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Hea lugeja,

Taaskord on kiire suvehooaeg lõpule jõudmas ning sügisesed 
toimetused ees ootamas. Kutsun teid taaskord Eesti koeranduse 
võlude ja valude üle kaasa mõtlema.

Suvi on olnud päikeseline nii meie koertele kui nende 
uhketele omanikele/kasvatajatele, kes mitme maa ja mere tagant 
on kodupinnale naasnud nii mõnegi tiitli ja/või kogemuse 
võrra rikkamana. Paraku varjutab kordaminekuid juba eestlase 
kaubamärgiks kujunenud sotsiaalmeedias „ärapanemise“ vajadus. 
Selline lugemine, mis torkab silma ka kodumaise koeranduse 
ringkonnast kaugemalgi, ei tee au ei kirjutajale endale ega laiemas 
plaanis ka kirjutistele takka kiitjatele. Astudes sammukese edasi, 
ei olegi vaja kaugele vaadata, kui näeme sama käitumismustrit 
suuremas plaanis, kas siis vajadusena ennast võõraste sulgedega 
ehtida või „oma võimu“ kehtestada.  

Rääkides igaühe õigusest oma arvamust avaldada, tuleb 
lähtuda ka igaühe õigusest olla mittesolvatud ja -alandatud oma 
kaasliikme poolt. Loomulikult ei saa eeldada, et organisatsioonis 
jagavad kõik samu mõtteid ja tõekspidamisi, kuid erimeelsused 
tuleb lahendada arukalt, osates puudused vooruseks pöörata. 
Osates seisukohti argumenteerida, kuulata ja mitte vaid kuulda, 
noppides vaidlustes välja vastaspoole tugevad argumendid, saame 
tihti suurema probleemi asemel mõistliku lahenduse. 25 aastat 
tegutsenud organisatsiooni vaates peaks selline käitumine olema 
iseenesestmõistetav, kuid paraku on endiselt kättesaamatu nii 
mõneski allüksuses.

Tihti olen tabanud end mõttelt, et mida kennelliidu liige oma 
organisatsioonilt tegelikult ootab, millest puudust tunneb, mida 
vajab ja mille üle rõõmustab. Sellist otsest küsimust esitades 
saan sageli üsna laialivalguva vastuse, et keegi midagi ei tee ja 
kõik on justkui halvasti. Pikemal vestlusel koorub välja tõde 
informatsiooni vähesuse osas. Tegelikult ei tea liikmed, millega 
tegeleb juhtorgan või allüksus, kuhu liige peaks kuuluma või võiks 
kuuluda. Tõepoolest, tihti ei ole kennelliidu kodulehel nähtav 
teave eesootava koosoleku aja ja selle päevakorra kohta, justkui 
oleks koosolekut korraldaval organil kartus selle ees, et äkki 
tullakse koosolekule ja kuuldakse, mida arutatakse ja otsustatakse. 
Mõelgem, kas lihtliikmed, eestseisuste liikmed, juhtorganite 
liikmed mitte just et peaks, aga võiks külastada ka teisi, mitte kitsalt 
vaid enda valdkonda puudutavaid koosolekuid ja arutelusid – just 
silmaringi avardamist ja organisatsiooni ühtsust silmas pidades. 
Selleks, et kennelliidu juhtorganite tegevus ei jääks vaid Tallinna-
keskseks, viidi 20. septembril volinike koosolek läbi heade mõtete 
linnas Tartus. Tänan Lõuna-Eesti Koertekeskust lahke kutse eest! 

Soovin kõigile päikesepaistelisi sügispäevi, nautige värvikirevat 
loodust!  Tormistel sügisõhtutel hoidke end soojas ning seda kõike 
ikka koos nelja- ja kahejalgsete sõpradega!

Helen Tonkson

Уважаемый читатель!

Лето опять пролетело незаметно, и впереди нас 
ожидает насыщенная делами осень. Я вновь приглашаю 
вас поразмыслить над достижениями и проблемами 
собаководства Эстонии.

Лето порадовало солнечными деньками и наших 
замечательных собак, и их владельцев/заводчиков, 
которые объездили множество стран и вернулись в 
родные пенаты с титулами и/или полезным опытом. К 
сожалению, определённые «достижения» становятся 
причиной насмешек, которые СМИ уже превратили в 
наш своеобразный «торговый знак». Чтение таких статей, 
которые бросаются в глаза не только поклонникам и 
членам Эстонского кинологического союза, но и более 
широкой общественности, не делают чести журналистам 
и стоящим за ними «заказчикам». В более широком плане 
мы видим тот же почерк и рисунок поведения желающих 
утвердиться за чужой счёт и пробиться во власть.

Если говорить о свободе слова и праве каждого 
высказывать своё мнение, то следует затронуть также и 
право каждого быть защищённым от обид и унижений со 
стороны других членов союза. Естественно, невозможно 
предположить, чтобы в организации царило полное 
единомыслие, и все разделяли общее мировоззрение. 
Однако возникающие разногласия нужно разрешать 
разумно, и хорошо бы научиться обращать недостатки 
в достоинства, аргументировать свои позиции, уметь 
слышать (а не только слушать). Если мы научимся 
предъявлять противной стороне сильные аргументы, мы 
зачастую сможем получить вместо раздутой проблемы 
разумное решение. Если учесть 25-летний опыт работы 
нашей организации, такое поведение должно было 
сформироваться само собой уже давно, но, к сожалению, 
в некоторых подразделениях оно по-прежнему 
недостижимо.

