivate koerte pärilikku ED 
väärarengut (ED 2, ED 3) 3 korda, ED 0 (terve liiges) 
tõusis varasemalt 40%-ilt 72%-le ja keskmine aste (ED 
1) vähenes 22%-ilt 17%-le. Uuringualused koerad elasid 
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PUUSALIIGESE DÜSPLAASIA (HD)
Uuringud erinevate koeratõugude kaupa Saksamaal:

EKL tähis HD-A HD-B HD-C, HD-D
TÕUG HD-0 HD-1 HD-2, HD-3
belgia lambakoer 
malinois

90% 10% -

labradori retriiver 77% 18% 5%
šveitsi valge lambakoer 72% 26% 2%
berni alpi karjakoer 70% 22% 8%
saksa lambakoer 60% 28% 12%

          Kuna aretuses kasutatakse vaid HD-0 ja HD-1, 
on puusaliigese düsplaasiaga koerad (alates kergest 
düsplaasia astmest HD-C) ühte liidetud.

HD rahvusvaheline tähistus, kasutuses ka Šveitsis:
A-normaalne liiges
B-piiripealne variant
C-kerge artroos
D-keskmine artroos
E-raske artroos
Enamus tõuklubisid kasutavad aretuses A, B, C astet, 

kuid see on ohtlik, sest C on juba väärarenguga liiges. Kui 
soovite saada järglaskonda, mis ei kuuluks riskigruppi, ei 
tohi kasutada aretuses düsplaasiaga koeri, AINULT A ja B.

Alljärgnevast tabelist (Rootsi, 1997.a.) nähtub 
düsplaasiahaigete järglaste protsentuaalne suhe, kui 
vanemad on:

HD-aste saksa 
lambakoer

labradori 
retriiver

berni alpi 
karjakoer

A x A 23 % 18 % 20%
A x C 37 % 31 % 29%
A x E 40 % 30 % 17 %
Uurimata
HD x HD 59 % 48 % 56 %

Tabelist võib märgata suuri tõugudevahelisi erinevusi, 
mis iseloomustab antud riigis (Rootsis) eri koeratõugude 
geneetilist baasi. Kui selektsiooni teel on aretuses pikemat 
aega välditud väärarenguga geeni, on tegemist taandunud 
nähtusega ja berni alpi karjakoertel A x E ei lasknud raskel 
düsplaasiastmel vohada, kuigi seda eeldati. Seevastu saksa 
lambakoerte geneetiline baas ei ole väga hea ja paaritades 
A x C, on väärarenguga järglaste osakaal juba 50% suurem. 
See tabel väljendab vaid I generatsiooni väärarenguga 
järglaste hulka, kuid II generatsioon on juba plahvatuslikult 
suurema väärarengu protsendiga ja III generatsiooni 
haigestunud koerte arv suureneb “geomeetriliselt”.

Aretajad, püsige vähemalt joonepealsel tasemel, ärge 
tehke järeleandmisi oma valikutes. Selle selgituseks on 
lihtne skeem. Paaritades A x B-ga, olete seadnud oma 
nullpunkti nende ühenduse piirimaile:

 I--------- ---------- I--------------------I
 A  0-punkt  B
Ehk teie koeral sünnivad järglased, kes on jaotunud A 

ja B vahele – te olete olnud aretuses turvalisel alal.
Paaritades A x E –ga, olete oma koera järglaskonnaga 

liikunud riskialale:
 I--------- -I-------- -I-------- -I-------- -I
 A  B   C  D  E
    0-punkt

Ehk 50% järglaskonnast on A-C ja 50% järglaskonnast 
on C-E. Olete saanud 50% ulatuses haigeid järglasi, lisaks 
sellele olete lisanud tervetele järglastele haiged geenid, mis 
võivad alles järgmistes generatsioonides  välja ilmuda.

Aretajad, võtke TOIT luubi alla!
• kaltsium
• kalorsus
Kui lubada koeral süüa vastavalt isule kogu 

kasvuperioodi vältel, tekib juba erinevus koertega, kel 
lubati süüa vaid 75% toiduportsionist. Ligi 50% väiksema 
toiduportsioniga koertel oli 50% vähem puusaliigese 
väärarengut.

KÜSIMUSED ARETAJATELT: 
Kui suur on pärilikkuse protsent HD puhul?

M.Flückigeri vastus:
Minu ametlik seisukoht  50 %
Prof. Hartung (Berliini Ülikool) 48 %
Dr. Tellheim /Gizeni Ülikool)  49 %
Nagu näete, oleme tulnud väga lähedastele 

järeldustele, see on 48-50 %, mis on väga kõrge protsent. 
Need arvud baseeruvad meie kogemustel ja erinevates 
ülikoolides tehtavatel teaduslikel uurimistöödel. Meil 
kõigil on ortopeedilised-radioloogilised kogemused ja nii 
mõnedki kasutatud röntgenülesvõtted on saanud meie 
kõigi hinnangud.

Erinevused on kindlasti ka koeratõugude kaupa 
(kuigi on palju kattuvat), näiteks on siberi husky 
pärilikkuse protsent vaid 10%, sest tegemist on väga 
stabiilse geneetilise ülesehitusega ja stabiilne on olnud 
ka pikka aega aretus ning selektsioon, mis põhineb antud 
koeratõu kasvatuse eesmärkidel  – haige koer ei ole 
töövõimeline isend.

Kokkuvõtteks. Ärge tehke enda elu raskeks ja püsige 
turvalisel alal, valige esivanemaid, kelle järglasi te soovite 
omada, tutvuge põhjalikult nende sugupuuga ja seda 
mitte ainult otsest liini järgides. Valige järglasi saama 
isendid, kelle ED-tulemused ei oleks madalamad kui ED 1 
ja HD-tulemused madalamad kui HD-B. Siis on teil juba 
50% kergem järglasi valida. Ülejäänud pea 50% on siis 
kasvatajapoolne töö – ema toitmine tiinuse ajal, kutsikate 
toitmine kuni 12 elunädalani. 

Kui suur peaks olema toidus kaltsiumisisaldus?
M.Flückigeri vastus: 0,7 kuni 0,8 % kuivaine sisaldusest.

Kas balansseeritud kuivtoidule anda juurde kaltsiumi ja 
vitamiine?

M.Flückigeri vastus: Ei!

Mida siis anda nn. riskigrupi koertele liigeste 
tugevdamiseks?

M.Flückigeri vastus: Soovitan glükosamiini, 
kondroitiinsulfaati.  Väikese kuuri võib teha ka tervetele 
koertele.

Jõudu Teile!

Loengut vahendas
Piret Rosumovski

Artikkel on ilmunud varasemalt ajakirjas “Koer” 1/2005
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Veteranide maastikujooksu 

EMV 2018, 19.05.2018

Kohtunikud: Anne Naarits, Iren Naarits, Janne Tuominen

20.05.2018 RAHVUSVAHELISE MAASTIKUJOOKSUVÕISTLUSE PARIMAD 

saluki Khalils Candra Chasela, omanik K. Parve, EE 252+169=421 punkti, 
SERT
itaalia väikehurt Angelo Celeste Donatella, omanik M. Kontinen, FI 
258+268=526 punkti, SK
sloughi Ward al Yasmeen Aminata, omanik K.Blande, EE 259+250=509 
punkti, SERT
basenji All Square Dat Donat Dedicat, omanik V. Kolotsei, EE 255+256=511 
punkti, SERT
whippet Bona Diva Winning Colours, omanik V. Kolotsei, EE 223+255=478 
punkti, SERT
vaaraokoer Dior Talent Barcelona Bis, omanik L-L. Heinoja, EE 
244+216=460 punkti, SERT

EESTI VETERANIDE MEISTRID MAASTIKUJOOKSUS 2018

saluki TA’ZIM GHARIB GHAZAL, omanik J. Majoniemi, FI 203+224=427 punkti, SERT
rodeesia ridgeback TINA TRADING TEMUJIN, omanik I.Knestjapina, LV 195+188=383 punkti
vaaraokoer JATABURU SAND DOG CAPELLA, omanik T.Bulkina, EE 217+224=441 punkti, SK

KÕIK TULEMUSED

Pildil Eesti veteranide maastikujooksu 
meistrid 2018. Pilt: Iren Naarits
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IPO-R Eesti Meistrivõistlused ja rahvuslikud IPO-R 
võistlused on peakorraldajale, lisaks korraldusprotsessile, 
üks korralik kahepäevane maraton. Olles korraldanud 
nii KK kui IPO võistlusi,  võin julgelt väita, et IPO-R 
korraldamine on nendest kõige töömahukam. Seega punkt 
number üks ja kõige tähtsam, mis ühel peakorraldajal 
peab olema, on hea ja asjatundlik meeskond (ükskõik, 
millise võistluse jaoks). Teine tähtis punkt on selle 
meeskonna vaheline koostöö, kus igaüks teab täpselt oma 
ülesandeid, täidab need ning hoiab teised edusammudega 
kursis. Kahe pika päeva jooksul ei olnud mul mitte ühtegi 
muret ega tekkinud kordagi küsimust, kas üks või teine 
asi on olemas, sest kõik täitsid oma osa absoluutselt 
suurepäraselt. 

Aga nüüd siis natukene lähemalt. Kui metsaotsingu 
alad on paigas (ala suurus 3,5-4 ha), kolm korda 
mõõdetud ja kaks korda ümber tõstetud, siis tuleb need 
ka kohtunikuga läbi käia. Loomulikult selleks ajaks, kui 
kohtunikuga metsa jõuad, on keegi heatahtlik osa metsa 
märgistusi kokku korjanud, mis tähendab, et järgmisel 
päeval on peakorraldaja hommikul kell 8 kohal, et kõik 
vajalik uuesti märkida ning terve ala üle vaadata. Sellega 
saab esimene 3 kilomeetrit kirja. Kell 10 alustab esimene 
koer tööd. Leidmata fi gurandid jäävad paika ning leitud 
fi gurandid juhatatakse uutesse kohtadesse. Seekord osales 
IPO-R EMV-l 8 koera, kellest 6 leidsid kõik 3 fi guranti, 
seega andis peakorraldaja jalgadele tuld ning näitas 
ette uusi peidikuid. Ehk siis kokkuvõtteks käis ring nii: 
fi gurant 1 – fi gurant 2 – fi gurant 3 – kohtuniku juurde – 
koeraga metsa ja otsast peale. Päeva lõpuks oli korralik 
trenn tehtud ja 18 kilomeetrit mööda metsa joostud.  Peale 
esimest võistluspäeva tuleb ette valmistada järgmine. 

Teise päeva hommikul astub muidu kontoritöötajast 
peakorraldaja voodist välja pea ees, sest jalad ei kipu 
sõna kuulma.  Seejärel keedab valmis termosetäie kohvi, 
et fi gurante ja abilisi metsas ning platsi ääres turgutada, 
ja asub varahommikul taaskord teele, et rentida 
bensiinjaamast haagis ja eelmisel päeval ettevalmistatud 
mets üle vaadata juhuks, kui keegi on jälle püüdnud heast 
tahtest aidata ja lintide arvu vähendanud. Kell 10 alustab 
esimene koer maa-ala otsingut. Peale metsasooritusi algab 
kuulekuse ning osavuse osa, kus jooksmist on küll vähem, 
kuid ülesandeid rohkem. Peakorraldaja peab olema tõlk, 
info edastaja, loosiratas, dokumendikontroll ja vajadusel 
platsiabiline. Ning siis täiesti ootamatult ongi see kõik 
läbi. Tulemused käes, auhinnad jagatud, platsi elemendid 
haagisele laotud ja kohtunikuga härdalt hüvasti jäetud. 

Päästekoerte Eesti Meistrivõistlusi on korraldatud 
kolm aastat ning sel aastal osales 8 koera. Alates esimesest 
korraldusaastast hoiavad tiitlit jätkuvalt enda käes Margot 

Päästekoerte EMV 2018 – 
kuidas oli olla peakorraldaja

Aprillikuu viimasel nädalavahetusel toimusid kolmandat korda Eesti Meistrivõistlused 
päästekoertele, kohtunikuks pr Mirela Mlinarec Horvaatiast. Võistlused korraldas Eesti 
Otsingukoerte Klubi.

Luukas koeraga Amy’s White Rose von den Hohenheimer 
Herdern. Suured tänud kohtunik Mirela Mlinarec’ile ning 
kõikidele korraldajatele ja abilistele! Suur tänu kõigile 
osalejatele pingeliste võistlushetkede pakkumise eest ning 
soovime edaspidiseks pinda käppa!

Võistluste peakorraldaja
 Karin Jagant

Pildid: Mihkel Rikas

Margot Luukas ja Amy’s White Rose von den Hohenheimer 
Herdern kuulekusosa sooritamas.

Piret Koor ja Margman Niten osavusosas.
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TULEMUSED
EESTI MEISTRIVÕISTLUSED 2018:

1. Eesti meister – Margot 
Luukas ja hollandi lambakoer 
Amy’s White Rose von den 
Hohenheimer Herdern - 288p, 
hinne võrratu

2. Piret Koor ja saksa lambakoer 
Margman Niten - 272p, hinne 
väga hea

3. Kris Heinsoo ja iiri puna-valge 
setter Perfect Diamond Shadow 
Dog - 272p, hinne väga hea

4. Liia Rikkinen ja belgia 
lambakoer malinois Blaze 
Cobra - 272p, hinne väga hea

5. Piret Koor ja saksa lambakoer 
Margman Accapella - 271p, 
hinne väga hea

Võistlustel osalejad lõpetamisel.

RAHVUSLIK VÕISTLUS RH-FL E TASEMEL:

1. Monika Rusing ja saksa lambakoer 
Margman Luminosa – 176p, hinne hea

2. Reelika Kaasik ja kuldne retriiver Siimline's 
Moonbow – 163p, hinne hea

3. Merike Võsu ja inglise springerspanjel 
Sweetie-Pie Queen Of New Orleans – 153p, 
hinne rahuldav

Eesti Meistrivõistluste parimad autasustamisel.

RH-FL E taseme võistlejate esikolmik.
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Eesti Meistrivõistlused agilitys 
9. juuni 2018 Kopra talu, Viljandimaa

Kohtunik: Anders Virtanen

EESTI MEISTRID AGILITYS 2018

Mini klass - shetlandi lambakoer SWEET CAKE FROM SIELOS DRAUGAS (Jay).
Midi klass  - shetlandi lambakoer WANDAPESA PINA COLADA ZINNIA ZELDA (Zinni).
Maksi klass - bordercollie PROFORZA MAGNIFICENT (Fay).

09.06 toimusid Viljandimaal Kopra talus Eesti 
meistrivõistlused agilitys. Kohtunikuna hindas võistlust 
Anders Virtanen Soomest ja üritust korraldas koostöös 
EKL-KKK-ga Koerteklubi Vile. 

Osalejaid oli võistlustel kokku 92 ning võisteldi mini, 
midi ja maksiklassides. Igas klassis tuli joosta üks hüppe- 
ja üks agilityrada, nende koondtulemusena selgitatigi 
välja Eesti Meistrid.

Eesti Meistri tiitlile oli konkurents kõikides klassides 
suur - kõikides klassides jooksid kõik pjedestaalile tulnud 
koerad puhta raja, kohtade jagamisel sai otsustavaks 
kiirus ning ajavahed olid kohati sekundikümnendikes.

Kokku võistles meistritiitlile:
32 koera mini klassis,
20 koera midi klassis,
40 koera maksi klassis.

Tulemused olid järgmised:
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suuršnautser ANGELSTONE CARM LADY, 
om. Galina Markina

MINI

I koht ja Eesti Meister agilitys 2018 
Marta Miil ja shetlandi lambakoer Sweet Cake 
from Sielos Draugas (Jay)
II koht Triine Piirsalu ja kääbuspinšer  Millgret 
Reya (Roxy)
III koht Kamilla Alma Vilderson ja papillon 
Danaini Baron de Nantes (Nante)

MIDI 

I koht ja Eesti Meister agilitys 2018 Tuuli 
Vaino ja shetlandi lambakoer Wandapesa Pina 
Colada Zinnia Zelda (Zinni).
II koht Jelena Virro ja shetlandi lambakoer 
Scandyline Elegant Gentleman (Seva).
III koht Jane Tüksammel ja väike puudel 
Chanson d’Ete Barracuda (Pipa).

MAKSI

I koht ja Eesti Meister agilitys 2018 Marge 
Mitt ja bordercollie Proforza Magnifi cent 
(Fay).
II koht Marje Piiroja ja belgia lambakoer 
malinois Frosty Forest Zeta Prime (Süsi).
III koht Kairi Raamat ja tõutu Pepe.

Fotod: Martti Vaidla

Kõiki tulemusi 
näeb siit:

KORRALDAJA KOMMENTAAR:

Koerteklubil Vile oli suur rõõm 
korraldada tänavused Eesti Meistrivõistlused 
Agilitys. Meil on hea meel, et meil Eestis on 
agilitys nii ühtehoidev seltskond ja suvised 
meistrivõistlused on alati ühine ettevõtmine ja 
agilitypidu. Suur tänu Kopra talule, et võtsite 
meid nii suure koerahulgaga vastu! Loomulikult 
suur-suur tänu kohtunik Anders Virtanenile, 
kes pidas meie tavatus soojas kliimas vastu kaks 
pikka päeva! Ja suurimad tänud kogu meie 
toimkonnale ja võistlejatele - ilma teieta poleks 
see kõik olnud võimalik!

Avaldame ajakirjast KOER 1/2018 ekslikult 
välja jäänud Aasta Koer 2017 tulemuse: AASTA 

JUUNIORKOER 2017 2.koht

MINIMINI

MIDIMIDI

MAKSIMAKSI
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 Rühm 1
Kohtunik: Leni Finne / Soome

1 habecollie MEMORYLANE LANCE 
CHARMSTRONG FIN CH TLNW18, 
om: Kaisa Orajärvi, Soome

2 austraalia lambakoer D'AZUMOON 
ABADHEZZA LUSITHANA EST 
CH TLNW18, om: Amanda Schulz, 
Rootsi

3 bordercollie PIKKUPAIMENEN EX-
PRESS NEWS C.I.B EST CH FIN CH 
TLN VetW18 TLNW12 TLNW18, 
om: Sari Solanti, Soome

4  saksa lambakoer, pikakarvaline 
INXEST CINDERELLA EST J CH 
TLNJW18 TLNW18, om: Arvo Lessel, 
Eesti

Rühm 2
Kohtunik: Miklos Levente / Ungari

1  saksa dogi kollane & tiigrikarva 
EURO POWER JACK DANIEL'S 
BALT JW17 EST J CH ESTJW17 
FINJW16 LTU CH LTU JCH LTU 
W18 TLNW18, om: Hanna Nieminen, 
Soome

2  berni alpi karjakoer RIDON HENNET 
VIPER BALT J CH EST J CH LTU 
JCH LVA JCH Riga JW17 TLNW18, 
om: Evelin Saveljev, Eesti

3 bernhardiin, pikakarvaline 
LUMELAVIIN BRILLIANT THE 
SHOW KING BALT J CH EST 
CH EST J CH ESTW17 FIN CH 
FINW16 HeW16 LTU CH LTU JCH 
LTU JW16 LVA CH LVA JCH LVA 
JW16 NORDW17 TLN JWCup16 
TLN WCup16 TLNJW16 TLNW16 
TLNW18, om: Vadim Kaljulaid & 
Anna Kaljulaid, Eesti

4 ahvpinšer DREAMBERRY HARRY 
POTTER BALT CH BALT J CH BALT 
JW17 BLR JCH BLR JGR CH BLR 
JW17 DEU CH DEUW17 DNK CH 
EST CH EST J CH ESTJW17 ESTW17 
ESTW18 EurJW17 FIN CH FINW17 
HRV J CH ISPUJW17 LTU CH LTU 
ClbJW17 LTU JCH LTU JW17 LTU 
W18 LVA CH LVA JCH LVA JW17 
NOR CH Riga W17 RUS JCH SMR 
JCH SVNW18 TLN JWCup17 TLN 
WCup17 TLN WCup18 TLNJW17 
TLNW17 TLNW18 UKR CH UKR 
JCH, om: Kirsi Kinnunen, Soome

Rühm 3
Kohtunik: Anne Klaas / Eesti

1 airedale'i terjer SAREDON 
DELIVERANCE BALTERW17 EST 
CH EST J CH ESTW17 LTU CH 
LVA CH LVA W17 ROU CH RUS 
CH TLN WCup17 TLN WCup18 
TLNW17 TLNW18, om: Jekaterina 
Kantijevskaja & John Averis, Eesti

2 dandie dinmont'i terjer DANCHES-
TER'S QUALITY APPROVED BALT 
JW17 DNKJW16 EST CH EST J CH 
ESTJW17 ESTW17 ESTW18 FINW17 
LTU JCH NORDJW16 NORDW16 
TLN JWCup17 TLN WCup17 
TLNJW17 TLNW17 TLNW18, 
om: Kristine Maria Siitan & Hanne 
Tuomenoksa, Eesti

3  yorkshire'i terjer TOY SAVOY YSL 
IN LOVE AGAIN BALT JW15 
BALTERJW15 DNK CH EST CH 
EST J CH RKF CH RUS CH RUS JCH 
TLNW18, om: Natalia Aituganova, 
Venemaa

4 austraalia terjer ARMIRELLI 
RINGLEADER EST J CH LTU JCH 
LVA JCH TLNJW18 TLNW18, om: 
Anne-Lii Sild, Eesti

Rühm 4
Kohtunik: Volodymyr Shiyan / Ukraina

1 kääbustaks, lühikarvaline GYRFALCON 
DRAGON RI-RIU BALT JW17 CZE 
JCH DEU JW17 EST J CH ESTJW17 
LVA JW17 RUS JCH TLN WCup18 
TLNW18, om: Ilona Alla, Eesti

2 küülikutaks, lühikarvaline NAA-
NAAN SAUMAT SUORIKSI BLR CH 
ESTJW17 ESTW17 TLNW18, om: 
Anne Asp, Soome

3 kääbustaks, karmikarvaline LISEGO 
NOSA ZAPISHITE MENJA NA 
BEST BALT J CH EST CH EST J CH 
ESTW16 ESTW18 FINJW15 FINW15 
HeJW15 LTU JCH LVA JCH RKF CH 
RUS CH RUS JCH TLN WCup18 
TLNW16 TLNW18, om: Marina 
Kovalenko & Laima Narkeljunaite, 
Venemaa

4 küülikutaks, karmikarvaline DAKS 
SHARM ZHESTKIY US BALT CH 
Balt Dach W16 BALT J CH C.I.B C.I.E 
EST CH EST J CH ESTJW15 ESTW15 
ESTW16 ESTW18 FIN CH LTU CH 
LTU JCH LVA CH LVA CLJW15 
LVA JCH NOR CH OgreW16 SWE 
CH TLN WCup17 TLN WCup18 
TLNW18, om: Inga Eik-Olsson, Eesti

Rühm 5
Kohtunik: Jose Tomas Delgado Cabezas /
    Hispaania
1 akita D'KUROSHINJU MIRYOKU 