Я часто ловлю себя на мысли: чего же действительно 
ожидает член кинологического союза от своей организации, 
в чём он ощущает недостатки, в чём он нуждается и 
чему он радуется? Задавая эти прямые вопросы, я часто 
получаю расплывчатые ответы: мол, никто ничего не 
делает, всё никуда не годится. При длительной беседе 
вырисовывается причина: недостаточно информации. 
Члены союза в действительности не знают, чем занимается 
руководящий орган или подразделение союза, куда член 
должен входить или мог бы входить. Действительно, 
на домашней странице кинологического союза не 
всегда доступна информация о времени и распорядке 
дня предстоящего собрания – создаётся впечатление, 
будто организующий собрание орган опасается: а вдруг 
члены союза придут на собрание и узнают, что же там 
обсуждается и решается? Давайте задумаемся о том, что 
простые члены и члены руководящих органов союза 
могли бы посещать не только касающиеся их сфер 
деятельности, но и другие собрания и обсуждения – в 
целях расширения кругозора и укрепления единства 
организации. Для того чтобы деятельность руководящих 
органов Эстонского кинологического союза не была 
сосредоточена исключительно в Таллинне, 20 сентября 
собрание уполномоченных проводится в Тарту. Благодарю 
Центр собаководства Южной Эстонии за приглашение!

Желаю всем солнечных ясных дней и наслаждения 
красочной осенней природой! Также желаю домашнего 
тепла, которое согреет в ненастные осенние вечера вас и 
ваших четвероногих друзей! 
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Jahikoerte päev Palmse 
mõisas

6. augustil peeti Palmse mõisas jahikoerte päeva. 
Väikesele vihmale vaatamata kogunes augusti esimesel 
laupäeval Palmse mõisa õuele arvukalt erinevaid jahikoeri 
ja igas vanuses koerasõpru.

Päeva jooksul tutvustati, mismoodi aitavad jahikoerad 
inimesi – nii mõnigi jahikoeratõug on täna asendamatu 
abiline politseitöös või erivajadustega inimeste elus. 
Demonstreeriti erinevaid jahikatsete võimalusi – alates 
„karujahist“ motoriseeritud karukuju abil, hurtade 
„jänesejahi“ ja urukoerte katseteni. Maha mängiti 
ka mõisaolustikku sobivaid ajaloolisi jahistseene ja 
demonstreeriti erinevaid jahialasid. 

Ürituse raames toimus Palmse mõisas ka eesti hagijate 
sertifi kaadiõigusega erinäitus, kus osales kokku 20 
koera, kohtunikuks oli Katrin Raie. Näituse kauneimaks 
hagijaks tunnistati BALT JW15 EST J CH ESTJW15 
ESTW16 FINW15 HeW15 LVA CH LVA JCH TLN 
WCup16 TLNJW15 TLNW15 SAKSTE ELURÕÕMUS 
ELIISABET, om. Maris Siilmann & Marika Hiiemaa & Tiit 
Hiiemaa. Parim veteran oli BALT J CH BALT W13 BLR 
JCH BLR JW09 BLR W09 EST CH EST J CH ESTJW09 
ESTW10 ESTW11 ESTW13 ESTW15 FIN CH FINW13 
HeW10 LTU JCH LTU W10 LTU W11 LVA CLJW11 
LVA JCH LVA W11 LVA W12 LVA W13 NORDW13 
RUS CH RUS JCH ALITA, om. Marika Hiiemaa & Maris 
Siilmann. Parim juunior EST J CH ESTJW16 JAHISARV 
RAMSES RUNTSI, om. Eiko Õis  ja parim beebi BERTA, 
om. Marko Kivisik.

Jahikoerte päeva korraldajateks olid Eesti Jahikoerte 
tõuühing, Eesti Kennelliit, Eesti Jahimeeste Selts ja SA 
Virumaa Muuseumid.

Tekst ja pildiallkirjad Kaja Raudoja
Pildid Helen Vaher

Jahikoerapäevaks võtsid traksid taksid 
koprajahist vaba päeva. 

Jahiterjer võib ju kasvult väike olla, 
kuid sisu on sees suure karu jagu 
ja vaat et rohkemgi. Karukatses ei 
kannatanud ei karu ega koerad, lusti 
jagus ka pealtvaatajaile. 

Sakste Elurõõmus Elisabeth.
Foto: Ivi-Triin
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Jahikoera kõrval näeb meil üha rohkem asjalikke jahinaisi, 
ilusad koerad ja naised tõmbavad muidugi ka kaameraid. ETV 
uudislõik järelvaadatav siin: http://menu.err.ee/v/uudised/
elu/9e86ef7a-6fb 2-4542-8a0d-bf6c7dfdb2a0/jahikoerte-paev-
toi-palmse-moisa-ohtralt-loomasopru

Tore üritus paneb muigama nii muhedad jahimehed kui ka 
nende huumorimeelega jahikoerad!

Retriiverid ei ole ammu enam ainult lindu veest toovad koerad – 
soov inimese heaks tööd teha on teinud neist võrratud kaaslased 
ja äärmiselt mitmekülgsed abilised.

Ja – jahikoeraveri viib ikka aiast välja, kasvõi vaid vaatama. 
Kas tuleb jaht või ei!
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FCI sõnakuulelikkuse 
Maailmameistrivõistlused

30.06-3.07.2016, Moskva, Venemaa

Käesoleval aastal olid Eestist SK MMle registreeritud vaid minu kaks koera, 
bordercollied Tending Bonfi re (Iti) ja  Tending Eagle-Eyed (Rika), kuid 
kahjuks tervislikel põhjustel Rika võistlustel osaleda ei saanud.