KAT TLNW18, om: Katsiaryna 
Aleinik, Valgevene

2  basenji FARLANDERS JUST SO CHIC 
EST J CH ESTJW18 ESTW18 TLN 
JWCup18 TLNJW18 TLNW18, om: 
Kerli Liivand & Dajana Tiitsaar, Eesti

3 siberi husky KRISTARI'S OSCAR 
KINGDOM NAVJORD BLR CH EST 
CH TLNW18, om: Elena Navjord, 
Valgevene

4  etna cirneco HADRANENSIS SIMBA 
FINJW17 HeJW17 TLNW18, om: 
Inka Luomanmäki, Soome

Rahvusvaheline koertenäitus 
“Tallinna Võitja 2018” 14.-15.04.2018

TULEMUSED

kääbustaks, lühikarvaline GYRFALCON 
DRAGON RI-RIU, om: Ilona Alla, Eesti

bernhardiin, pikakarvaline LUMELAVIIN 
BRILLIANT THE SHOW KING, om: Vadim 
Kaljulaid & Anna Kaljulaid, Eesti

dandie dinmont’i terjer DANCHESTER’S 
QUALITY APPROVED, om: Kristine Maria 
Siitan & Hanne Tuomenoksa, Eesti
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Rühm 6
Kohtunik: Panche Dameski / Makedoonia

1 vendeen'i suur basset-grifoon 
MINSKUHOFF'S YOU ONLY LIVE 
TWICE BALT CH BALT J CH BALT 
W17 BLR CH C.I.E DNK CH EST CH 
EST J CH ESTW17 FIN CH FINJW15 
FINW15 KBHJV15 LTU CH LTU 
JCH LTU JW16 LTU W17 LVA CH 
LVA JCH LVA W16 RKF CH ROU CH 
ROU GR CH RUS CH RUS JCH TLN 
JWCup16 TLN WCup16 TLN WCup17 
TLNW18, om: Maria Aaltovirta, Soome

2 rodeesia ridgeback RIDGE'S STAR 
HAYDAR AMIN BALT J CH EST 
CH EST J CH LTU JCH LVA CH LVA 
JCH RUS JCH TLNW18, om: Andrejs 
Ostasevskis, Läti

3  dalmaatsia koer EXLIBRIS CANES UP 
AND COMING BALT CH BALT J CH 
C.I.B EST CH EST J CH LTU CH LTU 
JCH LVA CH LVA JCH LVA W16 RUS 
CH TLNW18, om: Jelena Kruus, Eesti

4  beagle  AMI SHEGODAY EDWARD 
KING BALT J CH EST J CH ESTJW18 
LTU JCH LVA JCH TLNJW18 
TLNW18, om: Anne Kotalampi, Soome

Rühm 7
Kohtunik: Leni Finne / Soome

1 inglise setter EDENBRIDGE 
NATIONAL SONG EST J CH 
ESTJW17 TLNJW17 TLNW18, om: 
Mart Nautras & Inna Vesi, Eesti

2 ungari lühikarvaline linnukoer 
MARIKA LACERTA EST J CH 
ESTJW18 ESTW18 LVA JCH TLN 
JWCup18 TLNJW18 TLNW18, om: 
Reet Ots, Eesti

3 itaalia karmikarvaline linnukoer 
FRAGOLA TEMPESTA DINEVE 
C.I.B C.I.E EST CH ESTW17 FIN CH 
FINJW09 FINW09 FINW10 FINW11 
FINW12 FINW13 FINW14 FINW15 
FINW16 FRA W11 HeW11 HeW12 
HeW13 HeW14 HeW15 HeW16 LVA 
CH NOR CH NORD CH NORDJW09 
NORDW09 NORDW13 SWE CH 
TLN VetW18 TLNW18 WW14, om: 
Pia Haarala & Juho Haarala, Soome

4  münsterlandi väike linnukoer DANA 
TLNW18, om: Ruut Salakari & 
Susanna Karppinen, Soome

Rühm 8
Kohtunik: Inna Begma / Venemaa

1 clumberspanjel  JAZZIN'S TAILOR 
MADE FOR SPICE TWICE BALT CH 
BALT J CH BALT JW12 BALT W13 
BALT W14 BALT W16 C.I.B C.I.E 
DNK CH EST CH EST J CH ESTJW12 
ESTW12 ESTW15 ESTW16 ESTW17 
FIN CH FIN TCH FINJW12 FINW12 
FINW13 FINW14 FINW15 HeJW12 
HeW12 HeW13 HeW14 HeW15 
HeW16 HeW17 LTU CH LTU JCH 
LTU W13 LTU W14 LTU W15 LTU 
W16 LTU W18 LVA CH LVA JCH LVA 
W13 LVA W17 NOR CH NORD CH 
NORDJW12 NORDW13 NORDW14 
NORDW17 Riga W15 Riga W17 SWE 
CH SWE JW12 SWE W13 SWE W14 
TLN WCup18 TLNJW12 TLNW13 
TLNW14 TLNW15 TLNW16 
TLNW17 TLNW18 WW14, om: 
Marianne Kostiainen, Soome

2 inglise springerspanjel ALFALEX 
JADE LEE BALT W15 EST J CH 
ESTJW11 TLNW18, om: Riin 
Remma, Eesti

3 inglise kokkerspanjel ROSSWIND 
VISA IN USE TLNW18, om: Tuuli 
Rossi, Soome

4  siledakarvaline retriiver  ALMANZA 
MOMENT OF TRUTH C.I.B C.I.E 
EST CH FIN CH FINJW12 LVA 
W15 LVA W16 NOR CH RUS CH 
TLNW18, om: Liisa Jykylä & Sirpa 
Saastamoinen, Soome

Rühm 9
Kohtunik: William Blount / Iirimaa

1  käharakarvaline bichon DIAMELLA 
INVOLVED IN CRIME C.I.B DNK 
CH EST CH EST J CH FIN CH HeW15 
HRV CH LTU CH TLNJW15 TLNW15 
TLNW18, om: Eija Pulkkinen, Soome

2  suur puudel aprikoos & hall & punane 
JAMAMBA VERY-MERRY BALT J 
CH BLR CH CZE CH EST CH EST J 

CH FIN CH LTU JCH LVA CH LVA 
JCH POL CH RUS CH RUS JCH 
TLNW18, om: Irina Seeder, Eesti

3 havanna bichon SAHARANDA 
KAURORCHIS EVASA BALT J 
CH BALT W17 EST CH EST J CH 
ESTW18 FIN CH LTU CH LTU JCH 
LVA JCH LVA JW16 RKF CH RUS CH 
TLNW18, om: Eve Nissinen & Sanna 
Vehkomäki, Soome

4 pekingi koer KAIMON GERHEIL AXEL 
ROSE EST CH EST J CH ESTW18 
LVA JCH TLN WCup17 TLNW18, 
om: Moonica Randmaa & Gerly-Reili 
Ereline, Eesti

Rühm 10
Kohtunik: Miklos Levente / Ungari

1 whippet ZARAQUE'S KEEN ON 
CROWN'N JEWELS TLNW18, om: 
Pirjo Löfgrén, Soome

2  saluki AMIYAT ESFANDIA EST J CH 
LTU JCH TLNJW18 TLNW18, om: 
Minna Karjaluoto, Soome

3  iiri hundikoer FILOMEIDES ODESSA 
EST CH EST J CH ESTJW17 ESTW18 
LTU JW17 LVA JCH TLNW18, om: 
Kaija Ahola, Soome

4  itaalia väikehurt CALLISTO LINES 
AT EASE IS NOVELES LTU JCH 
TLNW18, om: Liudmila Novikova, 
Leedu

14.04.2018 

Parim kutsikas
Kohtunik: William Blount / Iirimaa

1  inglise buldog MY DAIQUIRI RED 
APPLE, om: Marika Altmäe, Eesti

2 kääbustaks, lühikarvaline GRAND 
WORLD DEROYCE, om: Kristel 
Reek, Eesti

3 saksa dogi sinine BLUE HOOD'S 
PEPPER'S LANE, om: Petra 
Jaakonsaari, Soome

4 küülikutaks, karmikarvaline  KENZI-
RA'S I BELIEVE IN MIRACLES, om: 
Ilme Kukk, Eesti

Parim juunior
Kohtunik: Kornelija Butrimova / Leedu

1 staff ordshire'i bullterjer FALARIS 
CHESTER TLNJW18, om: Liisi Vaik, 
Eesti

2  shar pei  SECRET LINE'S SIBELIUS 
OF SOOME LTU JCH LTU JW18 TLN 
JWCup18 TLNJW18, om: Merja Sorsa 
& Meeri Kaartinen, Soome

3  saksa dogi must & arlekiin FIRST LADY 
KANTATA TLNJW18 TLNW18, om: 
Tatjana Biskaševskaja, Leedu

4  west highlandi terjer WILD BLIZZARD 
LIONEL TLNJW18, om: Larissa 
Martinova, Läti

Parim veteran
Kohtunik: Myriam Vermeire / Belgia

1 norfolki terjer ALLRIGHT LADY 
BROWN EST CH RUS CH TLN 
VetW18, om: Victoria Morozova, 
Venemaa

inglise setter EDENBRIDGE NATIONAL SONG, 
om: Mart Nautras & Inna Vesi, Eesti. 

suur puudel aprikoos & hall & punane JAMAMBA 
VERY-MERRY, om: Irina Seeder, Eesti
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2  saksa dogi kollane & tiigrikarva 
EURO POWER DUUTSONI BALT 
CH BALT W15 C.I.B EST CH FIN 
CH LTU CH LVA CH RUS CH SWE 
CH TLN VetW18, om: Nina Pokka & 
Kati-Maija Korhonen, Soome

3 west highlandi terjer KARAMYND 
PLAYBOY BALT CH BALT J CH BLR 
CH C.I.B EST CH EST J CH EST Vet 
CH FIN CH LTU CH LTU JCH LVA 
CH LVA JCH RUS CH RUS JCH SWE 
CH TLN VetW18, om: Jekaterina 
Arnon, Eesti

4 vendeen'i suur basset-grifoon 
MINSKUHOFF'S GRAND MING-
RAND BLR JCH BLR JW10 C.I.E EST 
J CH ESTJW10 EurJW10 FIN CH FIN 
VetW17 FINJW10 FINW17 HeJW10 
HeVetW17 LTU W11 LTU VetW18 
LVA JCH LVA JW10 LVA W11 NORD 
VetW17 SVN CH SVN JCH TLN 
VetW18, om: Hanna Leinonen, Soome

Parim kasvataja
Kohtunik: Anders Tunold-Hanssen /Norra
1 skye terjer FINNSKY, om: Th ea 

Dahlbom & Carina Kitti, Soome
2 pürenee mäestikukoer ECHO 

DE'CHIEN, om: Marion-Silvia 
Diener, Eesti

3 suuršnautser must ANGELSTONE, 
om: Natalja Žgun & Galina Markina 
& Olga Lomovtseva, Eesti

4 vendeen'i suur basset-grifoon 
MINSKUHOFF'S, om: Maria 
Aaltovirta, Soome

Parim paar
Kohtunik: William Blount / Iirimaa

1  skye terjer FINNSKY RINGSTAR 
BALT CH BLR CH C.I.B DNK CH EST 
CH EST J CH FIN CH LTU CH LTU 
W14 LVA CH LVA JCH LVA JW13 
NORD CH RKF CH RUS CH SWE CH 
SWE W13 TLN JWCup13 TLNW18 & 
FINNSKY STARLET BALT CH BLR 
JCH C.I.B DNK CH EST CH EST J CH 
FIN CH FINW15 LTU CH LVA CH 
NOR CH NORD CH RKF CH RUS 
CH SWE CH TLNW17 TLNW18, om: 
Tiina Heino, Soome

2 vendeen'i suur basset-grifoon 
MINSKUHOFF'S YOU ONLY LIVE 
TWICE BALT CH BALT J CH BALT 
W17 BLR CH C.I.E DNK CH EST CH 
EST J CH ESTW17 FIN CH FINJW15 
FINW15 KBHJV15 LTU CH LTU 
JCH LTU JW16 LTU W17 LVA CH 
LVA JCH LVA W16 RKF CH ROU CH 
ROU GR CH RUS CH RUS JCH TLN 
JWCup16 TLN WCup16 TLN WCup17 
TLNW18 & MINSKUHOFF'S GRAND 
UNE FARANDOLE BALT CH BALT J 
CH BALT W17 BLR CH BLR JCH C.I.E 
DNK CH EST CH EST J CH ESTJW13 
ESTW13 ESTW18 FIN CH FINW14 
HeW17 KBHV15 LTU CH LTU JCH 
LTU W14 LTU W15 LTU W16 LTU 
W17 LTU W18 LVA CH LVA JCH LVA 
W14 LVA W15 NORDW14 Riga W15 
RKF CH ROU CH ROU GR CH RUS 
CH RUS JCH SWE JW13 SWE W17 
TLN WCup17 TLNW15 TLNW17 
TLNW18, om: Maria Aaltovirta, Soome

3 austraalia siiditerjer VOLITANS 
GOLDEN CUB MARLO'S MERIT 
DEU JW17 ESTJW18 TLNW18 & 
VOLITANS KISS BY CROYANCE 
BALT W16 BALTERW16 
BALTERW17 BLR CH BLR W16 C.I.B 
DEUW17 EST CH ESTW17 EurW17 
FIN CH LTU CH LVA CH LVA W17 
RUS CH TLN WCup15 TLN WCup17 
TLNW17 TLNW18 UKR CH WW15, 
om: Oksana Bitjutskih, Eesti

4 saksa dogi kollane & tiigrikarva EURO 
POWER KARAMELLI BALT J CH 
EST J CH LTU JCH LTU JW18 LVA 
JCH TLN JWCup18 TLN WCup18 & 
EURO POWER KID OF LONE BALT J 
CH EST J CH LTU JCH LVA JCH TLN 
JWCup18 TLN WCup18 TLNJW18, 
om: Kati-Maija Korhonen, Soome

15.04.2018

Parim kutsikas
Kohtunik: Anne Klaas / Eesti

1 ameerika akita ENJOY ME ART 
MIRONOFF, om: Vitali Kotsalainen, 
Eesti

2 portugali podengo (keskmine), pikk 
ja karm PRE-EMINENCE'S SEREIA 
SEQUEIRA, om: Alexandra Daniela 
Naarits & Iren Naarits, Eesti

3  etna cirneco MIA SANTO'S DUCA 
DEI DRAGHI EST J CH ESTJW18 
ESTW18, om: Olga Šmukerova, Eesti

4 belgia lambakoer tervueren 
FLAMMEUS POIKKEUS SÄÄN-
TÖÖN, om: Dina Johansson, Soome

Parim juunior
Kohtunik: Panche Dameski / Makedoonia

1 lhasa apso  DIAMELLA MIDNIGHT 
THUNDER EST J CH ESTJW18 
FINJW17 TLN JWCup18 TLNJW18 
WJW17, om: Sini Rantanen & 
Tuula Rantanen & Jaana Karenmaa-
Nurminen, Soome

2  samojeedi koer SMILING 
SNOWBALL BACHELOR TLNJW18, 
om: Aleksandra Garkuša & Vassili 
Garkusha, Eesti

3  kuldne retriiver I'M TERRA 
ANTYDA GOLDFASHION ESTJW18 
TLNJW18, om: Mairi Siimon, Eesti

4 austraalia lambakoer MALPASO'S 
POETIC JUSTICE EST J CH 
FINJW17 LVA JCH Riga JW17 TLN 
JWCup18 TLNJW18 TLNW18, om: 
Gete Meekler & Mirjam Senger, Eesti

Parim veteran
Kohtunik: Kornelija Butrimova / Leedu

1  bordercollie PIKKUPAIMENEN EX-
PRESS NEWS C.I.B EST CH FIN CH 
TLN VetW18 TLNW12 TLNW18, 
om: Sari Solanti, Soome

2 kääbuspuudel must & pruun & 
valge SMART CONNECTION 
HEARTBREAKER BALT CH C.I.B 
EST CH EST Vet CH EurasiaCH LTU 
CH LVA CH RUS CH RUS JCH TLN 
VetW18, om: Inga Siil & Olga Knorre, 
Eesti

Parim kutsikas 15.04.18. ameerika akita ENJOY ME 
ART MIRONOFF, om: Vitali Kotsalainen, Eesti

Parim kutsikas 15.04.18 2. koht portugali podengo 
(keskmine), pikk ja karm PRE-EMINENCE’S 
SEREIA SEQUEIRA, om: Alexandra Daniela 
Naarits & Iren Naarits, Eesti

Parim juunior 15.04.18 3. koht kuldne retriiver 
I’M TERRA ANTYDA GOLDFASHION, om: 
Mairi Siimon, Eesti

Fotod: Pille Saar



34 Näitused

3  havanna bichon SAHARANDA 
SALIX ALFENDII BALT CH BALT J 
CH BALT W15 BALT Vet CH BALT 
VetW16 BALT VetW17 BucW12 C.I.B 
DNK CH EST CH EST J CH EST Vet 
CH EST VetW18 ESTW11 ESTW12 
EurW10 FIN CH FIN VetW17 
HeVetW16 HeVetW17 HRV CH LTU 

CH LTU JCH LTU W11 LTU W13 
LTU W14 LTU W16 LTU Vet CH LTU 
VetW17 LTU VetW18 LVA CH LVA 
JCH LVA W11 LVA W13 LVA W14 
LVA W16 LVA Vet CH LVA VetW17 
NOR CH NORD CH NORDJW09 
Riga W15 RKF CH ROU CH ROU 
GR CH ROU J CH RUS CH SWE 
CH SVK VetCH SVN CH SVNW14 
TLN VetW17 TLN VetW18 TLNW15 
TLNW17 WJW09, om: Eve Nissinen 
& Sanna Vehkomäki, Soome

4 belgia lambakoer tervueren 
FLAMMEUS GET UP BALT W12 
C.I.E EST VetW15 EST VetW17 
EST VetW18 ESTW17 FINJW07 
HeVetW15 LTU CH LTU Vet CH 
LVA CH TLN VetW16 TLN VetW17 
TLN VetW18 TLNW18, om: Susan 
Suojanen, Soome

Parim kasvataja
Kohtunik: Myriam Vermeire / Belgia

1 basenji FARLANDERS, om: Kerli 
Liivand, Eesti

2  käharakarvaline bichon DIAMELLA, 
om: Jaana Karenmaa-Nurminen, 
Soome

3  samojeedi koer SMILING SNOWBALL, 
om: Kristiine Uspenski, Eesti

4 hiina harjaskoer JAMMING'S, om: 
Samu & Lella Wikström, Soome

Parimad järglased
Kohtunik: Anders Tunold-
Hanssen / Norra

1  basenji FARLAN-
DERS CAN I BE THE 
ONE BALT CH BALT J 
CH C.I.B EST CH EST J 
CH FIN CH LTU CH LTU 
JCH LTU JW14 LVA CH 
LVA JCH NORDJW13 
NORDW13 RKF CH RUS 
CH, om: Kerli Liivand & 
Maire Tõnurist, Eesti
2 inglise springerspanjel 
BIMBIK'S FINCH BALT 
CH BALT J CH BALT 
JW11 BALT W14 BALT 
W15 EST CH EST J CH 
ESTW14 ESTW15 FIN 
CH FINJW11 FINW16 
HeJW11 LTU CH LTU 
JCH LTU W13 LVA CH 
LVA JCH LVA W12 LVA 
W13 LVA W14 LVA 
W15 TLNW13 TLNW14 
TLNW16, om: Katrin 
Juurak & Iris Luik, Eesti

Parim paar
Kohtunik: 
Volodymyr Shiyan / Ukraina

1 kääbuspuudel must & 
pruun & valge MINIWIN'S 
MADE IN HEAVEN DNK 
CH DNKW17 EST CH 
ESTW17 FIN CH FINJW15 
FINW17 HeJW15 HeW16 
NORD CH NORDW17 
SWE CH TLNW18 & 

Parim kasvataja 15.04.18 basenji FARLANDERS, om: Kerli 
Liivand, Eesti

MINIWIN'S MAXIMILIAN C.I.B 
DNK CH DNKW17 EST CH ESTW17 
FIN CH FINW16 FINW17 LTU CH 
NORDW17 TLNW18, om: Nina 
Björnstrom-Lehtonen, Soome

2 collie, lühikarvaline DIAMONDFOX 
AMAZING LOVE TLNJW18 TLNW18 
& DIAMONDFOX MIRACLE OF BLUE 
SKY BALT J CH DNK CH EST CH EST 
J CH LTU JCH LVA JCH NORDJW16 
UKR CH, om: Mari Vapalo-Aro, Soome

3  tiibeti spanjel SAGALAND'S 
Å-CHEVY C.I.B TLN VetW18 
TLNW18 & SAGALAND'S 
GRACEFUL SOFIE NOR CH TLN 
VetW18, om: Sonja Dramstad & Stein-
Arne Dramstad, Norra

4 belgia lambakoer groenendael 
DONATRIX BELICIA BALT CH 
BALT J CH BALT JW14 BALT W16 
C.I.B C.I.E DNK CH EST CH EST 
J CH ESTJW14 ESTW16 EurW15 
HeW16 LTU CH LTU JCH LTU JW14 
LVA CH LVA JCH LVA JW14 NOR 
CH NORDW16 NORDW17 Riga W17 
SWE JW13 SWE W17 SVNW15 TLN 
JWCup14 TLN WCup14 TLN WCup15 
WJW14 & JET BLACK JENGA BALT 
CH BALT J CH C.I.E DNK CH EST 
CH EST J CH LTU CH LTU JCH LVA 
CH LVA JCH TLN WCup17 TLNW18, 
om: Tarja Lindevall, Soome

JUUNIORHÄNDLERITE 
VÕISTLUSED

14.04.2018

10-13 aastased
Kohtunik: Inna Begma / Venemaa
1 Kerttu Kethly Rumask, Eesti
2 Liseth-Eliise Horeb, Eesti
3 Chris-Rico Lang, Eesti
4 Marta Kirjutus, Eesti

14-17 aastased
Kohtunik: Inna Begma / Venemaa
1 Sergei Pustovalov, Eesti
2 Marta Kanepe, Läti
3 Kristiina Tupalskaja, Eesti
4 Katherin Reet Sisask, Eesti

15.04.2018

10-13 aastased
Kohtunik: Kornelija Butrimova / Leedu
1 Bellarina Nurminen, Soome
2 Anastasia Dohina, Eesti
3 Liseth-Eliise Horeb, Eesti
4 Karen Kristal Dunaway, Eesti

14-17 aastased
Kohtunik: Kornelija Butrimova / Leedu
1 Sergei Pustovalov, Eesti
2 Viktoria Pavlenkova, Eesti
3 Marta Kanepe, Läti
4 Kristiina Tupalskaja, Eesti

Parim veteran 15.04.18. 2. koht kääbuspuudel 
must & pruun & valge SMART CONNECTION 
HEARTBREAKER, om: Inga Siil & Olga Knorre, 
Eesti

Parimad järglased 15.04.18 2. koht inglise springerspanjel 
BIMBIK’S FINCH, om: Katrin Juurak & Iris Luik, Eesti Fotod: Pille Saar
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Rahvusvaheline koertenäitus Rahvusvaheline koertenäitus 
“Tallinna Võitja 2018”“Tallinna Võitja 2018”
Tallinn, Saku Suurhall, 14.04.-15.04.2018

NÄITUSE PARIM / BIS
Kohtunik: Hisayoshi Kadowaki / Jaapan

1 käharakarvaline bichon DIAMELLA INVOLVED 
IN CRIME C.I.B DNK CH EST CH EST J CH FIN 
CH HeW15 HRV CH LTU CH TLNJW15 TLNW15 
TLNW18, om: Eija Pulkkinen, Soome

2  whippet ZARAQUE’S KEEN ON CROWN’N 
JEWELS TLNW18, om: Pirjo Löfgrén, Soome

3  airedale’i terjer SAREDON DELIVERANCE 
BALTERW17 EST CH EST J CH ESTW17 LTU CH 
LVA CH LVA W17 ROU CH RUS CH TLN WCup17 
TLN WCup18 TLNW17 TLNW18, om: Jekaterina 
Kantijevskaja & John Averis, Eesti

4  habecollie MEMORYLANE LANCE 
CHARMSTRONG FIN CH TLNW18, om: Kaisa 
Orajärvi, Soome

Fotod: Pille Saar

Näitused

11
22

44
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Näitused

Fotod: Pille Saar
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Rahvusvaheline koertenäitus Rahvusvaheline koertenäitus 
“Eesti Võitja 2018”“Eesti Võitja 2018”

Luige, Harjumaa, 02.-03.06.2018

 NÄITUSE PARIM / BIS
Kohtunik: Hans Van Den Berg / Holland

1  iiri punane setter NOBLETON CLOVER MOORS ESTJW18 ESTW18, 
om: Katrin Sirp, Eesti

2  skye terjer JUGER EDELWEISS KEYSTONE BALT CH CZE JCH 
DNK CH EST CH EST J CH ESTW16 ESTW17 ESTW18 EurJW14 
FIN CH LTU CH LTU W15 LVA CH LVA W17 RUS CH TLNJW14 
TLNW14 TLNW15 TLNW16 WJW14, om: Julia & Mihhail Knut, Eesti

3  hispaania veekoer AQUACREST MAGIC MIKE BALT JW15 DNK 
CH EST CH EST J CH ESTJW15 ESTW18 FIN CH FINJW14 FINW15 
FINW17 HeJW14 HeW15 HeW17 KBHV15 LTU JCH LVA JW15 NOR 
CH NOR W16 NORD CH NORDW17 RUS CH SWE JW15 SWE W17 
TLNW16 TLNW17, om: Päivi Uurtola-Kahri & Katariina Kahri & 
Noora Haapanen, Soome

4  samojeedi koer SMILING SNOWBALL VOICE OF TRAVIATA 
EST J CH ESTW18 TLNJW17 TLNW17, om: Riina Teder & Kristiine 
Uspenski, Eesti

33

11

22

44
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Fotod: Pille Saar

03.06.2018 Juuniorhändlerite võistlus 14-17
2. koht Anna Bagautdinova, Eesti

03.06.2018 Juuniorhändlerite võistlus. Kohtunik: Kadi-Liis Säre / Eesti.
1.koht Diana Kaljumäe, Eesti, 2. koht Bellarina Nurminen, Soome

02.06.2018 Juuniorhändlerite võistlus. 
Kohtunik: Pilvi Pihlik / Eesti
1. koht Bellarina Nurminen, Soome,
2. koht  Sergei Pustovalov, Eesti

02.06.2018 Juuniorhändlerite võistlus 10-13
Kohtunik: Pilvi Pihlik / Eesti
2. koht Chris-Rico Lang, Eesti

02.06.18. Parim kasvataja. Kohtunik: Olga Polunina / Moldaavia.
bullterjer SPARKY STARBULLS, om: Ave Zäuram, Eesti

02.06.18. Parim kutsikas. Kohtunik: Hans Van Den Berg / Holland
leonberger FAITHFUL AMIGO LYRA VEGA, om: Kadri Aksin & 
Ülle Kuriks, Eesti

02.06.18 Parim juunior. Kohtunik: Eugeny Kuplyauskas / 
Venemaa. ungari lühikarvaline linnukoer MARIKA LACERTA, 
om: Reet Ots, Eesti

02.06.18 Parim veteran. Kohtunik: Gerard Cox / Iirimaa. 
dobermann SMART WOOD HILLS DAYHATSU, om: Kuldar 
Salumets & Kristiina Feinman, Eesti
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Rühm 1
Kohtunik: Gerard Cox / Iirimaa

1 bordercollie DEVILS SHEPHERD 
BIGGEST FLAME BLR CH BLR W16 
EST CH ESTW17 ESTW18 FIN CH 
HeW17 TLNW17 UKR CH, om: Tellu 
Päärnilä, Soome

2  welsh corgi pembroke FEST HAUER 
BADGLEY MISCHKA EST CH 
ESTW18 LTU CH RUS CH, om: Irina 
Shamshurina & Alexander Nikiforov, 
Venemaa

3  collie, lühikarvaline  CLINGSTONE'S 
MAKE MY DAY BALT JW14 BALT 
W15 C.I.B CZE JCH DNK CH EST 
CH EST J CH ESTW17 ESTW18 
EurJW14 FINW14 FINW17 HeW14 
KBHV16 LTU JCH NOR CH 
NORDJW14 NORDW17 RUS JCH, 
om: Satu Asikainen, Soome

4 saksa lambakoer, pikakarvaline 
MARGMAN LEONA EST J CH 
ESTJW17 ESTW17 ESTW18 
TLNJW17 TLNW17, om: Marelle 
Linde, Eesti

Rühm 2
Kohtunik: Fernando Quilis Bonet /  
    Hispaania
1 kääbusšnautser must PANOMAKS 

FERRERO BALT CH BALT W17 BLR 
CH C.I.B EST CH EST J CH ESTW18 
FIN CH LTU CH LVA CH LVA JCH 
RUS CH RUS JCH TLNJW16, om: 
Veera Bragina, Eesti

2 bullmastif HYERDUNSCAR 
NORTHERN SOUL DNK CH EST J 
CH ESTJW16 ESTW16 ESTW18 FIN 
CH FINW16 HeJW16 HeW17 NORD 
CH SWE CH SWE JW16 SWE W16, 
om: Auli Tanninen, Soome

3 vene must terjer BATAR DETI 
ARBATABALT J CH EST CH EST J 
CH ESTW17 ESTW18 LTU JCH LVA 
CH LVA JCH, om: Mihails Babula & 
Oksana Babula, Läti

4 bernhardiin, pikakarvaline LUMELA-
VIIN BRILLIANT STAND BY 
MEBALT CH BALT J CH BLR CH 
C.I.B CZE CH EST CH EST J CH 
ESTW18 FIN CH LTU CH LTU JCH 
LVA CH LVA JCH POL CH RUS CH, 
om: Illimar Plaser, Eesti

Rühm 3
Kohtunik: Carlos Saevich / Argentiina

1 skye terjer JUGER EDELWEISS 
KEYSTONE BALT CH CZE JCH 
DNK CH EST CH EST J CH ESTW16 
ESTW17 ESTW18 EurJW14 FIN CH 
LTU CH LTU W15 LVA CH LVA 
W17 RUS CH TLNJW14 TLNW14 
TLNW15 TLNW16 WJW14, om: 
Julia Knut & Mihhail Knut, Eesti

2 manchesteri terjer RUSKA-AHON 
KUKA MUU MUKA BALT CH BLR 
CH BLR W16 C.I.B EST CH ESTW15 
ESTW18 FIN CH FINJW14 HeJW14 
HeW14 LTU CH LVA CH LVA W16 
NOR CH NORD CH ROU CH SWE 
CH SWE W14 SWE W16 SWEJW14, 
om: Kati Paananen, Soome

3  yorkshire'i terjer BROMAS APARTE 
STRADIVARI EST CH ESTW18 
FIN CH LTU CH TLN WCup18, om: 
Svetlana Kapiainen, Soome

4 bullterjer SPARKY STARBULLS 
BAXTER EST J CH ESTJW18 
ESTW18 TLN JWCup18, om: Lance 
Denis Gerard, Eesti

Rühm 4
Kohtunik: Marija Kavcic / Sloveenia

1  taks, lühikarvaline BAIRON 
OSTROVD HOUSE ESTJW18 
ESTW18 LVA JCH, om: Inese 
Sviestina, Läti

2  kääbustaks, pikakarvaline MELIN 
LEE LA CLOCHE FLEUR BALT 
CH Balt Dach JW16 BALT W16 EST 
CH EST J CH ESTJW16 ESTW18 
LTU CH LVA CH LVA JCH LVA 
JW16 TLN WCup17 TLN WCup18 
TLNJW16 TLNW16 TLNW18, om: 
Mari Andrejev, Eesti

3 kääbustaks, karmikarvaline 
GOZZYTIX HIPHURRAA BALT J 
CH BALT JW17 EST J CH ESTW18 
LTU CH LTU JCH LVA JCH Riga 
JW17 RUS JCH SWE W17, om: Tiina 
Vuorio, Soome

4  kääbustaks, lühikarvaline 
AAMUYÖN HELKE ESTJW18 
ESTW18, om: Katja Laurila & Timo 
Mäkelä, Soome

Rühm 5
Kohtunik: Marija Kavcic / Sloveenia

1  samojeedi koer SMILING 
SNOWBALL VOICE OF TRAVIATA 
EST J CH ESTW18 TLNJW17 
TLNW17, om: Riina Teder & Kristiine 
Uspenski, Eesti

2 tai ridgeback BUA LUANG JOEL 
MONTANA BALT J CH BLR JCH 
EST CH EST J CH ESTJW17 ESTW17 
ESTW18 LTU JCH LVA JCH 
OgreW17 TLN WCup18, om: Andrei 
Muratov, Eesti

3 soome lapikoer PEIKKOVUOREN 
KARHUNMARJA ESTW18 FIN CH 
LVA JW16, om: Ville Karjalainen & 
Tuuli Lahtinen, Soome

4 ameerika akita GAPABO'S KEEP 
CALM EST J CH ESTJW18 ESTW18 
LVA JCH TLN JWCup18 TLN 
WCup18 TLNJW18, om: Ljudmilla 
Naumova, Eesti

Rahvusvaheline koertenäitus 
“Eesti Võitja 2018”

TULEMUSED

saksa lambakoer, pikakarvaline MARGMAN 
LEONA, om: Marelle Linde, Eesti

kääbusšnautser must PANOMAKS FERRERO, 
om: Veera Bragina, Eesti

kääbustaks, pikakarvaline MELIN LEE LA 
CLOCHE FLEUR, om: Mari Andrejev, Eesti
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Rühm 6
Kohtunik: Elina Haapaniemi / Soome

1  dalmaatsia koer ALPHADIRATO KEY 
TO SUCCESS EST CH ESTW18 SWE 
CH, om: Leelo Ratas, Eesti

2  dunker SIVESINDHØGDAS D ODIN 
BALT J CH BALT JW15 Bel W16 
BeneluxW16 DEU CH DEUW17 EST 
CH EST J CH ESTJW15 ESTW15 
ESTW16 ESTW17 ESTW18 EurJW15 
EurW16 EurW17 FINJW15 FINW15 
FINW17 ITA JCH LTU CH LTU JCH 
LVA JCH LVA JW15 NORDJW15 
NORDW17 RUS CH TLNW16 UKR 
CH WJW15 WW16 WW17, om: Auli 
Haapiainen-Liikanen, Soome

3  baieri verekoer GARD AMULET 
SOUL EST CH EST J CH ESTJW16 
ESTW18 LVA CH TLN JWCup16 TLN 
WCup16 TLN WCup17 TLN WCup18 
TLNJW16 TLNW16 TLNW17, om: 
Jevnika Kobakene, Eesti

4  beagle BOSS MANO FUGA BALT CH 
BALT J CH BLR CH EST CH EST J CH 
ESTW18 LTU CH LTU JCH LVA CH, 
om: Jolanta Gegeliene, Leedu

Rühm 7
Kohtunik: Zeferino Silva / Portugal

1 iiri punane setter NOBLETON 
CLOVER MOORS ESTJW18 
ESTW18, om: Katrin Sirp, Eesti

2 inglise pointer WEIMPOINT N 
SEASYDE NO AUTOGRAPHS PLS 
BALT CH BALT W15 C.I.E EST CH 
EST J CH ESTJW15 ESTW15 ESTW18 
EurW15 FINJW14 FINW14 HeJW14 
HeW14 LTU CH LTU JCH LTU JW15 
LVA CH, om: Katariina Lahikainen & 
Kristina Pilatus-Lenaerts, Soome

3  saksa lühikarvaline linnukoer TAKA-
TAPIOLAN IIVAR ESTJW18 ESTW18 
LTU JW18 NORDJW17, om: Veera 
Jääskeläinen, Soome

4  itaalia linnukoer OLYMPOS IL MIO 
REGALO DI NATALE BALT J CH 
EST J CH ESTJW18 ESTW18 LTU 
JCH LVA JCH TLN JWCup18 TLN 
WCup18 TLNJW18 TLNW18, om: 
Sini Lindfors & Tero Lindfors, Soome

Rühm 8
Kohtunik: Eugeny Kuplyauskas / Venemaa

1 hispaania veekoer AQUACREST 
MAGIC MIKE BALT JW15 DNK CH 
EST CH EST J CH ESTJW15 ESTW18 
FIN CH FINJW14 FINW15 FINW17 
HeJW14 HeW15 HeW17 KBHV15 
LTU JCH LVA JW15 NOR CH NOR 
W16 NORD CH NORDW17 RUS 
CH SWE JW15 SWE W17 TLNW16 
TLNW17, om: Päivi Uurtola-Kahri & 
Katariina Kahri & Noora Haapanen, 
Soome

2 romagna veekoer WILDFINN 
VERDUZZO BALT CH BALT J CH 
C.I.B DNK JCH DNKJW15 EST CH 
EST J CH ESTW17 ESTW18 FIN CH 
LTU CH LTU JCH LVA CH LVA JCH 
LVA W17 RKF CH RUS CH SWE 
CH TLNW16 TLNW18, om: Jaana 
Mäntylä, Soome

3 siledakarvaline retriiver LAUREL 
DIADEM DOO WAH DIDDY BALT 
J CH EST J CH ESTW18 LTU JCH 
LVA JCH LVA JW17 RUS JCH TLN 
WCup18 TLNJW17, om: Maksim 
Akulistõi, Eesti

4  ameerika kokkerspanjel VERY VIGIE 
LATE NIGHT SHOW ESTW18 
EurW17 FIN CH FINJW16 FINW16 
FINW17 HRV J CH NORDW17 SWE 
CH SWE W17, om: Sanna Vartiainen 
& Pirjo Huovila, Soome

Rühm 9
Kohtunik: Carlos Saevich / Argentiina

1 toy-puudel EQUERRY'S I SAY YES 
BALT CH C.I.B DNK CH EST CH 
ESTW18 FIN CH LTU CH LVA 
CH LVA W16 NORD CH SWE CH 
TLNJW15 TLNW15, om: Maija Kärki 
& Tuija Kärki, Soome

2  käharakarvaline bichon DORIANN'S 
AS GOOD AS IT GETS EST J CH 
ESTW18 FIN CH SRB CH SWE CH, 
om: Katja Rahunen & Elina Mäntylä, 
Soome

3 prantsuse buldog SECHIL BASAR 
ANIMA MEA EST J CH ESTW18 
TLN JWCup18, om: Stella Talberg, 
Eesti

4  lhasa apso SIIMLINE CHIC TUXEDO 
C.I.B EST CH EST J CH ESTJW14 
ESTW18 FIN CH FINW16 HeW16 
HRV CH LVA CH NORDW17 POL 
CH TLN WCup16, om: Kersti Paju & 
Vivian Muttik & Nikola Smolic, Eesti

Rühm 10
Kohtunik: Laura Cox / Iirimaa

1 afganistani hurt SCARAMIS 
ONLYGIRLIN THE WORLD C.I.B 
DNK CH EST CH ESTW18 FIN CH 
HeJW13 HeW13 KBHV14 LVA CH 
NOR CH NORD CH SWE JW13 SWE 
W13, om: Lena Juslin, Soome

2  vene hurt- borzoi PHAEDRA 
VODNYK DNK CH EST CH 
ESTW18 FIN CH HeJW16 LTU JCH, 
om: Simo Jyrkinen, Soome

dalmaatsia koer ALPHADIRATO KEY TO 
SUCCESS, om: Leelo Ratas, Eesti

siledakarvaline retriiver LAUREL DIADEM DOO 
WAH DIDDY, om: Maksim Akulistõi, Eesti

prantsuse buldog SECHIL BASAR ANIMA MEA, 
om: Stella Talberg, Eesti

lhasa apso SIIMLINE CHIC TUXEDO, om: Kersti 
Paju & Vivian Muttik & Nikola Smolic, Eesti
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3 itaalia väikehurt ELEDI GRACE 
OLIVIA EST J CH ESTJW17 ESTW17 
ESTW18 LVA JCH, om: Natalja 
Ziemele, Läti

4 azawakh MOUSS-DIOUF DE LA 
ROUTE JACQUES COEUR BALT J 
CH EST J CH ESTW18 LTU CH LTU 
JCH LTU W18 LVA CH LVA JCH 
SWE W17 TLN WCup18 TLNW18 
WJW17, om: Tuija Rönhovde & 
Claudia Rönhovde, Soome

02.06.2018

Parim beebi
Kohtunik: Laura Cox / Iirimaa

1  jack russell'i terjer LOVELY-ORANGE 
PROVOCATEUR, om: Riitta Ajanto, 
Soome

2  küülikutaks, lühikarvaline 
TRIUMPH-SHOW MICHELLEE, 
om: Jelena Haustova, Eesti

3 foksterjer, siledakarvaline  
TEXFORRIER GROUND ZERO, om: 
Mariikka Ala-Maakala, Soome

4  beagle CARDIEM ANOTHER 
LOVER UNDERCOVER, om: Satu 
Laitinen, Soome

Parim kutsikas
Kohtunik: Hans Van Den Berg / Holland

1  leonberger FAITHFUL AMIGO 
LYRA VEGA, om: Kadri Aksin & Ülle 
Kuriks, Eesti

2  dalmaatsia koer ALPHADIRATO 
NEW STAR, om: Leelo Ratas, Eesti

3 inglise buldog TRUVOR BULLS 
YUNONA GODDESS, om: Yulia 
Pozhidaeva, Venemaa

4 kääbuspinšer A'DREAMS BLACK 
RIVA, om: Nella Lindström, Soome

Parim juunior
Kohtunik: Eugeny Kuplyauskas / Venemaa

1 ungari lühikarvaline linnukoer 
MARIKA LACERTA EST J CH 
ESTJW18 ESTW18 LVA JCH TLN 
JWCup18 TLNJW18 TLNW18, om: 
Reet Ots, Eesti

2  beagle AMI SHEGODAY EDWARD 
KINGBALT J CH EST J CH ESTJW18 
LTU JCH LVA JCH TLNJW18 
TLNW18, om: Anne Kotalampi, 
Soome

3 iiri punane setter NOBLETON 
CLOVER MOORS ESTJW18 
ESTW18, om: Katrin Sirp, Eesti

4  bernhardiin, pikakarvaline PÄRLISTE 
NORDIC DIVA EST J CH ESTJW18 
ESTW18, om: Urve Otsus, Eesti

Parim veteran
Kohtunik: Gerard Cox / Iirimaa

1  dobermann SMART WOOD HILLS 
DAYHATSU Balkan CH BALT CH 
BALT J CH BGR CH BLR CH C.I.B 
C.I.E EST CH EST J CH EST Vet CH 
EST VetW17 EST VetW18 ESTJW09 
ESTW10 ESTW18 EurVetW17 HRV 
CH LTU CH LTU JCH LTU JW09 
LTU W11 LVA CH LVA JCH MDA 

CH MKD CH MNE CH 
RKF CH ROU CH RUS 
CH RUS JCH SVN CH 
SVNW14 TLN WCup17 
TLN VetWCup17 TLN 
VetWCup18 TLNW14 
UKR CH UKR JCH 
WVetW16, om: Kuldar 
Salumets & Kristiina 
Feinman, Eesti

2 austraalia terjer 
BLUEPEPPER'S FLYING-
FOX BALT W12 C.I.B 
EST VetW18 EurW12 
FIN CH FINW11 
FINW12 HeW11 HeW12 
HeW13 JWW10 NOR CH 
NOR JW09 NORD CH 
NORDJW09 ROU CH 
SWE CH WJW10 WW11 
WW12, om: Marjo Ahola 
& Marja Leinonen & Nina 
Oikarinen, Soome

3 suuršnautser must 
PHOENIX EMPEROR 
ICUP I.D. BALT CH 
EST CH EST VetW17 
EST VetW18 ESTW11 
ESTW18 LTU CH LVA 
CH TLN VetW18 TLN 
VetWCup18 TLNW18, 
om: Andres Roostna, Eesti

4  dalmaatsia koer TOOT'S 
FIELDS OF GOLD BALT 
CH BALT J CH BALT 
W11 BALT W13 C.I.B 
EST CH EST J CH EST 
VetW18 ESTJW11 FIN 
CH LTU CH LTU JCH 
LVA CH LVA JCH RUS 
JCH SWE CH SVN JCH, 
om: Kairi Janson & Jelena 
Kruus, Eesti

Parim kasvataja
Kohtunik: Olga Polunina / 

Moldaavia

1  bullterjer SPARKY STARBULLS, om: 
Ave Zäuram, Eesti

2  leonberger FAITHFUL AMIGO, om: 
Kadri Aksin, Eesti

3 pürenee mäestikukoer ECHO 
DE'CHIEN, om: Marion-Silvia 
Diener, Eesti

4 taks, lühikarvaline TOMLAND 
TECKEL, om: Tatjana Tomingas, Eesti

Parimad järglased 02.06.18 - iiri punane setter APPLEGROVE MISS RHODE ISLAND, om: 
Klaire Niilus & Inga Siil, Eesti ja bullterjer AXTOM TERRA ELIZA STAR, om: Ave Zäuram, Eesti

Parim kasvataja 02.06.18 2. koht leonberger FAITHFUL 
AMIGO, om: Kadri Aksin, Eesti

Parim kasvataja 02.06.18 3. koht pürenee mäestikukoer ECHO 
DE’CHIEN, om: Marion-Silvia Diener, Eesti
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Parimad järglased
Kohtunik: Serghei Volinets / Moldaavia

1  iiri punane setter APPLEGROVE 
MISS RHODE ISLAND BALT J CH 
EST J CH LTU JCH LVA JCH, om: 
Klaire Niilus & Inga Siil, Eesti