Võistlustele oli registreerunud 80 koera 
15st erinevast riigist ning võistlustel osales 
78 koera, 2 koera jäid tervislikel põhjustel 
võistlustest eemale. Tulemuse said kirja 
68 võistluspaari, nendest 26 I järku, 22 II 
järku ja 20 III järku. 8 paari jäi järguta ning 
2 koera diskvalifi tseeriti. Käesoleval aastal 
võisteldi esimest korda uute reeglite järgi, 
mis hakkasid kehtima alles 01.01.2016. 
Tulemused näitavad, et uute reeglitega 
saadi suurepäraselt hakkama.

Võistluste peakohtunik oli Carina 
Savander–Ranne Soomest ja hindavad 
kohtunikud: Jeannene Tschupp Šveitsist, 
Ralf Björklund Soomest, Vladislava 
Akimova Lätist ning Jelena Limonova 
Venemaalt. 

Võistlused toimusid kohas nimega 
  Национальный Конный Парк "русь". 
Võistluspaiga kohta saab öelda ainult 
kiidusõnu, see oli igas mõttes täiuslik 
koertele ja ka koerajuhtidele. Kui väljas lõõmas iga päev 
26-28 kraadi kuumust, siis sisetingimustes oli mõnusalt 
jahe. Suur maneež, kus toimusid võistlused, oli väga avar 
ja valgusrikas. Pinnas, millel võistlused toimusid, oli 
koerte jaoks ideaalne.

Suur osa võistluste õnnestumisel on liikumisjuhtidel, 
kelleks sel korral olid Anna Vinogradova Lätist ja 
Daria Kashirina Venemaalt. Võistlejate vaieldamatuks 
lemmikuks osutus Anna Vinogradova, kes oma särava 
isiksusega ei jätnud kedagi külmaks. 

Võistlused ise olid väga hästi korraldatud, ei mingeid 
ülemäära ootamisi, kõik laabus 
sujuvalt. Kohtunike töö oli laitmatu. 
Nagu alati esines hinnetes erinevusi 
1-2 punkti, kuid  erilist vigade otsimist 
kohtunike poolt ei tundunud küll 
olevat. Võta nüüd kinni, kas aastaga 
on võistlejad nii palju edasi arenenud 
või olid kohtunikud leebed, kuid sel 
aastal nägin ma esimest korda, et 
kõrvalkõnni eest antakse 10 punkti. 
10 punkti saadi ka teistes võtetes, 
seega tänavu ei olnud kohtunikud 
kitsid hinnete andmisel.

Käesoleval aastal oli vaieldamatult 
kõige tugevam meeskond soomlastel, 
kelle medalisaak oli aukartust 
äratav (fi naali pääses lausa 6 Soome 
võistluspaari).

Võistluse kohtunikud ja liikumisjuhid.

Fotomeenutus enne võistlusi ning üks nurgake võistluspaiga territooriumist
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Esimese poolfi naali tulemused:
I Oili Huotari & Zip 304,75p
II Hanna-Mari Ikonen & Tosi 284,5p
III Bettina Ogris & Joy 276,75p 

304,75 punkti on ikka väga tugev saavutus ja seda 
enam, kui selline tulemus saadakse MMl. Oili ja Zipu 
sooritused olid tõelised meistriteosed ning ka kohtunikud 
olid lummatud, mitme soorituse eest saadi 10p..

Teise poolfi naali tulemused:
I Galina Fedorova & Desh 289,25p.
II Jesus Martin Gonzales & Tyson 282,5p.
III Carita Kuparinen & Hurja 280p.

Ülevaade võistlusplatsidest

Finaalis näitasid soomlased taas 
sõnakuulelikkuse kõrgeimat taset, 
hõivates poodiumil kõik kolm 
kohta:
I Oili Huotari & Zip 282p.  - 
Maailmameistrid 2016
II Hanna-Mari Ikonen & Tosi  
276,25p.
III Carita Kuparinen ja Hurja 276p.

Meeskondlikult võitis ülekaalu-
kalt Soome meeskond, teiseks 
tuli Venemaa meeskond ning 
kolmandaks Rootsi meeskond.

Meie Itiga võistlesime laupäeval. 
Kõik tundus olevat ideaalne. Algus 
oli super, kuid siis millegipärast 
hakkas vigu tulema. Kuid väga 
mitmed elemendid, nii terve võte kui 
ka osaliselt, olid väga, väga ilusad. 

Vead olid tingitud ehk minu osaliselt ebakindlast sisemisest 
olekust ja  ka koera meeleolu ei olnud päris õige, s.t. et koer 
oli liiga elevil ning valmis kõike tegema, kuid puudu jäi 
keskendumisest ja minu käskude täpsest kuulamisest. Iti 
tulemuseks tuli 212p. ja III järk. Nüüd on meil eesmärgid 
olemas ja teame täpselt, millele tuleb palju tähelepanu 
osutada. 

Meie esimesed tuleristsed on käes, esimene suurvõistluse 
kogemus olemas ja nüüd ainult edasi!