2 bullterjer AXTOM TERRA ELIZA 
STAR BALT W12 EST CH EST J CH 
TLNW15, om: Ave Zäuram, Eesti

3 vendeen'i suur basset-grifoon MINSKU-
HOFF'S GRAND NOTRE-DAME BALT 
CH BALT J CH BALT JW10 BALT W11 
BALT W13 BLR CH C.I.E DNK CH EST 
CH EST J CH EST VetW18 ESTJW11 
ESTW12 ESTW14 FIN CH FINW13 
LTU CH LTU JCH LTU JW11 LTU W13 
LTU Vet CH LVA CH LVA JCH LVA 
JW11 LVA W12 LVA W13 LVA W16 
LVA Vet CH RKF CH RKFW11 ROU 
VetCH RUS CH RUS JCH SWE W12 
SWE W13 TLN WCup16 TLNW12, om: 
Maria Aaltovirta, Soome

4 kääbuspinšer A'DREAMS BLACK 
EDINA BALT CH BALT J CH BALT 

W13 BALT W14 BALT W15 BLR CH 
BLR JCH BLR JW11 C.I.B DNK CH 
DNKW11 EST CH EST J CH EST 
VetW18 ESTW15 ESTW17 FIN CH 
HeW14 LTU CH LTU JCH LVA CH 
LVA JCH LVA W16 NOR CH NORD 
CH RUS CH RUS JCH SWE CH, om: 
Marjaana Kinnunen, Soome

Parim paar
Kohtunik: Inga Siil / Eesti

1 taks, lühikarvaline  TOMLAND 
TECKEL BARSELONA BALT J CH 
BLR CH EST CH EST J CH LTU CH 
LTU JCH LVA JCH TLN JWCup17 
TLN WCup18 & TOMLAND TECKEL 
BRANDON BALT J CH BLR CH BLR 
JCH EST CH EST J CH LTU CH LTU 
JCH LVA JCH RKF CH RUS CH TLN 
JWCup17, om: Tatjana Tomingas & 
Oksana Kurjanovits, Eesti

2  staff ordshire'i bullterjer RASCALSTAFF 
THE HULK EST CH SWE CH & 
RASCALSTAFF HARLEY QUINN, 
om: Kristoff er Svanung, Rootsi

3  welshi terjer AK MIL VISTA JUBILEE 
JAZZ BALT CH BALT W13 BALT 
W15 BALTERW15 BALTERW16 
C.I.B DNK CH EST CH EST J CH 
ESTJW13 ESTW14 ESTW15 ESTW16 
HJW13 Interra'JW13 LTU CH LTU 
W16 LVA CH LVA JCH LVA W14 
NOR CH NORD CH POL CH POL 
W14 ROU CH ROU ClW15 ROU GR 
CH RUS CH SWE CH TLN WCup14 
TLN WCup16 TLNJW13 TLNW13 
TLNW14 TLNW15 TLNW16 & AK 
MIL VISTA TIGER LILY EST J CH 
ESTJW17 LVA JCH LVA JW17 TLN 
WCup18, om: Aivi Kabur, Eesti

4 brasiilia terjer ILOINEN HÄNTÄ 
VALENTINA TLNJW18 & ILOINEN 
HÄNTÄ VALENTINO TLNJW18 
TLNW18, om: Pirjo Ylösmäki, Soome

03.06.2018

Parim beebi
Kohtunik: Inga Siil / Eesti

1  austraalia karjakoer 
WINDWARRIOR'S IRON MAIDEN, 
om: Tuulia Heikkinen, Soome

2  hispaania veekoer AQUACREST 
TOM OF SOOME, om: Katariina 
Kahri & Päivi Uurtola-Kahri & Noora 
Haapanen, Soome

3 basenji FARLANDERS MAGIC 
FLAME OF GLORY, om: Signe Sejev, 
Eesti

4  vene toy, siledakarvaline NATURAL 
CHOICE PASSIONATE PAPAGENO, 
om: Ulrika Brattberger Ekstrand, 
Rootsi

Parim kutsikas
Kohtunik: Kaisa Metteri-Gold / Soome

1 hirvekoer COTHERSTONE 
HAZELBURN, om: Susanna 
Gerkman-Hiltunen & Juha Kares, 
Soome

2 ameerika akita ENJOY ME ART 
MIRONOFF, om: Vitali Kotsalainen, 

Eesti
3 tiibeti terjer CHAMBANYA 

EXTREMELY ATTRACTIVE, om: 
Janette Fröberg, Soome

4 shetlandi lambakoer SUZI-DOG'S 
WHOS GOT THE BLING, om: Taru 
Roininen & Camilla Nordström, 
Soome

Parim juunior
Kohtunik: Zeferino Silva / Portugal

1 väike puudel must & pruun & valge 
OLYMBINAR'S GORTIER I NEED NO 
SYMPATHY ESTJW18 TLNJW18, om: 
Henna Pekkola & Tony Pekkola, Soome

2  chow chow FEARLESS HEART ZZ-
TOP ESTJW18 ESTW18, om: Irina 
Zinovieva, Eesti

3  inglise springerspanjel ADAMANT'S 
RIDE THE WILD WIND EST J 
CH ESTJW18 LTU JCH, om: Alex 
Waldvogel, Soome

4  saksa lambakoer CLARISSA VON 
ARLETT ESTJW18 ESTW18, om: 

Parim beebi 02.06.18 2. koht küülikutaks, 
lühikarvaline TRIUMPH-SHOW MICHELLEE, 
om: Jelena Haustova, Eesti

Parim paar 02.06.18 3. koht welshi terjer AK MIL 
VISTA JUBILEE JAZZ & AK MIL VISTA TIGER 
LILY, om: Aivi Kabur, Eesti

Parim kutsikas 03.06.18 2. koht ameerika 
akita ENJOY ME ART MIRONOFF, om: Vitali 
Kotsalainen, Eesti

Parim juunior 03.06.18 2. koht chow chow 
FEARLESS HEART ZZ-TOP ESTJW18 ESTW18, 
om: Irina Zinovieva, Eesti
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Helen Järveots, Eesti
Parim veteran
Kohtunik: Bas Bosch / Belgia

1 inglise kokkerspanjel COASTLINE 
JOHNNY B.GOOD BALT CH C.I.E 
DNK CH EST CH EST Vet CH EST 
VetW18 ESTW12 ESTW18 FIN 
VetW17 FINW12 FINW14 FINW17 
HeJW10 HeW12 HeW14 HeW17 
LTU CH LTU W12 LTU Vet CH LVA 
CH NLD CH NOR CH NORD CH 
NORDW17 SWE CH, om: Mariann 
Korpi & Anett Finnig, Soome

2  lhasa apso SOLEYDAN UNIQUE 
OF CHIC CHOIX Awa Skar Mo10 
C.I.B EST CH EST J CH EST Vet CH 
EST VetW17 EST VetW18 ESTJW10 
EurVetW17 FIN CH FIN VetW17 
LTU Vet CH LVA W12 TLN WCup13 
TLN WCup18 TLN VetW18 TLN 
VetWCup18 TLNW18 WJW10, om: 
Hedi Kumm & Juha Kares, Eesti

3  labradori retriiver MY BRAND 
ESPIRIT BALT J CH BLR CH BucW12 
C.I.B C.I.E CZE CH EST CH EST J 
CH EST VetW18 ESTW13 FIN CH 
FINJW10 FINW10 FINW11 LTU JCH 
LVA CH LVA JCH LVA W11 ROU CH 
ROU GR CH RUS JCH TLN WCup14, 
om: Haita-Maarit Zahharov, Eesti

4 samojeedi koer SAMITE DREAMS 
COME TRUE O'CHASE BALT J CH 
BdJSg10 C.I.B EST CH EST J CH EST 
Vet CH EST VetW18 LTU JCH LVA 
JCH VDH-BJSg10, om: Margit Oja & 
Siim Kinnas, Eesti

Parim kasvataja
Kohtunik: Inga Siil / Eesti

1 inglise springerspanjel ADAMANT'S, 
om: Tarja Hovila, Soome

2  romagna veekoer WILDFINN, om: 
Salla-Mari Kuusinen, Soome

3  samojeedi koer SMILING SNOWBALL, 
om: Kristiine Uspenski, Eesti

4  chihuahua, lühikarvaline PICCOLININ, 
om: Jaana Casagrande, Soome

Parimad järglased
Kohtunik: Serghei Volinets / Moldaavia

1  chihuahua, lühikarvaline  PICCOLININ 
STJÄRNFALL, om: Jaana Casagrande, 
Soome

2  basenji FARLANDERS CAN I BE THE 
ONE BALT CH BALT J CH C.I.B EST 
CH EST J CH FIN CH LTU CH LTU 
JCH LTU JW14 LVA CH LVA JCH 
NORDJW13 NORDW13 RKF CH 
RUS CH, om: Kerli Liivand & Maire 
Tõnurist, Eesti

3  kuldne retriiver ZENEVIEVA PICASSO 
Adriatic CH Balkan CH BALT J CH 
EST CH EST J CH LTU JCH LVA CH 
LVA JCH Medit CH MNE CH MNE 
GR CH, om: Kristina Alekand, Eesti

4  portugali podengo (väike), lühike ja 
sile  ENCAUTOM'S COSTA MAGICA 
BALT JW12 BALT W15 BALT W16 
C.I.B EST CH EST J CH ESTW16 
ESTW18 FIN CH FINJW12 FINW12 
FINW13 FINW15 FINW17 HeJW12 
HeW15 LTU CH LTU JCH LTU W16 

LVA CH LVA JCH LVA W13 LVA W16 
ROU CH RUS CH SWE CH TLN 
WCup16 TLNW16 TLNW17 WW15 
WW17, om: Heidi Kolunsarka, Soome

Parim paar
Kohtunik: Olga Polunina / Moldaavia

1  mops CANIS CELEBRI SYMPHONIA 
BLR JCH EST J CH LTU JCH RUS 
JCH & URRY AURUM NOSTRUM 
BALT CH BALT J CH BLR CH EST CH 
EST J CH LTU CH LTU JCH LVA CH 
LVA JCH RKF CH RUS CH, om: Yulia 
Kopchik, Eesti

2  pomeranian/kääbusspits HEIDELIND'S 
BNT CRYSTAL CASSIOPEIA EST J 
CH ESTJW18 LVA JCH TLN JWCup18 
TLN WCup18 & HEIDELIND'S BNT 
IDEE FIXE EST CH EST J CH ESTW17 
LVA CH, om: Maarja Palmiste, Eesti

3 bordercollie DEVILS SHEPHERD 
BEAUTIFUL SECRET BLR CH 
EST CH ESTW17 ESTW18 FIN 
CH FINW16 TLNW17 UKR CH 
&  DEVILS SHEPHERD BIGGEST 
FLAME BLR CH BLR W16 EST CH 
ESTW17 ESTW18 FIN CH HeW17 
TLNW17 UKR CH, Tellu Päärnilä, 
Soome

4  vaaraokoer JATABURU SAND DOG 
PALME D'OR EST J CH LVA CLJW17 
& JATABURU SAND DOG SIRIUS 
BALT W13 C.I.B EST CH EST J CH 
EST M CH ESTW14 ESTW18 RUS CH 
RUS JCH TLN WCup17, om: Tatjana 
Bulkina & Katrin Bulkina-Kyaw, Eesti

JUUNIORHÄNDLERITE 
VÕISTLUSED

02.06.2018
10-13 aastased
Kohtunik: Pilvi Pihlik / Eesti

1 Bellarina Nurminen, Soome
2 Chris-Rico Lang, Eesti
3 Karen Kristal Dunaway, Eesti
4 Anastassia Bondar, Eesti

14-17 aastased
Kohtunik: Pilvi Pihlik / Eesti

1 Sergei Pustovalov, Eesti
2 Alina Višičiūtė, Leedu
3 Laura Vlassenkova, Eesti
4 Maksim Sedoi, Eesti

03.06.2018
10-13 aastased
Kohtunik: Kadi-Liis Säre / Eesti

1 Bellarina Nurminen, Soome
2 Karen Kristal Dunaway, Eesti
3 Lumi Venäläinen, Soome
4 Anastasia Dohina, Eesti

14-17 aastased
Kohtunik: Kadi-Liis Säre / Eesti
1 Diana Kaljumäe, Eesti
2 Anna Bagautdinova, Eesti
3 Kristiina Raadik, Eesti
4 Ann-Sophie Hotanen, Soome

Parim veteran 03.06.18 2. koht lhasa apso 
SOLEYDAN UNIQUE OF CHIC CHOIX, om: 
Hedi Kumm & Juha Kares, Eesti

Parim veteran 03.06.18 3. koht labradori retriiver 
MY BRAND ESPIRIT, om: Haita-Maarit 
Zahharov, Eesti

Parim veteran 03.06.18. 4. koht samojeedi koer 
SAMITE DREAMS COME TRUE O’CHASE, om: 
Margit Oja & Siim Kinnas, Eesti

Fotod: Pille Saar
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Esimene Eesti tiibeti mastif sai 
Luksemburgi tšempioniks 

HOLLAND
Seekord alustasime oma näituste turneed Hollandist, 

Goesi linnast, kus 30.märtsil ja 1.aprillil toimusid 31. 
ja 32. rahvusvaheline koertenäitus. Mõlemal päeval oli 
meie Nora tõu parim ja sai endale ka puuduva Hollandi 
tšempioni serdi ning täna on ta Eestis meie Boo järel 
teine Hollandi tšempion tiibeti mastifi te arvestuses. Teisel 
näitusepäeval jäi ta 2.rühma lõppringis jagama 4.-6.
kohta. Zeeland on Hollandis selline huvitav piirkond, kus 
kasvatatakse austreid otse meres ja seda kasutati kohe ära 
näituse kontekstis – tõu parima auhinnaks oli austrikarp.

Hollandi näituste ja muu koerainfo leiate Hollandi 
Kennelliidu – Raad van Beheer kodulehelt https://www.
houdenvanhonden.nl

LUKSEMBURG
Vahepeal elasime nädala Belgias  Nil Saint-

Vincentis, uhkes, pea tuhat aastat vanas mõisas Waterloo 
lähistel, et sealt siis edasi suunduda Luksemburgi 96. 
rahvusvahelisele näitusele. Näitus toimus 7. ja 8.aprillil 
ning laupäeval olid rühmad 2, 3, 4, 7 ja 10. Tegemist oli 
Cruft s 2019 kvalifi katsiooninäitusega. Luksemburgis 
toimuvad rahvusvahelised CACIB näitused kaks korda 
aastas – aprilli ja septembri alguses. Luksemburgi 
Kennelliidu ja näituste info saab kodulehelt www.uchl.lu

Näitusele registreerimiseks on vaja teha oma konto, 
kuhu saab oma koerte info sisestada ja siis juba lihtsalt 

Olen varasemalt kirjutanud meie näitusereisidest Euroopasse ja ka sellest, et teatud riikide 
tšempionitiitlite saamine ei ole väga lihtne. Kuna see ei ole lihtne, ehk mõnel juhul on 
vaja  koguda ühest riigist 4-5 serti, siis tulebki jälle paika panna reisiplaan, kuidas need 
puuduvad serdid kokku koguda. Kogu reis kestis 3,5 nädalat, külastasime 12 riiki, osalesime 6 
rahvusvahelisel koertenäitusel ning läbitud sai ligi 6700 kilomeetrit.

näitusele registreerida ning registreerimise eest saab 
maksta kaardiga. Ühe koera registreerimistasu on 
60 eurot näituse kohta, kolme koera registreerimisel 
saime alates teise koera registreerimistasust 10 eurot 
allahindlust. Paaride võistlus oli tasuta, nagu ka 
Hollandis. Tšempionklassi registreerimisel tuleb koopia 
tšempionitiitlist saata meilile contact@uchl.lu. Maksmise 
kohta tuleb kohe kinnitus ja paar nädalat enne näitust 
saadetakse  meilile ametlik kinnitus koerte osalemise 
kohta näitusel. Kataloogi saab sisenedes ning numbrid 
antakse ringist. Näitus toimub Luxexpo Th e Box nimelises 
messikeskuses Kirchbergi piirkonnas Luksemburgis, 
kuhu minekuks soovitan varuda aega ja kannatust, sest 
piirkonnas sõitmine ja parkimine võivad võtta isegi tund 
aega, kuna näitusel osales ca 4000 koera.    

Näitusel osales 14 tiibeti mastifi t, Nora valiti tõu 
parimaks, oli esimene tšempionklassis ja sai lisaks 
CACIBile serdi (CACL) ning sellega sai Luksemburgi 
tšempioniks. Tšempionklassis on selleks vaja üks sert, 
avaklassis kaks serti. Hirwenoye Boo Palai jäi isastes 
teiseks, sai R.CACIBi ja R.CACLi. Reservserdi saab 
muuta serdiks vaid siis, kui võitnud koer oli enne näitust 
Luksemburgi tšempion. Võitjatel kontrolliti kohe ringis 
ka kiibinumbreid. Näitusepäev venis väga pikaks, sest 
seal antakse beebide, kutsikate, juunioride ja veteranide 
lõppshow`l välja nii parima emase kui ka isase tiitel. 
Lõpuks valitakse näiteks parima emase juuniori ja parima 

Võidukas Nora koos Reenaga ja tõu parima auhinna – austrikarbiga.
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isase juuniori seast näituse parim 
juunior. Hirwenoye Bagira Clara 
sai emaste avaklassis kolmanda 
koha hindega suurepärane ning 
auhinnaks uhke medali. CACIB 
ja R.CACIB koerte omanikud said 
auhinnaks uhked karikad. 

Luksemburgi näitusepäev 
lõppes meile peale 2. rühma 
fi naalshow`d kell 18.30 ja siis 
oli meil vaja kohe edasi sõita 
Austriasse (ligi 700 km), kus 
järgmisel hommikul pidime 
osalema Salzburgi rahvusvahelisel 
koertenäitusel. 

Salzburgi näitusering pidi 
algama kell 10.00, kui kahjuks 
tõsteti ringi algusaeg kella kaheks 
ja muudeti ka kohtunikku, 
seega saime mõnusalt oodata 
ja näha kuidas Austria näituste 
süsteem toimib. Seal antakse 
sert ehk CACA igas klassis, aga 
tšempionitiitli saamiseks tuleb 
need kokku koguda ühe aasta või 
enama perioodi jooksul. Näitusele 
registreerimine käib läbi Austria 
Kennelliidu lehekülje www.oekv.at 
ja koerad saab online andmebaasi 
sisestada www.hundeausstellungen.at ning edaspidi saab 
sealt nii näituste eest tasuda kui ka uusi näitusi valida. 
Austria rahvusvahelisele näitusele koera registreerimine 
maksab 48 eurot, sama omaniku iga järgmine koer 44 
eurot. Paarides osalemise registreerimine maksis 26 
eurot. Hirwenoye Boo Palai sai parimaks isaseks, sai 
CACIBi ja CACA ning jäi lõpuks vastassoo parimaks. 
Nora jäi emastes teiseks, sai R.CACIBi ja CACA. Paarides 
said nad lõppvõistlusel uhke BIS 2 koha! Näitus toimus 
suures messikeskuses ning ruumi oli seal sees tõesti palju.

UNGARI
Edasi viis meie teekond läbi Sloveenia armsa linna 

Maribori Ungarisse, kus möödus meie järgmine nädal 
ning mis kulmineerus kahepäevase rahvusvahelise 
näitusega Debrecenis – Ungari suuruselt teises linnakeses. 
Ungaris oli aprilli keskpaigas juba sooja ligi 30 kraadi 
ning meie mõistes tegu südasuvega ja meie näitusehooaja 
esimese välinäitusega. Muiates võib öelda, et isegi Eesti 
Võitja 2018 näitusel Luigel ei olnud nii palav.

Ungaris valiti näituse mõlemal p äeval tõu parimaks 
tiibeti mastifi ks meie Boo, Nora oli esimesel päeval 
vastassoo parim ja teisel päeval jäi juunioremase järel 
teiseks. Mõlemad – nii Boo kui ka Nora said CACIBid ja 
Ungari tšempioni serdid ehk CAC-id. Kokku tuleb Ungari 
tšempioniks saamiseks koguda 4 serti ja minimaalne aeg 
selleks on aasta ja üks päev. Loomulikult võib seda teha ka 
kolme aasta jooksul. Huvitav oli see, et nii tõu parim kui 
ka vastassoo parim said punutud köie taolised auhinnad 
- kaelapaelad. Ungari CACIB on Ungari rahvusvärvides 
köietaoline punutud ringjas kaelapael. Ungari näitustele 
registreerisin koerad samuti läbi online keskkonna, 

samuti sain seal näituste eest maksta kaardiga. Kolm 
koera kahele näitusele läks kokku maksma 250 eurot. 
Paarides osalemine tuli maksta kohapeal ja see maksis 
3000 forinti ehk ca 10 eurot ühe näituse kohta. Ungari 
puhul tuleb arvestada sellega, et inglise keele oskus ei ole 
väga levinud, räägitakse pigem saksa keelt.

Lisaks suurepärastele tulemustele oma näituseringis, 
saatis esimesel päeval meid edu ka paaride lõppvõistlusel 
– Boo ja Nora valiti BIS 1 paariks! 

Lisainfot Ungari näituste kohta leiab www.hod-
dog.hu. Põnev on seal süsteemis see, et kogu aeg on 
jooksvalt näha registreerunud koerte arv klasside kaupa. 
Näitusekataloogid on online süsteemipõhised ja need, 
kes soovivad näituse kataloogi paberil, peavad selle 
ette tellima hinnaga 2 eurot. Samuti tuleb saata koera 
tšempionklassi registreerimisel näituse korraldaja meilile 
tšempionitiitli diplomi koopia.

Käidud näituste tulemustega võib igati rahule 
jääda ning kindlasti tuleb alustada juba aasta 2019 uute 
näitusereiside planeerimist.

Lõpetuseks mõtlemisaineks on kindlasti see, et miks 
ei näinud ma nendel rahvusvahelistel näitustel ühtegi 
Eesti kohtunikku? Samas olid olemas kohtunikud nii 
Lätist kui ka Leedust, loomulikult Soomest ja Venemaast 
rääkimata.  

Erki Korp
Hirwenoye kennel, Eesti Kennelliidu juhatuse 

aseesimees

Nora – esimene Eesti tiibeti mastif, kes on Luksemburgi tšempion. 
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48 Huvitavat maailmast

põlvkonnale, kel napib koeranduse alal mentoreid. Uued 
olukorrad vajavad aga uut lähenemist ja uusi lahendusi. 

Sarnasel teemal jätkas Christopher Habig 
(Saksamaa), kes rääkis tõugude brändimisest ja positiivse 
sõnumi olemasolu vajalikkusest, kui me soovime 
kaasata tõukoerandusse rohkem inimesi. Koeri on 
majapidamistes enam kui kunagi varem ja kunagi varem 
pole neile nii palju raha kulutatud. Mis viib ka selleni, et 
kennelorganisatsioonidelt oodatakse järjest enamat. Koera 
omamine ei tee veel kellestki koerainimest, aga on olemas 
suur ja laiapõhjaline huvigrupp, keda koerainimesed 
saaksid ja peaksid mõjutama. Iseenesest on koeraomanikud 
mõjuvõimas lobby grupp, kui me suudaksime koos ja 
eesmärgipäraselt tegutseda. 