Tekst ja pildid

Anne Tammiksalu

Maailma esikolmik
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Reisikaaslasteks olid seekord minu abikaasa Jüri, kes 
oli meile autojuhiks, ning Epp Keevallik, kes oli Eesti 
meeskonna kapteniks, ja loomulikult Rika ja Iti. Rika oli 
seekord kaasas turistina, sest kahjuks poolteist nädalat 
enne reisi saadud vigastus ei võimaldanud Rikal võistlustel 
osaleda. Piiriületus oli meil broneeritud 00.00. Olime 
mõni minut enne kohal ja jäime ootealal oma järjekorda 
ootama. Peagi (23.58) ilmus tabloole meie auto number 
ning pärast formaalsuste täitmist saime loa piirile sõita. 
Meid hoiatati, et piirile minekuks on aega 20 minutit ja 
paluti ennast linna peale mitte unustada. Suundusime 
otse piirile, kuid vaatamata navigaatori (Narva oli meile 
kõigile täiesti tundmatu koht) juhistele suutsime ära 
eksida. Küsisime kohalikelt, kuidas õigesse kohta jõuda, 
kuid võta näpust – kohalikud kas ei tea isegi, kus see õige 
koht asub, või juhendati meid tahtlikult valesti. Üks, kelle 
käest juhiseid küsisime, oli taksojuht! Kuid lõpp hea, kõik 
hea – piirile jõudsime õigel ajal. Sõiduautode järjekorda 
ei olnud ning Eesti  piiril sujus kõik imekiiresti ja juba 
olimegi Narva sillal, selja taga Eestimaa ning ees Venemaa. 
Vene piiripunktis läbisime kaks passikontrolli ja täitsime 
hulk deklaratsioone, mille täitmisega erilisi probleeme 
ei olnud, sest head inimesed olid mulle näidised kaasa 
andnud. Mul olid olemas kahed näidised, mis veidi 
erinesid teineteisest ja lõpptulemusena tuli mul endal 
täita hoopis kolmas versioon nendest deklaratsioonidest. 
Peagi saime loa piiri ületuseks, kell oli 01.10.  

Juhuks, kui piiriületus peaks sujuma kiiresti, olime 
broneerinud ööbimise Ivangorodi hotellis Vitjaz. 01.30 
olimegi juba hotellis. Kui enne sõitu oli meid hirmutatud 
auto parkimisega Venemaal, siis Ivangorodis ei olnud küll 
mingit muret parkimisega. Hotellil oli kinnine valvega 
parkla ja valvur ütles meile kohe, et me ei pea  millegi 
pärast muretsema, sest parklas on videovalve  ning tema 
käib ka öö jooksul mitmed korrad parklas ringkäiku 
tegemas. Pikk päev oli teinud oma töö ja peagi olime 
unenägude maal.

29. juuni – väsitav autosõidupäev.

Uneaega oli meil üsna napilt, sest soov oli õhtuks 
kohale jõuda. 6.30 äratus, hommikusöök oma kasinatest 
varudest ja ratastel me olimegi. Ilm tõotas tulla 
päikeseline ja suure tõenäosusega ka üsna kuum. Olles 
läbinud Kingissepa märkasime, et midagi marsruudis ei 

ole nagu planeeritud, kuid ei julgenud navigaatorile vastu 
ka vaielda. Võõras koht, seega tuleb usaldada. Kuid see 
usaldus läks meile maksma üsna suure ringi. Navigaator 
valis meile paremad teeolud, kuid tunduvalt pikema 
marsruudi. Kui nii, siis nii. 

Vaatepilt autoaknast oli kardinaalselt muutnud 
võrreldes Eestimaa maanteede äärsete aladega. Teeääred 
on räämas, ehitusarhitektuur ühest äärmusest teise – 
kõrvuti onnid, mis kohe-kohe kokku varisemas ning 
samas kõrval äärmiselt uhked häärberid. Omaette 
vaatamisväärsus oli kõige ehtsam karuputk, mis ääristas 
teeääri kohati lausa põldudena. Ja need olid ikka võimsalt 
suured ning lopsakate õitega. 

Kuna hommikukohvi sai varakult joodud, siis kuskil 
kella 11 aegu tekkis suur soov saada üks mõnus tass kohvi. 
Aga võta näpust – Venemaa bensiinijaamades seda lihtsalt 
ei ole (hiljem selgus, et Neste jaamadest on siiski võimalik 
ka kohvi saada).    

Umbes poole ühe aegu hakkas vihma sadama ja 
kohati oli sadu päris tugev. Sajuga oli päris raske sõita, sest 
rekkaid oli maanteel ikka loendamatu arv ja see raskendas 
möödasõite. Ja mis kõige hullem, tegelikult rekkad olid 
need, kes tegid hulljulgeid möödasõite. Kui meil oli kiirus 
90-100km/h, siis rekkate jaoks oli see sageli olematu 
kiirus ja nad tuiskasid meist nagu postist mööda.

Linnakeses, nimega Valdai, õnnestus leida mingi 
trahter, kus üritasime lõunat süüa. Kuna külastajaid 
söögikohtades tundub olevat vähe, siis sooja toitu sai ainult 
mikros soojendatult (mikros soojendatud toite saime ka 
järgmistel päevadel). Tellisin endale seljanka ja oi millise 

Sõnakuulelikkuse MM 2016  
osaleja pilgu läbi

Taas oli aastaring sealmaal, et seada ennast teele Sõnakuulelikkuse Maailmameistrivõistlustele, mis seekord 
leidis aset Moskvas. Teekonda alustasime 28. juuni hilisõhtul. Esialgselt oli meil plaanis välja sõita 29. 
juuni varahommikul, kuid kuulates igasugu legende piiriületuse ja kõige muu kohta, mis võib põhjustada 
ettenägematuid takistusi sujuvaks reisiks, otsustasime oma reisi alustada veidi varem. Eks veidi kõhe tunne oli 
sees küll, sest oma autoga Venemaale sõidu kohta sain eelnevalt igasugu  infot ning meie ettevõtmine hakkas 
üha rohkem ärevust tekitama. Etteruttavalt  mainin aga kohe, et igasugu jutte ja legende ei tasu kunagi 
kuulata ega uskuda.
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pettumuse osaliseks ma sain – see oli vorstitükkide leotis 
vees, mis oli kerge soolaga maitsestatud. Autos näksitavad 
maasikad, nektariinid, juustupulgad ja herned tundusid 
lõunasöögi kõrval lausa delikatessidena.   

Sõita oli jäänud veel umbes 500km. Peagi sattusime 
paradiisi – tasulisele teele. Sisenedes sellele teele muutus 
kõik meie ümber, me olime sattunud kui teise maailma. 
Teeääred olid puhtad, iga natukese maa tagant ilusad 
puhkekohad, liiklus peaaegu olematu (ei ühtegi rekkat). 

Kui sõita oli jäänud umbes 180km, leidsime päris viisaka 
olemisega hotelli, kus oli ka restoran (lootsime, et siit saab 
ehk korralikult süüa). Ja ega me eksinudki, teenindamine 
oli korralik ja toidud ka päris maitsvad. Koerad said ka 
üle pika aja korralikuma jalutuskäigu hotelli kõrval olevas 
aiakeses, kus oli kämpingute ala. Nüüd oli päris hea olemine 
ja reis võis jätkuda. Olles sõitnud pea 100km, sattusime taas 
tasulisele teele. Olime õnnelikud, et kõik nii libedalt läheb – 
kuid kahjuks meie õnn jäi lühikeseks. Tasuliselt teel maha 
sõites sattusime Moskva ringteele, mis võttis meid vastu 
6 -7 sõidurea (täpselt ei olnud ridu võimalik tuvastada, 
sest neid lihtsalt tekitati mõlemale poole juurde just nii, 
kuidas keegi kuskile mahtus) ja tohutu ummikuga. See 
ummik pikendas ajaliselt meie teekonda pea 1,5h. Kõigil 
olid närvid päris krussis, sest liiklus selles ummikus oli 
meie jaoks harjumatu (julmalt kasutati oma õigust ja Jüril 
oli tükk tegemist, et meid sellest liikluse sasipuntrast eluga 
kohale viia). Kui me lõpuks ringteelt maha saime ja tee 
ääres kauplust nägime, siis oli kõigul ühine mõte, et pärast 
sellist kannatuste rada lihtsalt peab poest midagi rahustavat 
ostma. 

Kell oli pea üheksa õhtul, kui lõpuks jõudsime oma 
hotelli nimega „Kotlyakovo Plaza”. Pärast pikka ja väsitavat 
päeva ootas meid ees imeilus kohake, millest pidi saama 
meie kodu neljaks päevaks. See oli tõeliselt ilus väike 
paradiis, kus oli isegi mini loomaaed ning imeilus aiakene, 
mida hooldati iga päev usinalt. Ka teenindav personal oli 
väga lahke ja kõik hingasid kergendatult, et lõpuks ometi 
saavad suhelda pingevabalt. Selgus, et personal ei osanud 
sõnakestki inglise keelt, kuid hotellis peatusid peale meie  
veel Saksa, Poola, Hispaania, Prantsuse ja Itaalia tiimid, 
kellega nad suhtlesid vaid kehakeeles, kuid hakkama saadi. 
Broneeringu järgi oli meil broneeritud sviit ja teadsime, et 
meil on kahe toaga elamine, kuid tegelikkuses oli meil üks 
tuba kolme peale. Jah, kõik mugavused olid olemas, kuid 
ju see siis oli arusaam sviidist vene moodi. 

Lõpuks said ka Rika ja Iti kohalikke uudiseid lugema. 
Ega oma jaladki olid pikast autosõidust päris kanged ja 
vajasid sirutamist. Tuppa tagasi jõudes sättisime endid 
mõnusalt sisse ja nautisime kena suveõhtut, meenutades 
seljataha jäänud tuhandet värvikat kilomeetrit. 

30. juuni – treeningute päev.

Meie treening pidi algama alles 11.40, seega 
hommikuse ärkamisega me eriti ei kiirustanud ning oli 
piisavalt aega, et rahulikult hommikusööki nautida. Täna 
külastasime esimest korda meie hotelli baari, mille menüü 
kohta olime jõudnud juba üht kui teist kuulda. Seega 
suundusime baari poole eelarvamusega. Sisenedes olime 
üsna üllatunud, sest nii hubast kohta me küll ei osanud 
oodata. Ka baaridaam Ljuda oli väga meeldiv ja jutukas 
naisterahvas. Olime baaris ainsad külastajad, teised olevat 
kõik juba hommikul kuue aegu ära läinud! Nähes, et 
oleme kolmekesi, pani ta letile kolm alustaldrikut, kuhu 
ootamatult ladus, sõna otseses mõttes – pläts, pläts, pläts 
- kolm võileiba. Lisaks võileibadele oli menüüs riisipuder. 
Pudruga olen harjunud tarbima moosi ja küsisin, et ega 
neil seda juhtu olema, mille peale küsis Ljuda, et kas me 
oleme need koertega külastajad? Saanud jaatava vastuse, 
vastas ta: „Togda naidjom”! Kohviga aga olid lood taas 
kehvasti. Näha oli küll võimas kohvimasin, kuid saime 
ikkagi vaid lahustuvat kohvi. No parem see, kui üldse 
mitte midagi.  Kui olime laua taha istunud, siis küsib 
Ljuda, et kas võileivale võid ka soovite? Mis mõttes? 
Selgus, et saiaviilu peale oli laotud vaid tükk vorsti ja 
juustu.  Menüü oli kindlalt reglementeeritud ja kui 
soovisid midagi juurde, siis tuli selle eest juba raha välja 
käia. Täna siiski õnnestus meil saada ka üks täiendav tass 
kohvi tasuta (edaspidi see enam ei õnnestunud). 