Ka Sean Delmari (Iirimaa) ettekandest jäi kõlama 
koeranduse esitlemise olulisus. Ta rääkis koeri puudutavast 
Euroopa Liidu seadusandlusest ja FCI rollist selle 
kujundamisel. Kõlama jäid mõtted, et FCI-l puudub 
kogemus ja võimekus lobby tegemisel Euroopa Liidu tasandil 
ning pole PR osakonda, mis paraku on tänapäeval taolisele 
organisatsioonile vajalik. Sean Delmar rõhutas vajadust 
harida avalikkust, suhelda avalikkusega, propageerida 
tõukoerandust ning mõjutada seadusandjaid ühiselt, ja 
parim väljund oleks selleks FCI.

Leedu esindaja Daiva Kvedariene jagas Leedu 
Künoloogilise Ühingu ja selle hariduskeskuse kogemusi. 
Natuke üldisemal tasandil leidis ta, et kennelliidud 
peaksid võtma rolli  koerte heaolu defi neerimisel ja selle 
eest seismisel. Ja seda mitte ainult tõukoeri puudutavas 
osas. Kui varjupaigad ja päästeorganisatsioonid tegelevad 
tagajärgedega, siis kennelliitudel on võimalus tegeleda 
probleemide ärahoidmisega. Haridus on preventsioon. 
Koostöö teiste organisatsioonidega ja asutustega (VTA, 
politseid, KOV) lisab usaldusväärsust ja kaalu kennelliitudele. 

Samalt noodilt jätkas Soome Kennelliidu esindaja Liisa 
Suoninen. Tema ettekanne jättis konverentsi osalejatele 
sügava mulje – soomlased on hakkama saanud sellega, 
millest teised julgevad vaid unistada. Inimesed tahavad 
olla Soome Kennelliidu liikmed (liikmeid 150 tuhat) ja 
mitte ainult ajakirja või soodustuste pärast. Kennelliidust 
on saanud koerte eestkoste organisatsioon – just nõnda 
nagu Leedu esindaja oli rääkinud, et see peaks olema. Liisa 
Suoninen rääkis ka kommunikatsiooni olulisusest ja oskusest 
serveerida seda meelelahutuslikuna ja usaldusväärsena, 
kasutades kaasaegseid sotsiaalmeedia vahendeid. Koostöö 
on oluline nii organisatsiooni sees – liikmete, piirkondlike 
klubide ja tõuühingutega – kui partneritega. Oluline on 
hoiatada kutsikavabrikute ja koerte vahendamise eest.

Küsimusele, kuidas propageerida tõukoeri, oli Liisa 

Leedu Künoloogiline Ühing saatis kutsed erinevate 
maade kennelliitudele, kes said omalt poolt saata esinejaid 
konverentsile. Kuna ma olen varasemalt tegelenud loomade 
heaolu teemaga oma bakalaureuse- ja magistriõpingutes, 
siis sain ma võimaluse osaleda konverentsil Eesti poolt. Ma 
pakkusin korraldajatele välja kolm teemat, millest kaks valiti 
konverentsi kavva. Minu ettekanded pakkusid konverentsile 
teoreetilist raamistikku: kahepäevasel konverentsil oli 
mulle usaldatud üks esimestest ja viimastest sõnavõttudest. 
Enamuses räägiti koerte heaolust tõukoerte kontekstis ja 
haridusest kui kennelliitude tegevusest. 

Esimeses ettekandes keskendusin loomade heaolu 
ja loomaõiguste erinevustele ning sarnasustele. Kuigi 
loomaõigustest ja loomade heaolust rääkimine võib 
tunduda üks ja see sama, on teoreetilisel tasandil sageli 
tegemist erinevate ideede väljendamisega, mis võib viia 
olukorrani, kus jõutakse totaalselt erinevate lahendusteni. 
Loomaõigustest rääkides pöörataksegi tähelepanu õiguste 
tagamisele – aga see ei taga alati veel loomale heaolu. Üldiselt 
võiks öelda, et loomaõigustele keskendutakse küsimusele: 
miks loomi koheldakse nii nagu neid koheldakse. Ja 
lahendusi otsitakse tihti probleemse olukorra kõrvaldamises 
– farmiloomade väärkohtlemise lahendus on veganism 
ja lemmikloomade heaolu probleemide lahendus on 
lemmikloomade kui nähtuse kaotamine. Loomade heaolust 
rääkides keskendutakse aga küsimusele, kuidas loomi 
kohelda paremini. 

Teises ettekandes käsitlesin põhjalikumalt loomade 
heaolu mõistet ja selle tagamaid. Loomade heaolu on 
kompleksne mõiste, mis kätkeb endas ka väärtushinnanguid 
ja koosneb erinevates komponentidest. Loomade heaolule 
on võimalik lähendada funktsiooni-, emotsiooni- ja 
loomusepõhiselt. Erinevad lähenemised või nende 
kombinatsioonid peegeldavad, mida me peame oluliseks 
selleks, et loomal läheks hästi, ja milles see hästiminek 
väljendub. Seega on oluline aduda, millest parasjagu 
räägitakse ja kas sinu oponent saab loomade heaolust 
samamoodi aru nagu sina. 

Natuke üldisemalt ja analüütilisemalt lähenes koerte 
heaolu teemale kolmes eri ettekandes ka Attila Marton 
(Ungari). Ta lõpetas esimese päeva väga akuutse mõttega: 
selleks, et lahendada koerte heaolu probleeme, tuleb muuta 
inimeste käitumist. Kõik koerte heaolu küsimused tekivad 
ühiskondlikus kontekstis ja süüdlane on pea alati inimene. 

Tamas Jakkel (Ungari) sai sõna nii tervituseks kui ka 
esimeseks ettekandeks, millest ta pööras osalejate tähelepanu 
viimase kümnendi jooksul muutunud poliitilisele 
olukorrale, uutele aretusmeetoditele ja tehnoloogiatele, uuele 
majanduslikule keskkonnale ning uuele peale kasvavale 

Konverents “Koerte heaoluga 
seotud haridus 21. sajandil”

Maikuu viimastel päevadel oli mul au osaleda kõrgetasemelise korraldusega rahvusvahelisel koerte 
heaolule ja sellega seotud haridusele pühendatud konverentsil. Konverentsist võttis osa 14 esinejat 11 
riigist, kokku oli kahe päeva peale 17 ettekannet. Osalejaid oli korraldajate andmetel lisaks esinejatele 
registreerunud ligi 60. Osalejate hulgas oli nii loomakaitse taustaga inimesi, kohtunikke (nädalavahetus 
varem toimus Moletai näitus) kui ka lihtsalt huvilisi. 
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Suonineni vastus: tuleb olla positiivne, samas eitamata 
probleeme, kuid rääkida ka lahendustest, ja olla uhked 
tõukoerte üle. Tänapäeval on olulised lood, mis ühe või teise 
asjaga kaasas käivad, meil tuleb üles leida head narratiivid 
tõukoerte kohta.

Helene Denis rääkis Prantsusmaa kogemusest. Seaduse 
kohaselt peavad kõik koerad olema identifi tseeritavad. On 
olemas kennelliidu register, kuhu kantakse tõukoerad, ja on 
ICAD register, kuhu kantakse kõik koerad. See võimaldab 
välja tuua vahe tõukoerte ja -laadsete osas – nii on näiteks vaid 
iga neljas prantsuse buldog tõutunnistusega ja ülejäänud on 
prantsuse buldogi laadsed. Avalikkus näeb vaid probleeme 
ega süvene, kas koertel on paberid või mitte. Jim Stephens 
(Iirimaa) tõi välja, et hinnanguliselt vaid 20% koertest 
Iirimaal on tõutunnistusega tõukoerad. Osakaalud kõiguvad 
riigiti ja mõnedes tõugudes on -laadsete probleem tõsisem 
kui teistes. Samas on kennelliitudel vähe mõju paberiteta 
koerte populatsioonile ja nende tervisele/heaolule.

Ka Prantsusmaa – nagu Leedu ja Soome – paneb suurt 
rõhku partneritele ja välissuhtlusele.  Nii toimub suurima 
maamessi raames suur koertenäitus, kuhu pääsevad vaid 
valitud osalejad. Välja on töötatud kangelaskoera statuut ja 
auhindade jagamine pälvib alati laialdast positiivset meedia 
tähelepanu. Huvitav on ka kennelliidu poolt väljastatav 
kirjandusauhind inimese ja koera suhet käsitlevale teosele, 
millele igal aastal kandideerib ca 40 raamatut.

Äärmiselt uuenduslik on Prantsusmaa Kennelliidu 
koduleht, mis on hetkel arendamisel ja kuhu on võimalik 
oma alamleht tekitada kõikidel liikmesühingutel ja kust saab 
infot kõigi viimase nelja kuu jooksul sündinud pesakondade 
kohta koos kogu sinna juurde kuuluva täiendava infoga. 
Pikemas perspektiivis loodetakse luua koduleht, mis 
koondab kõike tõukoerandusega seonduvat.

Kui kõik varasemalt käsitletud ettekanded olid meiega 
sarnase kultuuriruumiga maadest, siis Türgi Kennelliidu 
esindaja rääkis koertest islamimaades. Religioossest 
aspektist ei ole moslemitele koer puhas loom, kuid 
sealmail tolereeritakse töötavaid ehk siis eesmärgiga koeri. 
Kuigi koeri inimeste eluruumidesse reeglina ei võeta ja 
lemmikloomana koeri ei peeta, on selles kultuuris tugevad 
loomakaitseorganisatsioonid. Selle ettekande valguses 
tekib arutelu erinevate riikide ees seisvate väljakutsete osas: 

erinevad kultuurid – erinevad väljakutsed. Türgil on selleks 
künoloogilise kultuuri kui sellise loomine. 

Kreeka kogemusest rääkis Ioanna Galanou. Kreekas on 
suureks probleemiks hulkuvad koerad ja koerte – eelkõige 
tõukoeralaadsete – illegaalne import. Kreekas on samuti 
väga tugevad loomakaitseorganisatsioonid, mis kohati on 
ekstreemsustesse kalduvad. Nii on praegu töös seadus, mis 
nõuab koerte ja kasside sootustamist. Iga majapidamise kohta 
on lubatud pidada vaid kahte fertiilset looma, kelle pealt peab 
omanik maksu maksma. Aretustööga lubatakse tegeleda 
vaid litsentseeritud professionaalidel, mis põhimõtteliselt 
tähendaks hobi-aretuse lõppu. Mis illustreeris ilmekalt, et 
kui kennelliidud ei suuda riigisiseselt olla usaldusväärsed 
partnerid, siis võetakse kuulda neid, kel on kõige kõvem hääl 
ja kel ei pruugi olla samad huvid kui koerainimestel.

Kolmas väga oluliselt esindatud teema oli kohtunike (ja 
vähemal määral kasvatajate ning omanike) vastutus tõugude 
arengus ja koerte heaolus, mis oli esindatud nii eraldiseisvalt 
kui ka jooksis läbi enamikust teistest ettekannetest. Nii 
andis Satu Ylä-Mononen ülevaate Soome kohtunike 
koolitusprogrammist, mis minu silmale paistis väga sarnane 
Eesti omale ja mis pälvis suurt poolehoidu konverentsi 
osalejate seas.

 Viera Staviarska (Slovakkia) juhtis tähelepanu 
kasvatajate ja kohtunike vastutusele tõukoerte  aretuse 
suunajatena. Ka Helene Denis rääkis hüpertüübi tekkest 
ja  selle põhjustajatena nägi ta koeraomanikke, Facebook’i, 
kasvatajaid, kohtunikke ja meediat. Standardid iseenesest 
ei kirjelda haiget koera ja nende muutmist otseselt vaja 
pole, küll aga peab neist kinni pidama. Petru Muntean 
(Rumeenia) rõhutas kohtuniku vastutust. Kasvataja võib 
aretada keda iganes, kohtuniku asi on anda hinnang tema 
aretustööle ja mittesobiv tagasi lükata. Hindamisel tuleks 
vältida ekstreemsusi ja alati eelistada keskteed. Karistama 
peaks ka händlerite käitumisvigu, et kaitsta koeranduse 
tulevikku

 Kel tekkis asja vastu tõsisem huvi, siis konverents 
võeti ka videosse ja korraldajad plaanivad kõik ettekanded 
avaldada oma kodulehel. Loodetavasti saadab Eesti 
Kennelliit oma esindaja ka järgmisel korral, sest konverents 
on seda kahtlemata väärt.

Tekst Marika Proover

Fotol vasakult paremale: Attila Marton, Satu Yla-Mononen, Daiva Kvedariene, Viera Staviarska, Christopher Habig, Ramunė 
Kazlauskaitė, Marika Proover, Tamas Jakkel, Ioanna Galanou, Sean Delmar,  Helene Denis, Petru Muntean
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Viimasel ajal on ka Eesti meedias korduvalt juttu 
tehtud uneapnoest. Magusalt magamise asemel tekivad 
päris paljudel inimestel hoopiski erineva kestvusega 
hingamiskatkestused, mis võivad tekitada lausa 
lämbumistunnet. Ja sellega hakkavad tasapisi kaasnema ka 
mitmed muud terviseprobleemid. Nii hakatakse otsima abi 
arstidelt, ka Eestis tegutsevad unekeskused ja -kabinetid. 
Tänased meetodid uneapnoe diagnoosimisel on suhteliselt 
aeglased ja kallid. Varasemate uuringutega on kindlaks 
tehtud, et uneapnoed põdevate inimeste uriinis on tervete 
omast erinevaid valke ja ainevahetusjääke. Seni aga ei ole 
nende leidmiseks sobivat laboritesti, sest tegu ei ole vaid 
üksikute ainetega. Ja siin võivadki nüüd appi tulla koerad, 
kelle haistmismeelele võiks ainetekompleksi leidmine olla 
võimetekohane ülesanne. Helsingi Ülikooli Keskhaigla 
uurimistöös osales kolm  koera, kellest kaks õppisid 
eristama uneapnoe diagnoosiga inimese uriiniproovi 
terve inimese omast. Anni Koskinen, üks uuringus 
osalev eriarst, peab seda igati heaks tulemuseks. Esialgsel 
uuringul oli koertele eristamiseks kindlalt uneapnoed 
põdevate inimeste uriiniproovid ja tervete inimeste 
omad, katseid korrati korduvalt, et välistada juhuslikkust. 
Koerte omanikud ei teadnud, missuguste näitudega on 
tegu ja kas koer näitab nö.õiget proovipurgikest. Nüüd 
on uuringud läinud spetsiifi lisemaks ja testitakse, kas 
koer leiab uneapnoe patsiendi uriiniproovid nendest, 
kellel alles kahtlustatakse uneapnoed. Esmased 
uuringud tõestasid, et koera nina suudab eristada 

Koerad abiks uneapnoe 
diagnoosimisel?

uneapnoega ja terve inimese uriini. Dotsent  Tuomas 
Klockars on seda meelt, et kui koerad saavad mingigi 
protsendi osas appi tulla, on see kiire ja odav meetod 
juba edasiste uuringutega jätkamiseks. Sinnani on veel 
päris pikk maa minna ja esialgu alles uuritakse koerte 
võimed selleski valdkonnas. Juba on teada, et koerad 
suudavad abiks olla teatud kasvajate leidmisel, diabeeti 
põdevate abikoerad on Eestiski tasapisi tegutsemas. 
Kuigi teatud koerad, kelle algupärane otstarve on olnud 
just lõhnajälge leida, on teravama haistmismeelega, on 
sellistel uuringutel koeratõu osatähtsus vähem oluline. 
Hoopis tähtsam on koera motivatsioon ja tegutsemistahe 
ning mõistmine, mida temalt justnimelt nüüd oodatakse, 
samuti kui hästi on konkreetne koer selleks ülesandeks 
koolitatav. Seekordseks uuringuks valiti koerad arstide 
endi tutvusringkonnast, nii näiteks on häid tulemusi 
näidanud keskmine spits Iines uuringut teostanud 
arsti Anni Koskineni ema kodune lemmik. Ei arstidel 
ega ka teistel uuringutes osalenutel olnud varasemalt 
koerte koolitamises mingit kogemust, nii oli neil abiks 
ka kogemustega koerakoolitaja. Iines õppis töö kiiresti 
selgeks ja rõõmuga naudib sellist tegevust. 

Uneapnoe-uuringutest kirjutas 28. mail YLE 
uudisportaal: https://yle.fi /uutiset/3-10163871 ja vastav 
teadusuuring on avaldatud erialases teadusväljaandes 
„Sleep and Breathing”.

Soome koerte geeniuuringud 
abiks mitte ainult koertele, vaid 
ka inimestele.

Soomes on üks maailma suuremaid geenipanku, 
kuhu jätkuvalt kogutakse andmeid erinevate koerte kohta. 
2006. aastal loodud geenipangas on juba üle 60 tuhande 
koera üle 70 tuhande geeniproovi, esindatud on 335 
koeratõugu. Ja need andmed kasvavad jätkuvalt. Helsingi 
Ülikooli molekulaargeneetika professori Hannes Lohi 
juhitav uurimisgrupp otsib koerte pärilikkusmaterjalist 
pärilikke haigusi, mis lisaks koertele võiksid aidata 
ka inimeste analoogiliste haiguste diagnoosimisel ja 
ravimisel. On ju inimese ja koera geneetiline sarnasus 
umbes 95%. Läbi aegade on eri tõugude väljakujunemisel 
ja tõuaretusel tekkinud tõuspetsiifi liselt päranduvad 
erinevad haigused ja terviseprobleemid, mida on 
kitsast populatsioonist lihtsam leida. Inimeste ja koerte 
elukeskkond on ka lähedasem kui inimeste ja hiirte-rottide, 
keda teadusuuringutes sageli kasutatakse, rääkimata 
koerte suurusest ja pikemast elueast. Koeraomanike ja 

kasvatajate ühisest huvist vabatahtlikkuse alusel tekkinud 
biopank alustas esialgu tunduvalt tagasihoidlikemate 
eesmärkidega, kuid aastatega on selle olulisus üha 
suurenev. Üha rohkem leitakse olulist informatsiooni, 
mis toetab teadlikumat aretustööd tervemate koerte 
saamiseks. Lisaks tõuorganisatsioonidele tehakse 
koostööd loomaarstide ja kliinikutega ning analoogiliste 
teiste maade geenipankadega, sealjuures ka inimese 
geenide uurijatega.  Viimane koostöö toob võimaluse 
võrrelda inimeste ja koerte geeniuuringute leidude  
tulemusi. Koerte geenipangast on juba esimesi kasulikke 
tulemusi inimestelegi – nii leiti koertel üks spetsiifi line 
geen, mille tagajärel tekib neuroloogiline häire ataksia 
ja neurodegeneratsioon. Kui sellekohane informatsioon 
eelmisel aastal avaldati ja illustreerimiseks oli selle 
diagnoosiga koera video, võttis soomlastega ühendust 
USA arst, kelle noorel patsiendil olid sarnased sümptomid 
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geneetiliste põhjuste leidmise. Tasapisi koguneb 
uurimismaterjali ka kasside geenipanka. 

https://www.helsinki.fi /fi /uutiset/terveys/yli-65-000-
suomalaiskoiraa-on-jattanyt-naytteen-biopankkiin-
geenitutkimus-auttaa-seka-koiria-etta-ihmisia
https://yle.fi /uutiset/3-10070767

nagu videos olnud koeral. Geeniuuringuga leitigi ka sel 
4 aastasel poisil samasugune geenidefekt. Nii võimaldas 
koerte geeniuuring oluliselt kiiremini diagnoosida 
haruldast haigust ning asuda otsima juba individuaalset 
kaasaegset ravimeetodit, millega muidu lootusetu kurva 
diagnoosiga laps saaks võimaluse elule. Järgmiseks 
suuremaks ülesandeks on uurimisrühma teadlased 
seadnud erinevate käitumisprobleemide võimalike 

Kõrge vanus koos koeraga!
Milt Lessner on reibas 104 aastane härrasmees, kes on 

seda meelt, et just tänu koertele on ta elanud nii kõrgesse 
vanusesse. Pensionipõlve pidav psühhiaater võttis omal 
ajal oma koeri ka tööle kaasa, sest nad on patsientidele 
mõjunud rahustavalt. Peale abikaasa ja eelmise koera 
igavikku lahkumist tundis ta suurt puudust sellest erilisest 
kiindumusest, mida vaid koer suudab pakkuda. Mitmed 
varjupaigad keeldusid eakale mehele koera loovutamast. 
Nii jõudis ta just vanemaid koeri aitava varjupaigani, 
millele andis nimegi üks päästetud koeravanake – San 
Diegos (California, USA) asuv Lionel's Legacy. Ja nii 
kolis  2016. aasta novembris Milt Lessneri juurde tänavalt 
leitud segavereline Layla. Käitumise ja kommete järgi oli 
tal kunagi olnud armastav kodu, millest ta miskipärast 

ilma oli jäänud. Emakapõletik vajas operatsiooni ja juba 
tervenenud Laylast sai Milt Lessneri „kasukoer” nii 
kauaks, kuni nad üksteisega hakkama saavad. Varjupaik 
hoolib oma eakatest nii pikalt kui see vajalik on. 
Vanahärra ja Layla olulisimaks ühiseks ülesandeks püsida 
hea tervise juures ja seni on nad mõlemad sellega hästi 
hakkama saanud! 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-44146481
http://lionelslegacy.org/

Paugukartuse leevenduseks 
valuravi?

Suurbritannia Lincolni Ülikooli loomade käitumist 
uurivad teadlased koostöös Brasiilia kolleegidega uurisid 
koeri, kel olid erinevaid peamiselt tugevast või ootamatust 
helist tekkinud käitumishäireid. Esmakordselt võeti 
tähelepanu alla lihas-liigesevalu ja helitundlikkuse 
võimalik seos. Paugukartus on koertel üsnagi levinud 
käitumisprobleem, ka paljud metsloomad pelgavad äikest 
(näiteks brittide mägrapesa kaamera fi lmis hirmunud 
loomi juba hulk aastaid tagasi). Jälgimise alla võeti 
20 koera, kellest 10 olid nö.kliinilised juhtumid, kel 
oli juba valu diagnoositud. Ja 10 koera, kellel selliseid 
valusid ei olnud. Helitundlikkuse alla kuuluvad hirmud, 
ärevus, käitumismuutused, hingeldamine, põgenemise 
ja peitumise soov jms. Peaaegu pooled koeraomanikud 
märkisid, et nende koerad näitasid kasvõi  üht märki 
tugevast helist põhjustatud hirmust. Kõikidest neist 
koertest on konsultatsioonide aegsed videosalvestused, 
kus jälgiti erinevat liikumist, kehahoiakut jms., nende 
kohta on loomaarstidel haiguslugude ja tervisliku seisundi 
andmed ning koerte omanikud vastasid põhjalikele 
küsimustikele. Mõlemas grupis olid enamvähem samas 
eas koerad (kontrollgrupis vanuses 2-9 aastat ja kliinilises 
grupis 2-11 aastat), erinevat tõugu-tüüpi ja sugu, 
kummaski ei olnud fertiilseid emaseid. Mõlemas grupis 

oli koeri, kes reageerisid tundlikult mitmele erinevale 
ärritile, enamasti reageeriti värisemisega ja peitumise 
sooviga. Leiti, et koertel, kellel oli varem diagnoositud 
valu, tekkis helitundlikkusega seotud käitumisprobleeme 
hiljem, need olid sageli seotud ka piirkonnaga, mida nad 
heliga seostasid ja see piirkond oli suurem kui teises grupis 
olnud koertel, ka võisid sellised koerad hakata vältima 
kohtumisi teiste koertega. Koer, kes reageerib ootamatule 
valjule helile, läheb pingesse ja juba niigi valulikud lihased-
liigesed teevad selle pinge tõttu rohkem haiget. Ja nii 
hakkab koer heli seostama valuga. Kuigi antud uuring on 
alles esmakordne ning hõlmas vaid väikest koerarühma, 
võib siiski selle alusel soovitada – koeraomanikud, kelle 
lemmikud on hakanud järjest tugevamalt reageerima 
paugule, äikesele, ilutulestikule, mürarikastele kohtadele-
masinatele jms., võiksid lasta loomaarstidel põhjalikult 
uurida nende koerte lihaskonda, liigeseid ja luustikku, sest 
käitumishäire süvenemise põhjuseks võivad olla hoopis 
valud, mida saaks raviga või ravimitega leevendada. 

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180320100719.
htm
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/
fvets.2018.00017/full
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Tänavu kevadel hoiatas kohalik politsei Šotimaa 
koeraomanikke, et nad oma koertega ei jalutaks Muir 
of Ord nimelise küla lähedastel põldudel-heinamaadel. 
Sealse farmiomaniku koer suri kahtlastel asjaoludel ja 
hakati otsima surma põhjuseid. Põldudelt leiti juba 10 
aastat keelatud pestitsiidi Aldicarbi jälgi, kas seda oli 
sinna levitatud tahtlikult, ei olnud veel selge. Kuni tehakse 
veel pinnaseproove ega ole kindel, kas mürgid on mullas 

hajunud, ei soovitata koeri sealkandis lahtiselt jooksma 
lasta. 

https://www.bbc.com/news/uk-scotland-highlands-
islands-43520613

Internetis surfas ja ülevaate tegi
Kaja Raudoja

Taimekaitsevahendid võivad 
olla ka koertele ohtlikud 

Kristina Kivisild
BÜROO JUHIABI-SEKRETÄR ALATES 11.06.2018.

 
Astusin koeramaailma (enesele siis veel teadmata) 2011. 

aastal. Soovisime perega koju endale juurde ühte vahvat pereliiget 
ja see ülimalt omapärase iseloomuga dalmaatslane ongi mind 
siia maailma toonud. Kodus on nüüdseks 2 dalmaatslast, kes on 
suurepärased pereliikmed ja edukad näitusekoerad ning veel olen 
2 dalmaatslase ja 1 labradori retriiveri kaasomanik. Lisaks aitan 
ka händlerdada tuttavate koeri näitustel, kogemustepagasis on: 
samojeedi koer, saksa lambakoer, manchesteri terjer, yorkshire 
terjer, labradori retriiver.

Tegutsen aktiivselt ka Eesti Dalmaatsia Koerte Tõuühingu 
liikmena, olen abiks kord aastas toimuval VI rühma näitusel ning 
korraldan ka tõuühingu aasta parima koera valimise üritust.

Eesti Kennelliidu büroo juhiabi-sekretäri kohal loodan oma 
varasema õpi- ja töökogemuse põhjal, et mul on panustada Eesti 
Kennelliidu tegemistesse ning soovin ka ise areneda ja teisi aidata. 
Mis saab olla parim kui enda hobi saab tööks! Kohtumisteni 
büroos ja näitustel!

Ene Lõiv
RAAMATUPIDAJA ALATES 15.06.2018

Ma ei ole koeramaailmaga näituste ja liitude tasemel 
üldse seotud (v.a. kunagi, kui meil oli esimene saksa 
lambakoer). Mingil ajal, kui ma hakkasin Lõuna-Eestist 
Tallinna poole tulema, siis vastasin küsimusele, kuhu 
ma tõttan, et mind ootavad kodus kaks eestlast, kaks 
kaukaaslast ja üks siiam.

Teeme tutvust - 

EKL büroo uued töötajad!
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1.   Eesmärk
Eesmärgiks on kehtestada reeglid FCI 2020 Agility 
maailmameistrivõistluste Eesti kohtuniku valimiseks.

2.   Valimiskomisjon
2.1. FCI 2020 Agility MM-i korraldustoimkond 

(edaspidi: Korraldustoimkond) nimetab vali-
miskomisjoni usaldusisiku hiljemalt 01.10.2018.

2.2. Korraldustoimkond valib hiljemalt 01.02.2019 
viieliikmelise valimiskomisjoni, kuhu kuuluvad:
- kuni 2 FCI 2020 Agility MM-i kohtunikuks mit-

tekandideerivat Eesti agility katsekohtunikku.
- 1 välismaine agility katsekohtunik.
- kuni 3 kogemustega A3 händlerit.

2.3. Valimiskomisjoni liikmed on teada ainult vali-
miskomisjoni usaldusisikule ja Korraldustoim-
konnale, tegemist on konfi dentsiaalse infoga.

3.   Kandideerimise eeldused.
3.1. Kandideerija on EKL agility katsekohtunike 

nimekirjas ja FCI agility katsekohtunik.

4.   Taotlus
4.1. Kandideerija esitab taotluse valimiskomisjoni 

usaldusisikule hiljemalt 01.01.2019.
4.2. Taotlusdokumendid:

- Vabas vormis taotlus FCI 2020 Agility MM-i 
katsekohtunikuks kandideerimiseks.

- Kolm hüpoteetilist rada MM-ile platsi suu-
rusega 40x25m (radadel ei tohi olla märget 
kohtuniku isiku kohta)

o Agilityrada mini klassile
o Hüpperada midi klassile
o Agilityrada maksi klassile

4.3. Kandideerija ja kandideerija taotlusdokumen-
did on konfi dentsiaalne info.

5. Kohtunike eeluuring
5.1. Valimiskomisjoni usaldusisik korraldab Eesti 

agility katsekohtunike eeluuringu kõigi kat-
sekohtunike kohta. Eeluuringu tulemused on 
konfi dentsiaalne info.

5.2. Eeluuring saadetakse välja kõigile 2018. aastal 
Eestis ametlikke agilityvõistlusi korraldavatele 
klubidele.

5.3. Klubid annavad hinnangu ainult nendele koh-
tunikele, kes on nende korraldatavat võistlust 
hinnanud.

5.4. Eeluuringu küsimused:
- Kuidas hindate koostööd katsekohtunikuga?
- Kuidas hindate katsekohtuniku suhtumist 

võistlejatesse?
5.5. Küsimustele antakse vastused:

- Suurepärane

FCI 2020 Agility MM

- Väga hea
- Hea
- Rahuldav
- Puudulik

Soovi korral võib vastuseid lühidalt kommenteerida.
5.6. Klubide poolt antud vastused edastatakse vali-

miskomisjoni usaldusisikule.
5.7. Valimiskomisjoni usaldusisik teeb kokkuvõtte 

hinnangutest ja selgitab katsekohtunike pare-
musjärjestuse, mis on konfi dentsiaalne info.

6. Valimiskomisjon
6.1. Valimiskomisjoni usaldusisik edastab kandideeri-

jate taotlusega esitatud võistlusrajad anonüümselt 
(kohtunik 1, kohtunik 2 jne) valimiskomisjonile.

6.2. Valimiskomisjoni liikmed hindavad kohtunike 
poolt esitatud hüpoteetilisi radu:
- Sobivust suurusklassile
- Sobivust MM-i võistlusrajaks

6.3. Iga valimiskomisjoni liige määrab kandideerijate 
paremusjärjestuse ja edastab selle valimiskomis-
joni usaldusisikule. Valimiskomisjoni liikmete 
koostatud paremusjärjestus on konfi dentsiaalne 
info.

7. Paremusjärjestuse määramine
7.1. Paremusjärjestuse määramiseks liidab valimis-

komisjoni usaldusisik kokku klubidelt ja vali-
miskomisjoni liikmetelt saadud paremusjärjes-
tuse (I koht 1 punkt, II koht 2 punkti, III koht 3 
punkti jne). Saadud paremusjärjestus on konfi -
dentsiaalne info.

7.2. Valituks osutub kandideerija, kelle punktisum-
ma on väikseim.

7.3. Kui mitu kandidaati saavad võrdse parima tu-
lemuse, siis korraldab valimiskomisjoni usal-
dusisik uue hääletusvooru. Valimiskomisjoni 
liikmetelt küsitakse esitatud radade põhjal (koh-
tunik 1, kohtunik 2 jne), millist võrdseid punkte 
saanud kandidaati nad eelistavad. 

8. Tulemuse avalikustamine
8.1. Valitud katsekohtuniku saadab Korraldustoim-

kond EKL-i juhatusele kinnitamiseks. Kohtuniku 
nimi on konfi dentsiaalne kuni tema kinnitamise-
ni FCI agilitykomisjonis. 

8.2. Valitud katsekohtuniku isik avalikustatakse 
2019.a. oktoobris Soomes toimuva FCI Agility 
MM-i järgsel FCI agilitykomisjoni istungil.

9. Konfi dentsiaalsuskohustus
9.1. Valimiskomisjon, valimiskomisjoni usaldusisik ja 

korraldustoimkonna liikmed kohustuvad mitte 
avaldama neile teatavaks saanud konfi dentsiaal-
set infot kuni 14.09.2025.

Agility MM tuleb Eestisse 2020. aasta varasügisel. Kõik koeraspordihuvilised on oodatud Tondiraba 
jäähalli 10.-13. septembril 2020. Selline suurüritus ei sünni ilma abilisteta. Järgmisel suvel hakkame 
kokku panema abiliste meeskonda, kes sellest üritusest meeldejääva sündmuse teevad. Abilistena on 
oodatud kõik huvilised. Eriti hea meel on meil võõrkeeleoskajate ja võistluste korraldamise kogemusega 
abiliste üle. Palju on uuritud, kuidas valitakse Eesti rahvuslik kohtunik. Tänaseks oleme valmis saanud 
statuudi, mille järgi valimine toimub.

FCI 2020 AGILITY MM KOHTUNIKU VALIMISE STATUUT 



54 EKL teated

Juhatuse koosoleku otsused

EKL juhatuse otsus 13.06.2018, protokoll nr 15, pkt. 8.

Kutsuda kokku  EKL ümarlaud koerte liigeste 
düsplaasiauuringute teostamis- ja hindamisalase 
temaatika aruteluks ning võimalike ettepanekute 
tegemiseks 18.juuli 2018 Tallinnas.

Saata kutsed kõigile tõuühingutele, TAN liikmetele. 
Samuti saata info Väikeloomaarstide seltsile, et oodatud 
on ka kõik veterinaarid, kes düplaasia hindamiseks 
röntgenülesvõtteid teostavad või teemast huvitatud on.

Samuti panna avalik info/kutse EKLi kodulehele, et 

Eesti Kennelliidu büroo

on puhkusel

27.08. kuni 9.09.2018 

ja

27.12.2018 kuni 10.01.2019

oodatud on ka kõik antud teemast huvitatud EKL liikmed. 
Info ka ajakirja “Koer”.

EKL ümarlaud toimub Tallinna Heleni Kooli 
vibrosaalis, Ehte 7, Tallinnas, algusega kell 18.30. 
Lisainfo ja registreerimine ekl@kennelliit.ee märgusõna 
„Düsplaasia“.

EKL ümarlaud koerte liigeste 
düsplaasiauuringute teostamis- ja 
hindamisalase temaatika aruteluks

18. juuli 2018

Toimumiskoht: Tallinna Heleni Kooli vibrosaal, Ehte 7, Tallinn

Algus kell 18:30

Lisainfo ja registreerimine ekl@kennelliit.ee (märgusõna “Düsplaasia”)
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Uued Eesti tšempionid
(ajavahemikul 10.03.2018 - 13.06.2018 tšempionitiitli saanud EST-registri koerad)

C.I.B (International Beauty Champion) 
tiitel on omistatud:

afganistani hurt AL KHABARA GRACE 
OF LOVE om: Monica Kullarand & 
Aleksander Kullarand
afganistani hurt AL KHABARA LET ME 
BE YOUR SENSATION om: Monica 
Kullarand & Aleksander Kullarand
ameerika staff ordshire’i terjer 
BOLDBUSTER PAUER HOUK om: 
Sergei Tsõba
austraalia terjer ARMIRELLI TOO HOT 
TO HANDLE om: Anne-Lii Sild
bernhardiin, pikakarvaline LUME-
LAVIIN BRILLIANT STAND BY ME 
om: Illimar Plaser
bologna bichon LUMINOSA NOTTE DI 
LUCE om: Piret Reinsalu
brüsseli grifoon WHOOP DE WOO 
BELLATRIX om: Marika Bander
do-khyi (tiibeti mastif) HIRWENOYE 
BOO PALAI om: Erki Korp & Reena 
Uustal
foksterjer, karmikarvaline  KONKU-
RENDI LUCKY CHANCE’S CYRA om: 
Marju Ojaste
iiri hundikoer WESTLAND ACORN’S 
HADES om: Kaja Lillemets
itaalia väikehurt LUX LORAL TRISTAN 
TIBERIO om: Natalja Volkova
kääbusšnautser TABAK IZ SALSKOY 
STEPI om: Alla Dorofejeva
kääbusšnautser ASTRA FORTUNATA 
YA-NUMBER ONE om: Jelena Bernhardt
kääbusšnautser PANOMAKS FERRERO 
om: Veera Bragina
küülikutaks, karmikarvaline DAKS 
SHARM ZHESTKIY US om: Inga Eik-
Olsson
leonberger FAITHFUL AMIGO 
CHABASSE om: Kadri Aksin
lhasa apso CHIC CHOIX DAFFYD 
THOMAS om: Hedi Kumm & Juha Kares
lhasa apso CHIC CHOIX FREYA STARK 
om: Hedi Kumm & Juha Kares
lhasa apso CHIC CHOIX KUMI KIAN 
MARCO POLO om: Hedi Kumm & Juha 
Kares
papillon OPERETTA MANO VELVETAS 
om: Elena Gomzina
pekingi koer KAIMON GERHEIL 
AMAZING BEAUTY-BECCA om: 
Moonica Randmaa
samojeedi koer SMILING SNOWBALL 
MY HIGHLIGHT om: Triinu Sooäär
samojeedi koer SMILING SNOWBALL 
LUMINOUS PHOBOS om: Markos 
Lastik & Triin Lastik
samojeedi koer SAMITE IKILIIKKUJAN 
ISAAC om: Aili Piirikivi
suur puudel EDIVETTE THAT’S MY 
DREAM om: Sirje Erikson
taks, lühikarvaline FREE SOUL READY 
TO LOVE RUDY JR. om: Riina Reinart 
& Margit Pütsepp
taks, lühikarvaline SKY SPIRIT CARINA 
om: Margit Pütsepp

welsh corgi cardigan ASTERSLAND 
UNIQUE PROMISES om: Kätlin Kull & 
Astrid Lundava
welshi terjer AK MIL VISTA 
MOONLAND’S LORD om: Johanna 
Help
vene hurt- borzoi EXLIBRIS CANES 
HRUSTALNAYA om: Ella Kasmann
väike brabandi grifoon WHOOP DE 
WOO CINNAMON QUEEN om: Marika 
Bander
yorkshire’i terjer MADE WITH LOVE 
YOU ARE MY DREAM om: Piret 
Bäcklund

C.I.E (International Show Champion) 
tiitel on omistatud:

foksterjer, karmikarvaline  KONKU-
RENDI LUCKY CHANCE’S CYRA om: 
Marju Ojaste
iiri punane setter SARMANDO DREAM 
LOVE TRIUMF om: Pille Lang
küülikutaks, karmikarvaline DAKS 
SHARM ZHESTKIY US om: Inga Eik-
Olsson
saksa bokser AQUARELLE IZ ROSSII S 
LYUBOVYU om: Svetlana Titova

C.I.Ag (International Agility 
Champion) tiitel on omistatud:

bordercollie FOLLOW THE LEADER 
CAFFEINE YES om: Kristi Vaidla & 
Martti Vaidla

BALT CH (Balti tšempion) tiitel on 
omistatud: 

ahvpinšer DREAMBERRY HARRY 
POTTER om: Kirsi Kinnunen
airedale’i terjer SHELLKIT COSMO 
SHERATON om: Piret Brett
ameerika staff ordshire’i terjer 
FANTASTIC BIS VANQUISHER 
S ALMAZNOGO OSTROVA om: 
Liudmila Milosevich
basset hound YAGODKA MALINA 
CANIS HAUND om: Jekaterina Ivanova
belgia grifoon WHOOP DE WOO 
COBBY COLONEL om: Marika Bander
belgia grifoon SOFIKO FANCY FELLON 
om: Galina Vinokurova
bordoo dogi RED EMPEROR 
ARCHIBALD om: Svetlana Veske
bordoo dogi RONOLS CHARMING 
MORRISELLA om: Svetlana Veske
bostoni terjer MAGIA DI LORE 
CHICKA CHIC om: Larissa Mõttus
chihuahua, pikakarvaline VINZENTA 
TEMI LA VIE EST BELLE om: Irene 
Montvila
dalmaatsia koer LUX SOLIS BIBBIANA 
om: Liina Kukk
do-khyi (tiibeti mastif) HIRWENOYE 
BOO PALAI om: Erki Korp & Reena 
Uustal
do-khyi (tiibeti mastif) KAILASHI 
GRACE om: Iren Võitra

itaalia väikehurt ADMIRATION LADY 
SHINING RAY om: Jelena Kasmeridi
itaalia väikehurt CALLISTO DAI 
GIARDINI DELLO ZAR om: Inga 
Gontšerenok
kesk-aasia lambakoer CARMENLAND 
BRILLIANT FAIZA EL AMRA om: Silvi 
Kubpart
kääbustaks, pikakarvaline MELIN LEE 
LA CLOCHE FLEUR om: Mari Andrejev
küülikutaks, karmikarvaline KENZIRA’S 
ESPRESSO NOIR om: Ilme Kukk & 
Katrin Juurikas
labradori retriiver MY BRAND 
VICTORIA’S SECRET om: Haita-Maarit 
Zahharov & Kersti Kuusk
malta bichon HANSA PEARL 
GLORIOUS VICTOR om: Irina 
Nagaitseva
saksa bokser AQUARELLE IZ ROSSII S 
LYUBOVYU om: Svetlana Titova
welshi terjer AK MIL VISTA 
MOONLAND’S LORD om: Johanna 
Help
welshi terjer AK MIL VISTA PRICELESS 
ROSE om: Anu-Sirje Keerd
väike brabandi grifoon WHOOP DE 
WOO CINNAMON QUEEN om: Marika 
Bander
väike brabandi grifoon VOLFRAD VIVA 
CAPABLE OF ANYTHING om: Natalia 
Tabujeva

BALT J CH (Balti juuniortšempion) 
tiitel on omistatud: 

ameerika staff ordshire’i terjer WE 
WILL ROCK WITH BLAZINGSPIRIT 
S ALMAZNOGO OSTROVA om: 
Liudmila Milosevich
austraalia terjer ARMIRELLI 
RINGLEADER om: Anne-Lii Sild
cavalier king charles spanjel APOLLO 
SYLENA om: Olga Zhukova & Jerzy 
Olszewski
foksterjer, karmikarvaline  PIKKU-
MUIJAN SKYFALL om: Kaja Lillemets
hovawart CONAN SAINT BARBARONS 
om: Aivar Mitt & Annalii Mitt
hovawart KULTAHELMI DELGADINO 
om: Elle-Mall Keevallik
itaalia väikehurt BRAN WINDCATCHER 
om: Alla Taelma & Tanel Taelma
kääbustaks, karmikarvaline JEFMOR 
TAKSIK BLESSED CHLOE om: Pille 
Veermäe & Kadi Ivask
kääbustaks, karmikarvaline JEFMOR 
TAKSIK BRILLIANT MAZIKEEN om: 
Kadi Ivask & Pille Veermäe
kääbustaks, karmikarvaline JEFMOR 
TAKSIK BRAVE AMENADIEL om: 
Marika Viilmann & Andres Viilmann
labradori retriiver BELLISSIMA 
RAGAZZA Z GRODU HRABIEGO 
MALMESBURY om: Pille-Riin Sepp
prantsuse buldog DAGOSTAR 
LUCIANO PAVAROTTI om: Triin Korb
saksa bokser LIBERUM AVIS 
NENAGLYADNAJA om: Aigi Laidvere
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saksa lambakoer MARGMAN SARAH 
om: Katrin Kressel
saksa lambakoer, pikakarvaline 
ES’BERYLL ANNI DONNA om: Eleri 
Ehamaa
samojeedi koer BELIE OF BELYAEV 
NETTLE om: Natalja Beljajeva
samojeedi koer LUMEINGEL 
NAERULIND om: Airi Aunbaum
shiba VIVA HARLEY AI SHIDO om: 
Anna Ilves
shiba HIMITSU WAKAI 
TAKEMIKAZUCHI om: Kristina Korkka
taks, lühikarvaline TOMLAND TECKEL 
BARSELONA om: Tatjana Tomingas & 
Oksana Kurjanovits
taks, pikakarvaline HUNTAKS 
BISMARK om: Darja Tšinikina
taks, pikakarvaline ARMARILA’S STYLE 
QUITE A PELLEGRINA om: Susanna 
Laurimaa
yorkshire’i terjer KENTAURO ALFA 
APPLE SWIZZLE om: Svetlana Zjatikova

BALT Vet CH (Balti veterantšempion) 
tiitel on omistatud: 

beauceron EILEEN BLUE DES BERGERS 
DE CORAIL om: Maris Siilmann & Kristi 
Roosvald
kääbustaks, karmikarvaline LISEGO 
NOSA HVASTUNISHKA om: Pille 
Veermäe