Peale hommikusööki hakkasime liikuma võistluspaiga 
poole. Üritasime kohale jõuda GPS koordinaatide järgi, 
kuid taas viis navigaator meid veidi valesti, umbes 13km 
enne õiget kohta teatab ta, et oleme kohale jõudnud. 
Kontrollisime mitu korda koordinaatide õigsust, kuid 
abi sellest ei olnud. Nüüd sisestasime aadressi ja selle 
järgi jõudsime kenasti õigesse kohta. Meie ees laius 
võimas spordikompleks – „Rahvuslik hobuste park 
RUS”. Meeskondadele ettenähtud ruumi jõudmiseks tuli 
läbida pikk koridor, kus tulid meile vastu mitu hobust. 
Iti nendest neljajalgsetest  eriti hästi küll ei arvanud, Rika 
jäi aga täiesti ükskõikseks. Meeskondadele ettenähtud 
ruum oli suur ja avar ning see oli mõeldud ainult puuride 
jaoks. Meeskondadele ei olnud kindlaid kohti ja kui meie 
kohale jõudsime, siis oli tükk tegemist, et oma kahele 
puurile kohta leida. Koerajuhtidele aga ei olnud isegi 
istumise võimalust ette nähtud. Mõned meeskonnad olid 
mõned toolid kuskilt sebinud, enamus istusid hobuste 
takistustest tehtud pinkidel. Registreerimisel selgus, et 
oleme viimane meeskond, keda juba pikisilmi oodati, 
kuigi registreerimise lõpuni oli veel üle tunni aja aega. 

Treeningute aega oli sel korral üllatavalt palju. 
Esialgselt oli minule ette nähtud kahe koera jaoks 15 
minutit, kuid paar päeva enne treeninguid ilmus info, et 
aega on lühendatud ning nüüd oli mul kahe koera jaoks 
10 minutit (sedagi rohkem, kui varasematel aastatel). 
Kuna Rika võistlustel ei osalenud, siis olin kindel, et minu 
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keegi keemik? Kõik olid üllatunud, et mis see keemik siia 
puutub! Ja siis tuli järgmine küsimus, et kes teab, mis tähis 
on kullal! Kõik arvasid, et küsimuses on mingi konks ja 
vahtisime kõik üksteisele imestunult otsa, kuid usun, et 
tegelikult teadsid kõik kulla tähist. No üks julge otsustas 
vastata ja saanud õige vastuse, palus Carina tal öelda üks 
number. Saanud selle numbri, selgus, et millist peatamise 
asendit kasutatakse UWE võttes. Ja sarnaseid meetodeid 
kasutades (valdkonnad olid kogu aeg erinevad: loodus, 
ajalugu jne.) said paika kõik seni saladuses olnud asendid 
ja asetused. 

Lõpuks saime end koduteele asutada. Territooriumilt 
välja sõites kohtusime soomlastega, kes ootasid taksosid, 
et sööma minna. Nemad ööbisid samas kompleksis, 
kuid õhtusööki ei olnud seal võimalik saada. Päeval oli 
avatud kohvik, kust oli võimalik saada ka sooja toitu. 
Ega me hetkel teadnud isegi, kust meie õhtusöögi saame. 
Lõõpisin soomlastega, et Venemaal on kõik võimalik ja et 
teie taksod ei pruugi üldse tullagi. Ja järgmisel hommikul 
selguski, et tellitud taksod jäidki tulemata ning soomlased 
jäid ilma õhtusöögita. Kõigil, kes elasid kohapeal, oli 
probleeme hommiku- ja õhtusöögiga. 

Tagasi hotelli jõudes uurisime, et kas läheduses on 
mõnda söögikohta ja meie suureks imestuseks öeldi, et 
nende oma baaris on võimalik õhtust süüa. No mida sa 
hing veel oskad tahta!  Koerad tuppa ja ise baari, kuid 
baaridaam Ljuda oli kuskile kadunud. Pika otsimise 
peale ta siiski leiti ja võisime tutvuda menüüga, mis nägi 
välja sedasi, et Ljuda tõstis külmutuskapist välja mitmed 
kandikud ja ladus letile. Valik oli päris suur: kahte sorti 
kana, kala, kotletid, mida siis soojendas mikrouunis. 
Elektripliidil olid just keedetud värsked kartulid ning 
juurde meisterdas Ljuda koheselt värske salati. Portsud 
said niin suured, et andis ära süüa ja maitsesid ka väga hästi, 
just sellised mõnusad kodutoidud. Olime nii õnnelikud, 
et ei pidanud enam  pead valutama söögikordade pärast. 
Nende päevade jooksul, mis hotellis peatusime, ei näinud 
me baaris kordagi, ei hommikul ega õhtul, teiste tiimide 
liikmeid. Ju selline koduköök ei sobinud neile.