EST CH (Eesti välimikutšempion) tiitel 
on omistatud: 

ahvpinšer DREAMBERRY HARRY 
POTTER om: Kirsi Kinnunen
ahvpinšer EZHEVICHKA IZ DOMA 
KUNETS om: Elena Razgonyaeva
airedale’i terjer SHER VERNER FELIX 
om: Aivar Reidla
akita MAJI SENZO NO REI om: Tanel 
Põder
alaska malamuut HENDRA SELENIUM 
om: Anzela Raamat
alaska malamuut HELLHUNT REBEL 
REBEL om: Marika Proover & Erki Tart
ameerika kokkerspanjel HITSTAR’S 
SWIFT’N STYLE om: Tiina Nättinen & 
Karita Kempas
ameerika staff ordshire’i terjer ALPINE’S 
I’M HERE FOR THE NORTHERN 
LIGHTS om: Th u Huyen Nguyen & Stella 
Leemet
austraalia kelpie GLAGINYE KYNUNA 
om: Tiina Kurs & Robert Randväli
austraalia lambakoer ARIADNA  ALIAS 
EMPIRE om: Niina Haugstad
austraalia lambakoer D’AZUMOON 
CAMELOT’S PENDRAGON om: Marge 
Rebane
austraalia terjer BLUEPEPPER’S DOC 
om: Anne-Lii Sild & Anne-Katrin Esken
basenji FARLANDERS FROM NOSE TO 
TOES om: Kerli Liivand & Kaisa Liiv
basenji FARLANDERS HERE THERE 
EVERYWHERE om: Kerli Liivand & 
Maire Tõnurist
basenji FARLANDERS HER ROYAL 
HIGHNESS om: Maire Tõnurist & Kerli 
Liivand

beagle LOVE LEGACY CUTTING 
EDGE om: Carita Sepaväli & Erkko 
Linnas
beagle AMI SHEGODAY USA SPIRIT 
om: Laura Kaseorg
beagle AMI SHEGODAY TANDEM 
GREIT om: Natalja Rudnitskaja
bedlingtoni terjer KINTERRA ELF’S 
QUEEN ENVIABLE STAR om: Natalja 
Kaljumäe
belgia lambakoer malinois KOMENTAJAN 
ANILINE om: Birgit Piho
berni alpi karjakoer FORTUNEIA 
ARCTURUS MARGARITA NIGRA om: 
Heli Jürindi & Katrin Veelma
berni alpi karjakoer FORTUNEIA 
CREAM PUFF om: Marina Puumann
berni alpi karjakoer TULIPANOS BERNI 
USTAV om: Kalmer Schüts
berni alpi karjakoer WGF BLACK 
ROCKIT BANDORA om: Merle 
Mererand & Terje Rennik
berni alpi karjakoer WGF BLACK 
ROCKIT BENTLEY om: Jaanus Oja & 
Terje Rennik
bologna bichon WHITE FLAKE CANIS 
BOHEMIA om: Maili Meskat
borderterjer OMMIK’S MIMI om: Helle 
Kärdi-Paabo
bostoni terjer BOKS-BEST SAIZ 
DENVER MIHKEL om: Janika Kaur
bostoni terjer MAGIA DI LORE 
CHICKA CHIC om: Larissa Mõttus
bostoni terjer ZOLOTYE ROSSY 
IZUMITELNOE SERDECHKO om: 
Margarita Soskova
brasiilia terjer LACRIMALE HESTIA 
om: Anette-Marlen Ott
bullterjer TEGELINSKI EDGAR om: 
Kätlin Käsik
bullterjer FOLLOW ME EOS 
TANAGROS om: Allan Kari
cairni terjer AK MIL VISTA ORIGINAL 
OPHELIA om: Anu-Sirje Keerd
cairni terjer AK MIL VISTA SCARLET 
om: Anu-Sirje Keerd
cairni terjer AK MIL VISTA SOLOMON 
om: Tarvo Aulik
cavalier king charles spanjel ROYAL 
FANTASY ALLEGRA ALLURE om: 
Urve Tipp
cavalier king charles spanjel MATRIX 
SYLENA om: Urve Tipp
cavalier king charles spanjel BRUNO 
BOY’S BRIGHT MAHOGANY om: 
Signe Sulg
cavalier king charles spanjel ROYAL 
FANTASY DAFFI GINGER om: Ieva 
Liva Frisfelde
chesapeake bay retriiver ARNAC BAY 
GULL om: Triinu Ann Mölder
chihuahua, lühikarvaline TRIANGEL 
JOY UN DIAMANTE om: Kristiina 
Feinman
chihuahua, lühikarvaline RATIO 
VIVENDI LUCKY LUCAS om: Valeria 
Kaljuorg & Raivo Kaljuorg
chihuahua, lühikarvaline ALSTROODI 
HAUS ROUZI om: Tatjana Jantsen
chihuahua, lühikarvaline VINZENTA 
TEMI BLUE BUTTERFLY ROMANCE 
om: Irene Montvila & Henry Montvila
chihuahua, lühikarvaline SHAH 
ARPILIN AMAR Y VINIR om: Anželika 
Zaderei

chihuahua, pikakarvaline MAGIC 
SHOW MIMI’S SUB-ZERO om: Anna 
Rita Bonavoglia
chihuahua, pikakarvaline VINZENTA 
TEMI ANGELS KISSES SPRING om: 
Irene Montvila
chow chow DARLING CELLY’S 
KORDES ALCHYMIST om: Inga Allika
collie, pikakarvaline  HEIDELIND’S 
WILD MESSENGER om: Kaia Lõun
dalmaatsia koer LUX SOLIS BIBBIANA 
om: Liina Kukk
dandie dinmont’i terjer DANCHESTER’S 
QUALITY APPROVED om: Hanne 
Tuomenoksa & Kristine Maria Siitan
do-khyi (tiibeti mastif) GRAND 
LIONESS ES LUCKY LORD om: Õnnela 
Kuusemäe
do-khyi (tiibeti mastif) TSEEPO WAYU 
om: Jana Pärtel
foksterjer, karmikarvaline  WESTLAND 
ACORN’S INARI om: Kaja Lillemets
foksterjer, karmikarvaline  
KONKURENDI GOLDEN REX om: 
Margus Käärma
habecollie MEMORYLANE JACK OF 
THE PACK om: Siima Tiitus
ida-euroopa lambakoer LAGVARDIA 
CHINAR om: Tatjana Kuznetsova
iiri punane setter VINCA THORE 
IOKKER om: Väino Tuisk & Veera 
Kirmann
inglise buldog EXOTIC SPICE KIDDY 
WIN’S om: Natalja Rostovskaja
inglise setter BOURNEFIELD NEW 
DAWN om: Kätlin Kaldoja
inglise springerspanjel BIMBIK’S 
NORMAN om: Katrin Juurak
inglise springerspanjel SEMPRE 
FELICITA ETHAN om: Karme Reiljan
itaalia corso CORSO DEI AMICI 
AURITA GRETA om: Ivo Gedroics
jaapani chin ROYAL ILLUSION 
BLAMELESS BIJOU om: Elle Januško
kuldne retriiver CHESS SOPRETTY MR. 
MORRIS om: Kristiina Teesalu
kuldne retriiver ZENEVIEVA PICASSO 
om: Kristina Alekand
kääbusbullterjer BISQUIT CHOCO-
MOKKO om: Jana Kustjakova
kääbusbullterjer AXTOM TERRA 
SNOWDUST om: Tiina Tohv
kääbuspinšer TIM SPIRIT FLINTA om: 
Natalia Zalite
kääbusšnautser BEARD’S GHOST 
QUALITY TO WIN om: Ivan Gulla & 
Olga Gulla & Alla Dorofejeva
kääbusšnautser BEARD’S GHOST 
RISING SUN om: Margarita Nikonorova
kääbusšnautser GLANCE’S DESTINY 
SUNFLOWER om: Tatjana Stepanova & 
Irina Vashchilova
kääbusšnautser BEARD’S GHOST 
X-MAS MIRACLE om: Sofi a Kudinova
kääbusšnautser WINZ SPRATE 
CLIFFORD om: Klara Sedaševa
kääbusšnautser RUS PITMARK 
FABULOUS HEARTTHROB om: Natalja 
Aljoskina
kääbustaks, lühikarvaline CHIPY om: 
Maiu Kesküla
kääbustaks, pikakarvaline MELIN LEE 
LA CLOCHE FLEUR om: Mari Andrejev
küülikutaks, lühikarvaline THE ALISIA 
ROYAL FLASH om: Kristel Vilbiks
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leonberger CARDAMINE’S GOLDEN 
GUCCI GIRL om: Kersti Ludvig
lhasa apso MADDIE ASTARTE GOLD 
om: Maigi Raidma
papillon STARK FASSEN AZALIYA om: 
Svetlana Semiglasova
papillon WHITE COASTAL FIRST 
PIPPA om: Inna Tolli
papillon BLESK FORTUNI DIADEMA 
om: Heleni Mäe
pomeranian/kääbusspits INGFEL 
JAMEELA JENA JOLENE om: Andre 
Pihelgas
pomeranian/kääbusspits HEIDELIND’S 
I’M REBEKKA REMEMBER ME om: 
Linda Jürgens & Helina Simberg
pomeranian/kääbusspits OSMININE’S 
ETERNAL EFFECT om: Irina Osminina
pomeranian/kääbusspits OSMININE’S 
FLASH FUN om: Irina Osminina
poola lauskmaa-lambakoer DRAQUE 
BIEN HASNA HADYA om: Minna 
Perttula
prantsuse buldog REWALIA STIG THE 
POWER OF SIGHT om: Liisi Okas
prantsuse buldog SAINT MINION 
JOKKER om: Gerly Toomeoja
prantsuse buldog ELOFANIUS 
JENNIFER om: Irja Lipp
romagna veekoer KAROLEGOTTO 
KAPPARI om: Ergo Mets
saksa bokser ABILITY GERRET 
GILBERT om: Kersti Soomuste
saksa bokser ABILITY MORPHEUS 
MOSSO om: Merle Kuri
saksa bokser VANILLA MONA OT 
GOLDIBOKS om: Margit Siigur
saksa bokser AS’GUNAPAL CALYPSO 
om: Natalja Tomingas & Anne Tomingas
saksa karmikarvaline linnukoer 
ERLENS VENATOR VIRTUS om: Aivar 
Lagenõmm
saksa pinšer ART BY DEVILSTAR MUST 
BE HARDCORE om: Marite Kallasorg
saksa väike spits FIRESET LOREN om: 
Virve Käes
saksa väike spits FIRESET SKYWALKER 
om: Virve Käes
saksa väike spits BAGIRA IZ ZAMKA 
GREMLINOV om: Viktoria Saldre
samojeedi koer LUMEINGEL 
LUMEPILVEKE om: Katrin Oinitš & 
Margus Oinitš
samojeedi koer PÕHJATÄHT 
CHAMPAGNE LILLY BOLLINGER om: 
Elo Malmberg
shar pei ROJAL SAPPHIRE PETIT 
ANGE om: Antti Vee & Kätlin Palmiste
shar pei NYUSHA IZ ZAMKA 
SHARBULE om: Kätlin Palmiste
shetlandi lambakoer WHITE COASTAL 
BLUE HOPE om: Inna Tolli
shetlandi lambakoer WHITE COASTAL 
HERO STAR om: Inna Tolli
shih tzu THUNDERCLAP POP THE 
CHAMPAGNE om: Ege Maas & 
Alexandra Daniela Naarits
siberi husky ANGELUS NIX DANNAH 
om: Karina Eljand
siberi husky HILDE COLD HEART 
VIKTORIYA PRIDE om: Erle Hermann
skye terjer JUGER EDELWEISS PINK 
FLOYD om: Maiu Sinijärv & Tarvo 
Sinijärv

staff ordshire’i bullterjer JACOBEAUS 
FADE TO BLACK om: Viktoryia 
Astanovskaja
suuršnautser ANGELSTONE CARM 
LADY om: Galina Markina
šnautser HERA MAGNUM CORDIS om: 
Maris Männik
šoti terjer DARTAN’S COMAPANY 
FAVORITE om: Hille Teller
šoti terjer MARLAND TESTAROSSA om: 
Viive Maranik
šveitsi valge lambakoer EXTREME FROM 
KONTRASTAS om: Monika Laneman & 
Krista Laanesoo
šveitsi valge lambakoer ESTRELLEST 
VESIROOSI LUCKY om: Katre Külaots
tai ridgeback BUA LUANG JOEL 
MONTANA om: Andrei Muratov
tšehhoslovakkia huntkoer LUPUS IN 
FABULA HEHEWUTI om: Ireen Neiland
vaaraokoer DIOR TALENT BARCELONA 
BIS om: Laura-Liisa Heinoja
welsh corgi cardigan MARGARITA 
NIGRA YULIANA om: Heli Jürindi
welsh corgi cardigan ELFBORG SWEET 
SOUVENIR om: Anton Podporin
welshi terjer AK MIL VISTA RAPUNTSEL 
om: Anu-Sirje Keerd
vene hurt- borzoi BORZIE-SENAVIAN 
IRIS om: Inna Viks
vene must terjer BALTIC PRESTIGE 
SERENADA LJUBVI om: Sirje Paluoja
west highlandi terjer LOVELY EYES 
ENIGMA FOR ME om: Kristina 
Adamenkova
whippet BONA DIVA TOUCH OF 
CLASS om: Sinikka Rahikainen
whippet BORN TO CHARM NORTH 
STAR om: Veera Mahrova
väike puudel CEN CLARENCE’S 
DOUBLE O’SEVEN om: Kirsi Lindström
yorkshire’i terjer SOLARSOUL ISABEL 
GRACEL om: Katrin Puusepp
yorkshire’i terjer ROYAL BALTIC 
DIAMOND OF DESIRE om: Merike 
Siilak

EST J CH (Eesti juuniortšempion) tiitel 
on omistatud: 

alaska malamuut KUUKSAARE AANAQ 
om: Eili Reimand
alaska malamuut MAAT-NABUCO-
DONOSOR om:  Tiina Loorits
ameerika staff ordshire’i terjer DOK’S 
PRIDE  SIMPLY THE BEST om:  Kristel 
Võsu
ameerika staff ordshire’i terjer ALPINE’S 
I’M HERE FOR THE NORTHERN 
LIGHTS om:  Th u Huyen Nguyen & Stella 
Leemet
ameerika staff ordshire’i terjer 
SUPERSTELLAR BORN FOR GOLD 
RUSH om:  Th u Huyen Nguyen
ameerika staff ordshire’i terjer 
SUPERSTELLAR BACK OFF PLAYBOY 
om:  Sonja Kärnä & Th u Huyen Nguyen
ameerika staff ordshire’i terjer 
DREAMBERRY LORD OF THE 
RINGS om:  Marianna Kanõševa & Julia 
Anderson
ameerika staff ordshire’i terjer GOLDEN 
FOLKON HOLLYWOOD om:  Marianna 
Kanõševa & Nikolai Kanõšev

basenji FARLANDERS JUST SO CHIC 
om:  Kerli Liivand & Dajana Tiitsaar
basenji FORTUNA NUMA GAVANA 
om:  Ljudmilla Tsvetotskaya
basenji FARLANDERS LIMITED 
EDITION om:  Kerli Liivand & Renee 
Kuusler
beagle SAGE SU CHARIZMA om:  
Arthur Talijärv
beagle ANVI HIGH LINE ELEGANT 
DOLL om:  Kadri Narusk
belgia grifoon WHOOP DE WOO DON 
PICCOLO om:  Marika Bander
belgia lambakoer tervueren KUUNSIRPIN 
DESERT ROSE om:  Sigrid Hütsi
bernhardiin, pikakarvaline 
PYTHAGORAS VAN’T HOF TEN 
EYNDER om:  Made Varul
bernhardiin, pikakarvaline PÄRLISTE 
NORDIC DIVA om:  Urve Otsus
bernhardiin, pikakarvaline EST 
KALVANA SETEFFI STATUS QUO om:  
Anna Kaljulaid & Vadim Kaljulaid
berni alpi karjakoer WGF BLACK 
ROCKIT CASTOR POLLUX om:  Terje 
Rennik
bostoni terjer MERSU UBINA COX 
ORANGE PIPPIN om:  Katrin Parve
bostoni terjer PRINCE CASPIAN 
EWIMARK RAKOWNIA om:  Klarissa 
Orgusaar & Britta Gassmann
bullterjer SPARKY STARBULLS 
BAXTER om:  Lance Denis Gerard
cairni terjer AK MIL VISTA UNIQUE  
URSULA om:  Piret Rattasepp
cavalier king charles spanjel ROYAL 
FANTASY DARK CRYSTAL om:  Liene 
Voina-Račko
cavalier king charles spanjel DINGIR-
RA THE STAR OF BETHLEHEM om:  
Marilin Reintamm
cavalier king charles spanjel 
HELANDROS PRETTY BELINDA om:  
Heli Järvet
chihuahua, lühikarvaline TRIANGEL JOY 
UN DIAMANTE om:  Kristiina Feinman
chihuahua, lühikarvaline MAGIC SHOW 
I’ CATCH THE STAR om:  Natalja 
Mamedova & Albina Alanen
chihuahua, lühikarvaline MAGIC SHOW 
YAROMIR KING OF MY HEART om:  
Natalja Mamedova & Albina Alanen
chihuahua, pikakarvaline MAGIC 
SHOW ELVIS PRESLEY om:  Natalja 
Mamedova & Albina Alanen
chihuahua, pikakarvaline FURRY 
FELLAS CHARMING VICTORY om:  
Julija Želobetski
chihuahua, pikakarvaline TRIANGEL 
JOY BOOGIE FOR DRAQUE BIEN om:  
Christina Drake
chow chow FEARLESS HEART ZEMIRA 
om:  Külliki Meltsa
chow chow BEAUTYFUL CRYSTAL 
XTREMLY XTRA XEUS om:  Piret 
Puusta
chow chow OPIUM BLACK LASTER 
GOLD om:  Anna Kallas
clumberspanjel BIMBIK’S TACEY om:  
Katrin Juurak
clumberspanjel BIMBIK’S TAILOR om:  
Marianne Kostiainen
collie, pikakarvaline  HEIDELIND’S 
GONE WITH THE WIND om:  Linda 
Jürgens
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dalmaatsia koer DALYLOVE XEROX 
COPY XEROMO om:  Kätlin Klein
dalmaatsia koer DALYLOVE PERFECT 
MATCH om:  Kätlin Klein
dalmaatsia koer DALYLOVE REAL 
LOVE FOR DENOLA om:  Kairi Janson 
& Kristin Kaasik
do-khyi (tiibeti mastif) DOMMICHANG 
FEN FEN WU om:  Tarmo Karu
eesti hagijas ZALIVAY om:  Maris 
Siilmann & Marika Hiiemaa
eesti hagijas ZATEYKA om:  Maris 
Siilmann & Marika Hiiemaa
etna cirneco MIA SANTO’S DUCA DEI 
DRAGHI om:  Olga Šmukerova
hovawart KULTAHELMI DELGADINO 
om:  Elle-Mall Keevallik
iiri pehmekarvaline nisuterjer BON 
AQUAREL YESTERDAY TODAY 
FOREVER om:  Kristina Kaar
iiri punane setter IRISHSHERRY ROSE A 
LEE om:  Tiiu Piiriste
iiri punane setter IRISHSHERRY 
NEEDLES AND PINS om:  Hannes 
Männik
iiri punane setter VINCA THORE 
LEOPOLD om:  Külli Kalamees-Pani
iiri punane setter VINCA THORE 
LEGEND om:  Veera Kirmann & Väino 
Tuisk
iiri punane setter NOBLETON WIND 
FLOWER om:  Karli Varblas & Pauliina 
Siimumäe & Kelli Talving
iiri punane setter NOBLETON BLUEBELL 
om:  Siret Piigli & Anton Popov & Kelli 
Talving
inglise pointer SAREGRESI VENTULUS 
LITTLE PIRATE om:  Merle Virula
inglise springerspanjel BIMBIK’S 
NORMAN om:  Katrin Juurak
inglise springerspanjel BIMBIK’S 
PENELOPE om:  Katrin Juurak
inglise springerspanjel ALFALEX MY 
BLACK PEARL om:  Riina Vikat & Urve 
Hiie
inglise springerspanjel BIMBIK’S 
PHOEBE om:  Katrin Juurak
inglise springerspanjel BIMBIK’S 
SEBASTIAN om:  Katrin Juurak
itaalia väikehurt BRAN WINDCATCHER 
om:  Alla Taelma & Tanel Taelma
jack russell’i terjer BLACKEST JR HUGO 
om:  Kerta Kõiv
jämtlandi koer WOLIZ INNU om:  Ingrid 
Ojamaa & Tõnis Viht
kaukaasia lambakoer FINAZIAT BARAN 
om:  Pia Laakkonen
kaukaasia lambakoer KARPATSKAYA 
STRAZARA FREYA om:  Henriikka 
Rapila & Pia Laakkonen
king charles spanjel MAGIC SILK LET ME 
OPEN HEART om:  Anzelika Larjusina
kuldne retriiver LATTE GOLDEN EST 
ACTION om:  Maila Püvi
kuldne retriiver GYPSY’S SOUL AGATHA 
om:  Kalvo Kriisk & Vivian Muttik
kääbuspuudel CEN CLARENCE’S 
LIONHEART om:  Tiiu Rahuoja
kääbuspuudel CEN CLARENCE’S 
HEARTSTEALER om:  Raimondo Laikre
kääbusšnautser WINZ SPRATE 
CHARISMA om:  Viktoria Bakutiene
kääbusšnautser WINZ SPRATE XANDER 
om:  Aleksei Kapitonov
kääbusšnautser DENDY om:  Irina Sumin

kääbustaks, karmikarvaline NIPIDIRI 
FAN-FAN TULPAN om:  Inga Eik-Olsson
kääbustaks, karmikarvaline EL VIENTO 
DEL NORTE LOVE KISS om:  Sergei 
Halimendikov
kääbustaks, pikakarvaline KATERINA-
PARK ZAHARIJA om:  Veera Pakina
kääbustaks, pikakarvaline IIAH’S 
MUMINTROLL om:  Svetlana Roostar
küülikutaks, lühikarvaline TRIUMPH-
SHOW KARMEN om:  Jelena Haustova
labradori retriiver PERFECT SWEET 
DREAM RAPUNZEL om:  Gredi Pikani 
& Kaili Kallastu
labradori retriiver KONSUL LAB IT’S 
ALL ABOUT CECE om:  Gredi Pikani & 
Anna Oras
labradori retriiver NORBON HILL 
FREESTYLE LABVISIONS om:  Annelie 
Englund
labradori retriiver MY BRAND SKY 
PRIORITY om:  Haita-Maarit Zahharov 
& Jaana Railamaa
labradori retriiver MY BRAND SKY 
WIZARD om:  Haita-Maarit Zahharov
labradori retriiver WATERLINE’S 
CANDY CRUSH om:  Pille-Riin Sepp & 
Eva Vilamo
mallorca dogi BRUNO om:  Kristiina 
Kruusel
manchesteri terjer X-PECTED DINE 
MITES HARRY POTTER om:  Kätlin 
Klein
newfoundlandi koer NEWFOUND 
TREASURE GORGEOUS GRACE om:  
Tiiu Käärma
newfoundlandi koer SAKALA DESPE-
RADO om:  Maie  & Ardo Sprenk
newfoundlandi koer ESTFOUNDLAND 
LOVELY SEBASTIAN om:  Anu Ahonen
newfoundlandi koer NEWFOUND 
TREASURE HANDSOME HERO om:  
Katja Johanna Vavuli
newfoundlandi koer TERRA VICTORIA 
ZAMETTI ROSE om:  Kirsti Rattasepp
newfoundlandi koer AKVIAN SONG 
TYPHOON om:  Rauno Kristel
nova scotia retriiver HEDERA’S SHE’S 
GORGEOUS om:  Pille Pullonen
papillon PEPERUDA GINGER 
BUTTERFLY BEST IN SHOW om:  Julia 
Ostaptšuk
papillon WHITE COASTAL PRETTY 
om:  Inna Tolli
papillon BALTIC TOY STAR COMELY 
BOY om:  Elena Gomzina
papillon CHEERYFLAME CORADO 
om:  Svetlana Semiglasova
phalene DANAINI GRACEFUL 
PENELOPE om:  Helina Värk
phalene SHOW ELVERAS ZAIDER om:  
Julia Ostaptšuk
pomeranian/kääbusspits HEIDELIND’S 
BEST MIDNIGHT BLUE om:  Seila Saks
pomeranian/kääbusspits INGFEL PINAR 
PARISA PERLIT om:  Inge Metsa
pomeranian/kääbusspits INGFEL 
ORSON OIVA ORIGENES om:  Katrin 
Mölder
pomeranian/kääbusspits SHAFRAN 
SHEENY HARDY BOY om:  Natalja Laos
prantsuse buldog SECHIL BASAR 
ANIMA MEA om:  Stella Talberg
prantsuse buldog BRINDLE BERRY 
DRAKKAR om:  Julia Rugal
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pürenee mäestikukoer ECHO DE’CHIEN 
GWENDOLYN om:  Maris Kolk
pürenee mäestikukoer ECHO DE’CHIEN 
GRAND DAUPHIN om:  Eve Järve
rodeesia ridgeback ETANARIDGE’S 
FALKOR BY GREIF om:  Veiko Värk & 
Kadi-Mari Ainsalu
romagna veekoer KAROLEGOTTO 
LARSEN om:  Timo Raudsik
saksa bokser BERRYPETS BERETTA 
LARAMIE om:  Kristin Roovet
saksa bokser BERRYPETS REMINGTON 
DERRINGER om:  Kätlin Karik
saksa bokser RENDEZ-VOUS FERRARI 
BOX om:  Lea Štein
saksa bokser ZHEN’LEE LANSIE om:  
Tamara Jablokova & Marina Nevolihhina
saksa bokser SAT’ELIT BOX GODZHI 
om:  Lilian Pajulaid
saksa lambakoer, pikakarvaline INXEST 
CINDERELLA om:  Arvo Lessel
saksa pinšer SAWONMUAN IHAN 
IHME IHQU-INKERI om:  Frank 
Hendrikson
samojeedi koer HÕBEVALGE FRED OF 
IDOL om:  Viktoria Makarova
samojeedi koer IKILIIKKUJAN SAMITE 
GIRL ROCK MY WORLD om:  Aili 
Piirikivi
shetlandi lambakoer SOLAR BREND 
STEFANIA om:  Elena Klementjeva
shetlandi lambakoer WHITE COASTAL 
RINGLEADER STAR om:  Inna Tolli
shetlandi lambakoer WHITE COASTAL 
NORD STAR om:  Inna Tolli
shiba SHIOMARU FUTOSHI AKIO om:  
Pille Saar & Priit Sepp
siledakarvaline retriiver AMAZING 
BLACK BEAUTY REVERIE STREAM 
om:  Anneli Ilumets
suur puudel LAPPONIA’S ROTAX om:  
Ragnar Markus Lõpp-Elmeste & Regina 
Helena Lõpp-Elmeste
suuršnautser ANGELSTONE ELBRUS 
om:  Olga Lomovtseva
šoti terjer MARLAND SOLARIS om:  
Viive Maranik
šoti terjer MARLAND TIARA om:  Viive 
Maranik
šoti terjer MARLAND TORONADO om:  
Viive Maranik
taks, lühikarvaline TOMLAND TECKEL 
EMERI om:  Tatjana Tomingas
taks, pikakarvaline BADAMTAM’S 
QUEIMADOS om:  Piret Rubinstein
tiibeti spanjel REWAKI DESIREE om:  
Ann Lõhmus & Liina Jürna
vaaraokoer JATABURU SAND DOG 
TEFI om:  Tatjana Bulkina
weimari linnukoer, lühikarvaline GIRL 
NEXT DOOR SAULES DARZI om:  Eva 
Suits
welsh corgi cardigan ASTERSLAND 
GLORIOUS PEARL om:  Maie Oja
welsh corgi pembroke ULTRA VIOLET 
IZ DOMA VENGRE om:  Ingrid 
Kõrgesaar-Lillmets
welshi springerspanjel EASTFARM’S AS 
HOT AS HELL om:  Janika Kabur
welshi terjer AK MIL VISTA TUTTI-
FRUTTI om:  Anu-Sirje Keerd
welshi terjer HIGH VOLTAGES KING 
OF DIAMONDS om:  Marko Ponder & 
Lemme Ponder
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vene must terjer AKAI MYSTERY 
ANDROMEDA om:  Olga Šmukerova & 
Jelena Shmukerova
vene toy, siledakarvaline WINTERO’S 
HARRISON DEXTER FORD om:  
Svetlana Balezina
whippet BORN TO CHARM OGUSTEN 
om:  Igor Movtchan & Veera Mahrova
väike brabandi grifoon KARJAPENI 
RÕÕMUS RÖÖVLITÜTAR RONJA om:  
Lada Mehikas & Paula Puu
väike puudel CHANSON D’ETE 
DOUBLE WINK om:  Julia Radik
yorkshire’i terjer SILVER FLAME 
KALIMBA DE LUNA om:  Jaana Lagun
yorkshire’i terjer KENTAURO ALFA 
APPLE SWIZZLE om:  Svetlana Zjatikova

EST Vet CH (Eesti Veterantšempion) 
tiitel on omistatud: 

bernhardiin, pikakarvaline ROYAL 
BERNI CABU om: Urve Otsus
cavalier king charles spanjel ANGEL’S 
PRIDE  HARRISSON om: Reelika 
Reinomägi
chihuahua, pikakarvaline XELIANTOS 
LITTLE E’GRAND AMOUR om: Tatjana 
Stepanova
foksterjer, karmikarvaline  
KONKURENDI STARGAZER AMY om: 
Marju Ojaste
jack russell’i terjer SALTISGÅRDENS 
LATINO JAM om: Marina Õunapuu
kiharakarvaline retriiver GYPSY’S SOUL 
OSBERT om: Kalvo Kriisk

kääbuspuudel SMART CONNECTION 
HEARTBREAKER om: Inga Siil & Olga 
Knorre
kääbusšnautser REVAL DREAM UL-
RELLY om: Uljana Kudrjavtseva
kääbusšnautser TUBLION F LILLEKE 
LEISI om: Aili Pärtel-Beljaev & Marju 
Lahesoo
kääbusšnautser GLANCE’S DESTINY 
KISMET om: Tatjana Stepanova
kääbustaks, karmikarvaline LISEGO 
NOSA HVASTUNISHKA om: Pille 
Veermäe
kääbustaks, lühikarvaline CHAVER 
HACHI TOV OZ HOLLY HUNTER om: 
Ruth Orro
saksa bokser KREISID ADMIRABLE 
BRILLANTE DIAMANTE om: Külli 
Martinson
shetlandi lambakoer SCANDYLINE 
GOLDEN VERBENA om: Ilme Kukk
siberi husky OCCHILUPO SANDRO 
BLU SAMBUCO om: Minna Räsänen
suuršnautser PHOENIX EMPEROR 
ICUP I.D. om: Andres Roostna
suuršnautser EVGENIKA IZ BANDY 
CHERNYH om: Andres Roostna
šveitsi valge lambakoer EXTREME 
FROM KONTRASTAS om: Monika 
Laneman & Krista Laanesoo
taks, lühikarvaline FREE SOUL 
AZARRO om: Kerttu Erik
west highlandi terjer WHITE 
GALANTHUS ALLY MAY om: Annelaid 
Pruul
west highlandi terjer KARAMYND 
PLAYBOY om: Jekaterina Arnon

EST Ag CH (Eesti Agilitytšempion) 
tiitel on omistatud: 

jack russell’i terjer SCARLETT BEVY JR 
SECRET HOPE om: Ene Rand
kääbuspinšer MILLGRET REYA om: 
Triine Piirsalu

EST KK CH (Eesti Kuulekuskoolituse 
tšempion) tiitel on omistatud:

saksa lambakoer JABINA QUICK om: 
Mare Adermann

EST M CH (Eesti Maastikujooksu 
tšempion) tiitel on omistatud:

basenji FORTUNA NUMA EL KHALA 
om: Inna G aston & Vitaly  Gaston

andmed: Regina Pesur

30.09.2017 - RAHVUSVAHELINE NÄITUS, RIIA, LÄTI, 
“RIGA’S WINNER 2017”, CRUFT’S QUALIFICATION

vaaraokoer JATABURU SAND DOG TEFI, om: Tatjana 
Bulkina, Jevgenija Ufi mceva - juunior klass - Ex/1/1, CQ, jCAC, 
jBOB, BOB, BIG-I, jWR’17, Cruft ’s qualifi cation
 
01.10.2017 - RAHVUSLIK NÄITUS,  SHIAULIAI, LEEDU

vaaraokoer JATABURU SAND DOG TEFI, om: Tatjana 
Bulkina, Jevgenija Ufi mceva - juunior klass - Ex/1/1, CQ,  jCAC, 
jBOB, BOB

 
 09.11.2017 - RAHVUSLIK NAITUS, LEIPZIG, GERMANY 
(SPECIALIZED DOG SHOW OF THE GREYHOUND 
CLUB IN THE FRAMEWORK OF THE WINNER WORLD 
2017)
vaaraokoer JATABURU SAND DOG CAPELLA, om: Tatjana 
Bulkina - kasutusklass - Ex/1, CAC
 vaaraokoer JATABURU SAND DOG SIRIUS, om: Tatjana 
Bulkina - kasutusklass - Ex/1/1, CAC, CQ, BOS 
vaaraokoer JATABURU SAND DOG GRAMMY, om: Tatjana 
Bulkina, Jevgenija Laksberg - juunior klass -  Ex/1/1, jCAC, CQ, 
jBOB, jBIS-1

03.02.2018  RAHVUSVAHELINE NÄITUS, BRNO, TSEHHI

vene toy, pikakarvaline VIVABOSSA VIVIEN, om.Mare 
Kivirand - tsempionklass  -  Ex1, CAC, Res.CACIB, CZ CH
vene toy, pikakarvaline MAGUS-TOY FRIDA, om.Mare 
Kivirand - veteranklass -  Ex1, BOV, CZ CH

04.02.2018 RAHVUSVAHELINE NÄITUS , BRNO, TSEHHI

vene toy, pikakarvaline VIVABOSSA VIVIEN,  om.Mare 
Kivirand - tsempionklass  -  Ex1, CAC
vene toy, siledakarvaline LOCHMATAYA RADOST AMULET 
NA SCHASTIE, om. Mare Kivirand - tsempionklass  -  Ex1, 
BM1, BOB, CAC, CACIB, CZ CH

24.03.2018  RAHVUSLIK NÄITUS, SANKT-PETERBURG, 
VENEMAA

vene toy, pikakarvaline VIVABOSSA VIVIEN, om.Mare 
Kivirand - tsempionklass  -  Ex1, BB1,  BOB, CAC, RUS CH

09.06.2018 RAHVUSVAHELINE NÄITUS “LATVIAN 
WINNER 2018”, RIIA, LÄTI

karmikarvaline kääbustaks LISEGO NOSA HVASTUNISHKA, 
om: Pille Veermäe - SP1, SK, TP VET, Läti Veteran Võitja 2018, 
PI1, TP, VET BIS 1

andmed koerte omanikelt
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Rahvusvaheline koertenäitus “Balti Võitja 2018”
18.- 19.08.2018

Luige baas, Luige alevik, Kiili vald, Harjumaa
Lisanfo: Eesti Kennelliidu büroo (aadress: Alajaama 8, 11314 Tallinn; tel: 654 0130, 5855 9020, e-mail: show@kennelliit.ee). 

EKL büroo on avatud E, T 13.00 – 20.00; K, N 10.00 – 15.00

NÄITUSEL OMISTATAKSE TIITLID:
“BALTI JUUNIORVÕITJA 2018”, “BALTI VÕITJA 2018” JA “BALTI VETERANVÕITJA 2018”.

Cruft s 2019 kvalifi katsiooninäitus.
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. 
töösertifi kaadist 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 “vägahea”. Valitakse tõu parim paar.

Lisavõistlused:
• Juuniorhändler: 10 – 13-aastased (noorem vanuserühm) ja 14 – 17-aastased (vanem vanuserühm).

REGISTREERIMISTÄHTAJAD JA -MAKSUD

REGISTREERIMISTASUD:
08.06.–19.07.2018:  koer 55 €, soodushind* 53 €, 
 veteran 35 €, beebid, kutsikad 30 €.

SOODUSHIND EKL LIIKMETE OMANDUSES OLEVATELE KO-
ERTELE:
08.06.–19.07.2018:  koer 42 €, soodushind* 40 €, 
 veteran 25 €, beebid, kutsikad 20 €.

HIND KÕIGILE (soodushinda ei ole, ainult e-mailiga, EKL büroos 
või online süsteemis registreerides):
20.07. – 19.07.2018:       koer / veteran 65 €, 

beebid ja kutsikad 32 €.

Lisavõistlused (paarid, juuniorhändler) – 10 €.
NB! Eesti hagijatele, läti hagijatele ja leedu hagijatele on näitusele 
registreerimine TASUTA.

Kasvataja- ja järglasteklass – TASUTA
Kasvatajaklass registreeritakse näitusele automaatselt vastavalt regis-
treerunud koerte arvule (3-5 koera).Järglasteklass registreeritakse

registreerimislehe alusel või näitusele registreerunud koerale automaat-
selt vastavalt registreerunud järglaste arvule (3-5 koera). 

Reklaam kataloogis (tähtaeg 02.08.2018): 
must/valge 1 lk – 32 €; ½ lk – 23 €.

REGISTREERIMINE:
• veebis EKL online registreerimise süsteemis;
• Eesti Kennelliidu büroos, Alajaama 8, 11314 Tallinn;
• e-mailile show@kennelliit.ee saata registreerimisleht, koopia tõutun-

nistusest, tšempionitiitlite ja/või F.C.I. töösertifi kaadi koopiad ja mak-
sekorralduse koopia (maksekorraldusele märkida ”Balti Võitja 2018”, 
koera tõug, registrinumber ja omaniku nimi)

NB! Palun kontrollige oma saadetise kohalejõudmist! 

REGISTREERIMISTASU SAATE TASUDA (NB! Kõik ülekandega 
seotud kulud tasub saatja!):

• EKL onlines registreerides pangalingi kaudu;
• Swedpank a/a EE522200221007123183;
• SEB a/a EE571010052044654007 saaja: Eesti Kennelliit

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). 

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.
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LAUPÄEV, 18.08.2018. Rühmad 0, 2, 3, 4, 6, 7

Kohtunikud 
NB! Näituse toimkond jätab endale õiguse teha vajadusel muudatusi.

Rühm 0:
Bo Skalin, Rootsi – kõik tõud rühmast 0

Rühm 2:
Julija Aidentiene, Leedu – inglise bulldog, 
kääbuspinšer, leonberger
Pedro Ivo Santos Bispo, Portugal –
bullmastif, hovawart, itaalia corso, pürenee 
mastiff, pürenee mäestikukoer, shar pei
Juta Haranen, Eesti – ahvpinšer, do-khyi 
(tiibeti mastif), saksa bokser, saksa dogi 
(kõik värvused)
Gerard Jipping, Holland – 
kääbusšnautser (kõik värvused)
Galina Kalinichenko, Ukraina – berni alpi 
karjakoer, newfoundlandi koer, rottweiler
Bo Skalin, Rootsi – suuršnautser 
(mõlemad värvused), šnautser (mõlemad 
värvused)
Oleg Vasiliev, Venemaa – bernhardiin 
( mõlemad karvatüübid), kaukaasia 
lambakoer, kesk-aasia lambakoer, vene 
must terjer
Francisco Ruiz Rodriguez, Hispaania – 
kõik ülejäänud tõud rühmast 2

Rühm 3:
Nemanja Jovanovič, Serbia - jack russell’i 
terjer, tšehhi terjer, west highlandi terjer, 

welshi terjer
Walter Jungblut, Saksamaa – 
foksterjer (karmikarvaline), foksterjer 
(siledakarvaline), iiri glen of imaali terjer, iiri 
pehmekarvaline nisuterjer, iiri terjer, saksa 
jahiterjer
Steven Seymour, Suurbritannia - 
austraalia siiditerjer, austraalia terjer, 
bullterjer, kääbusbullterjer, parson russell’i 
terjer, staffordshire’i bullterjer
Tatjana Urek, Sloveenia -cairni terjer, 
inglise kääbusterjer (must piirdega), 
norfolki terjer, norwichi terjer, skye terjer, 
šoti terjer, yorkshire’i terjer
Viva Maria Soleckyj Szpunar, Poola – 
kõik ülejäänud tõud rühmast 3.

Rühm 4:
Sylvie Desserne, Prantsusmaa - standard 
taks (lühikarvaline, karmikarvaline, 
pikakarvaline)
Vija Klucniece, Läti – kõik ülejäänud tõud 
rühmast 4

Rühm 6:
Kalvo Kriisk, Eesti – dalmaatsia koer
Diane Stewart-Richie, Iirimaa – kõik 
ülejäänud tõud rühmast 6

Rühm 7:
Kari Järvinen, Soome - gordoni setter, iiri 
punane setter, iiri puna-valge setter, inglise 
pointer, inglise setter, saksa karmikarvaline 
linnukoer, saksa lühikarvaline linnukoer
Kalvo Kriisk, Eesti – kõik ülejäänud tõud 
rühmast 7

LÕPPVÕISTLUSED:
Juuniorhändler – Triin Vasemägi, Eesti
Parim Beebi - Francisco Ruiz Rodriguez, 
                                                  Hispaania
Parim Kutsikas - Oleg Vasiliev, Venemaa
Parim Juunior – Bo Skalin, Rootsi
Parim Veteran - Sylvie Desserne, 
                                              Prantsusmaa
Parim Kasvatajaklass – Kalvo Kriisk, Eesti
Parim Järglasteklass - Steven Seymour, 
                                              Suurbritannia
Parim Paar - Pedro Ivo Santos Bispo,                     
                                                      Portugal

RÜHMAVÕISTLUSED
Rühm 2 - Juta Haranen, Eesti
Rühm 3 – Walter Jungblut, Saksamaa
Rühm 4 - Vija Klucniece, Läti
Rühm 6 -Diane Stewart-Richie, Iirimaa
Rühm 7 - Viva Maria Soleckyj Szpunar,   

                              Poola
 

BEST IN SHOW – KARI JÄRVINEN, Soome

PÜHAPÄEV 19.08.2018. Rühmad 1, 5, 8, 9, 10
Rühm 1:
Nemanja Jovanovič, Serbia - belgia 
lambakoer (groenendael, laekenois, 
malinois, tervueren), lõuna-vene 
lambakoer, saksa lambakoer (mõlemad 
karvatüübid), schapendoes, schipperke, 
šveitsi valge lambakoer
Kari Järvinen, Soome – austraalia 
lambakoer, beauceron, bordercollie, briard, 
habecollie, mudi, puli, pumi, shetlandi 
lambakoer
Bo Skalin, Rootsi – collie (lühikarvaline, 
pikakarvaline), vana-inglise lambakoer, 
welsh corgi cardigan, welsh corgi 
pembroke
Sylvie Desserne, Prantsusmaa – kõik 
ülejäänud tõud rühmast 1

Rühm 5:
Julija Aidentiene, Leedu – saksa 
spits (kõik suurused, kõik värvused, va 
pomeranian/kääbusspits)
Juta Haranen, Eesti – akita, alaska 
malamuut, ameerika akita, pomeranian/
kääbusspits, samojeedi koer
Francisco Ruiz Rodriguez, Hispaania 
– basenji, etna cirneco, ibiza podenco, 
mehhiko karvutu koer, peruu karvutu 
koer, portugali podengo, tai ridgeback, 
vaaraokoer

Vija Klucniece, Läti – kõik ülejäänud tõud 
rühmast 5.

Rühm 8:
Judit Beke, Ungari - inglise 
springerspanjel, kiharakarvaline retriever, 
labradori retriever, welshi springerspanjel
Sven Slettedal, Norra -ameerika 
kokkerspanjel, inglise kokkerspanjel, 
kuldne retriiver
Kalvo Kriisk, Eesti -kõik ülejäänud tõud 
rühmast 8.

Rühm 9:
Bo Bengtson, USA - bostoni terjer, 
jaapani chin, mops, tiibeti spanjel
Walter Jungblut, Saksamaa – chihuahua 
(lühikarvaline), kõik puudlid
Steven Seymour, Suurbritannia - belgia 
grifoon, brüsseli grifoon, käharakarvaline 
bichon, lhasa apso, shih tzu, tiibeti terjer, 
väike brabandi grifoon
Viva Maria Soleckyj Szpunar, Poola – 
Chihuahua (pikakarvaline), coton de tulear, 
havanna bichon, malta bichon, pekingi 
koer
Oleg Vasiliev, Venemaa – bologna 
bichon, hiina harjaskoer, vene toy 
(mõlemad karvatüübid)

Tatjana Urek, Sloveenia – kõik ülejäänud 
tõud rühmast 9.

Rühm 10:
Oleg Vasiliev, Venemaa – saluki, vene 
hurt- borzoi
Gerard Jipping, Holland – kõik ülejäänud 
tõud rühmast 10.

LÕPPVÕISTLUSED:
Juuniorhändler – Anabel Leedu, Eesti
Parim Beebi – Juta Haranen, Eesti
Parim Kutsikas - Sylvie Desserne, 
Prantsusmaa
Parim Juunior - Nemanja Jovanovič, 
Serbia
Parim Veteran - Vija Klucniece, Läti
Parim Kasvatajaklass - Francisco Ruiz 
Rodriguez, Hispaania
Parim Järglasteklass - Walter Jungblut, 
Saksamaa
Parim Paar - Oleg Vasiliev, Venemaa

RÜHMAVÕISTLUSED
Rühm 1 - Bo Skalin, Rootsi
Rühm 5 - Julija Aidentiene, Leedu
Rühm 8 - Kalvo Kriisk, Eesti
Rühm 9 - Tatjana Urek, Sloveenia
Rühm 10 - Gerard Jipping, Holland



Ürituste info

EKL näituste 
kalender 2018

EKL ürituste info 2018
http://kennelliit.ee/uritused/

Näituste info: http://kennelliit.ee/uritused/?fi lter=naitused

EKL võistluste 
kalender 2018

http://www.sportkoer.com/prox/trialcalendar/2018/voistlus/

http://kennelliit.ee/uritused/?fi lter=koolitused

EKL koolituste 
kalender 2018
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EKL 
maastikujooksude 

kalender 2018
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