Täna õhtul võtsime ette tutvumise lähiümbrusega 
ning sellega koos said ka koerad päris pika jalutuskäigu. 
Piirkond, kus elasime, oli uuselamute rajoon, kus üks maja 
oli teisest uhkem. Venemaal kehtis reegel – kui midagi 
teha, siis juba maksimaalselt suurelt. Kuid meile oli 
võõrastav selliste villade ees näha näiteks kartulipõllukest. 
Kummalisi eesaedu oli teisigi. Minnes läksime autotee 
servapidi ja sedasi nägime majade fassaade eestpoolt. 
Tagasi tulime aga majade tagant mööda väikest teerada. 
Nüüd nägime majade tagakülgi, mis iseenesest olid tip-
top. Kuid majade tagused aiad olid öö ja päev majade 
ette jäävate aedadega. No mida kõike seal ei leidunud ja 
loodus toimetas ka tagaaedades oma reeglite järgi. Koju 
tagasi jõudes olid koerad nii väsinud, et Iti ei nõudnud 
isegi mitte õhtusööki, mis ei olnud üldse tavapärane 
käitumine temale. Kuskil 22.30 avastasin äkki ise, et 
koerad ikka magavad ja polegi veel õhtust söönud. No see 
viga sai kiiresti parandatud ja nüüd said koerad jätkata 
päevase väsimuse väljamagamist. Seda vajasime ka ise.

treeningaega kärbitakse veelgi, kuid minu üllatuseks 
seda ei tehtud ja saime Itiga teha trenni lausa 10 minutit. 
Treeningutel pakkusid oma abi Vene tiimi tüdrukud, 
millest ma muidugi ära ei öelnud. Tavaliselt on treeningud 
toimunud kahel platsil (kummalgi platsil just need võtted, 
mis ka võistlustel sellel platsil toimuvad). Seekord aga 
sai trenni teha vaid ühel platsil ning uuendusi oli veelgi, 
nimelt ei teadnud keegi enne võistlusi ka võtete järjekorda. 
Eelnevalt oli teada vaid kõrvalkõnni skeemid. Kuna meil 
oli aega palju, siis jõudsime üsna mitmed võtted läbi teha. 
Trennis oli Iti väga tubli ja kontaktne ning mitte miski ei 
viidanud sellele, et võistlustel võiks asi teisiti olla. Peale 
treeninguid oli üsna palju vaba aega ning selle sisustasime 
pikema jalutuskäigu ja mõnusa suplusega. Ilmad Moskvas 
olid lämmatavalt palavad (26-27 kraadi). Kuid sees, nii 
tiimide ruumis kui ka hallis, kus võistlused toimusid, oli 
mõnusalt jahe. Suures hallis näitas termomeeter pidevalt 
27 kraadi ja ehmatus alguses oli suur, et kuidas sellises 
palavuses võistelda saab, kuid peagi saadi aru, et see 
termomeeter näitab hoopis välistemperatuuri.

Kui treeningud läbi, siis peagi alustati ka 
avatseremooniaga ning peale avatseremooniat esines valge 
koer. No nüüd saadi siis lõpuks teada võtete järjekord ja 
millised võtted millisel platsipoolel tehakse. Saladuseks 
jäid endiselt eseme äratundmise võtte puhul esemete 
asetus, kaugjuhtimise järjekord, Z skeemi asendid ning 
UWE võttes tehtav peatumise asend. Valge koera poolt 
tehtud variandid ei olnud need, mis võistlustel pidid 
tulema. Viimased saladused pidid avalikuks tulema alles 
kaptenite koosolekul. 

Võtete järjekorda oli aga selline:
1. ring – juurdekutsumine, ruutu saatmine, kõrvalkõnd 
ja Z skeem.
2. ring – eseme äratundmine, UWE võte, suunatud 
toomine ja kaugjuhtimine.

Püsivõtted pidid toimuma päeva lõpus pärast kõikide 
individuaalsoorituste lõppemist.

Päeva lõpetas kaptenite koosolek, mis kestis taas 
hirmus pikalt, pea 1,5h, tänu peakohtunik Carina 
Savander-Ranne humoorikatele vahepaladele. Väga 
huvitavalt toimus kõikide seniste saladuste paika 
panemine. Ühel hetkel küsib Carina, et kas meie seas on 
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1. juuli – esimene poolfi naalipäev.

Täna oleks pidanud olema Rika etteaste päev, kuid 
kahjuks poolteist nädalat enne MMi saadud vigastus ei 
võimaldanud Rikal nendel maailmavõistlustel osaleda. 
See oleks olnud Rika viimane etteaste suurvõistlusel, kuid 
kahjuks õnnetused ei hüüa tulles. Seega sain terve päeva 
jälgida teiste sooritusi ja mul oli hea võimalus ka ise kaasa 
hinnata, et proovida enda kohtunikuoskusi.

Võistlused toimusid   Национальный Конный 
Парк "русь" maneežis, mis oli väga avar ja valgusrikas, 
temperatuur maneežis oli mõnusalt jahe vaatamata 
sellele, et väljas lõõmas päike kõrgete soojakraadidega, 
26-28 kraadi. Tingimused headeks sooritusteks olid kõik 
olemas. Kui liivase maneeži osas oli paljudel eelarvamusi, 
siis pärast võistlusi ei kahelnud enam keegi selles, et selle 
aasta aluspinnas oli läbi aastate parim, kus inimestel 
oli mugav liikuda ja koertel väga hea sooritada kiireid 
võtteid. Võtete järjekord oli ka väga hästi läbi mõeldud, 
tänu millele ei olnud mingeid ülemääraseid edasi-tagasi 
liikumisi üle platsi ning ühelt platsilt teisele minnes ei 
olnud mingit ootamist, kõik käis väga sujuvalt. 

Esimeses ringis hindasid Vladislava Akimova (Läti) 
ja Jelena Limonova (Venemaa), liikumisjuhiks oli 
Anna Vinogradova (Läti) ning teises ringis hindasid 
Ralf Björklund (Soome) ja Jeannene Tschupp (Šveits), 
liikumisjuhiks oli Daria Kashirina (Venemaa). Kohtunike 
hindamine tundus olevat üsna objektiivne ja mõistlik 
(kõigil on veel meeles aastatagune hindamine Torinos), 
kuigi hinnetes esines sageli 1-2p. erinevusi. Kuna aga 
kohtunikud jälgisid sooritusi erinevatest kohtadest, siis 
nägidki nad asju erinevalt ja üks ei pruukinud näha 
seda, mida nägi teine. Nendel võistlustel saadi mitmete 
soorituste eest lausa 10p. (isegi kõrvalkõnni eest), 
mis sellisel suurvõistlusel on üsna haruldane nähtus. 
Esimesel päeval astus võistlustulle 9 erinevat koeratõugu, 
kellest domineerivaks olid bordercollied, kuid erilised 
haruldused olid mittelspitz ning staff ordshire terjer.  

Tulemused räägivad ise enda eest, sooritusi oli 
seinast seina. Väga palju eksisid koerad ruudu võttes, kus 
iseenesest ei olnud koertel probleeme edasi saatmisega, 
vaid hoopis ruudu leidmisega.

Päeva parima võistluse tegid Oili Huotari ja Zip 
(Soome). Pealtvaatajad lausa tardusid, kui nad platsil 
töötasid. Pärast individuaalvõtteid olid kõik sõnatud, 
sest ilma püsivõteteta oli nende punktisummaks juba ilus 
I järk - 264,75p. Oili ja Zipu sooritused olid võrratud, 
sellist taset pole MMl juba ammu nähtud, kui üldse on!  
Neid vaadates oli näha, et nad on tõeline tiim, nende 
vahel on täielik teineteise mõistmine, nad mõlemad olid 
äärmiselt rahulikud ja enesekindlad, nad justkui teadsid, 
milleks nad siia olid tulnud! Neid omadusi ihkab iga SK 
harrastaja, kuid oi kui raske on sellist koostööd saavutada. 
Püsivõtetest noppisid Oili ja Zipu veel 40 punkti 
ning nende lõpptulemuseks kogunes 304,75! Selline 
punktisumma MM-il on erakordne.

Hõbemedali pälvisid  Hanna-Mari Ikonen & Tosi 
(Soome) – 284,5p. ning pronksmedali omanikeks said 
Bettina Ogris & Joy (Austria) – 276,75p.. Esimese päeva 

saak oli 12 I järku, 13 II järku ja 10 III järku, 3 koera ei 
saanud tulemust.

2. juuli – teine poolfi naalipäev – Iti päev.

Hommikune äratus oli väga varajane, sest 
pidime olema valmis Moskva liikluse eripäradega, 
kus olenemata kellaajast on pidevalt meeletud 
liiklusummikud ning vahel kulus meil 23km läbimiseks 
lausa 1,5h ja liikluskultuur  nendes ummikutes, see on 
midagi enneolematut. Seega parem karta kui kahetseda. 
Jõudsime kenasti kohale ja jäi veel piisavalt aega 
koeraga jalutada ning kontakti võtta. Enesetunne oli 
suurepärane, Iti oli heas meeleolus ja miski ei viidanud 
sellele, et midagi võiks viltu minna. 

Aeg lendas kiiresti ja kuna olime üheksandad 
võistlejad, siis peagi oli meie kord ringi minna. Kui eelmine 
koer tegi viimast võtet, läksime soojendusalale ootama 
ja veidi kontakti hoidma. Väga meeldiv oli liikumisjuhi, 
Anna Vinogradova, käitumine. Kui tuli järgmise 
võistleja kord, siis tervitas ta kõiki kättpidi ja soovis edu, 
see oli väga liigutav. Ametlikud protseduurid tehtud, 
läksime esimese võtte (juurdekutsumine) alguspunkti. 
Meie algus oli super, sest selle võtte eest saime mõlemalt 
kohtunikult 10p.. Kuid sellega meie kaunis etteaste ka 
lõppes. Järgmine võte oli edasi saatmine ja sealt ruutu 
saatmine. Edasiminek õnnestus väga ilusti, kuid ruutu 
joostes läks Iti esialgu valele liinile, jooksis kohtunike 
taha. Sain ta küll ühe lisakäsuga õigele trajektoorile ja 
sealt ilusti ruutu, kuid viga oli tehtud. Peatus ruudus, 
mida ma kõige rohkem kartsin, õnnestus nii ilusti, et 
lausa pisar tahtis silma tulla, et miks see trajektoor pidi 
untsu minema? Järgmisena oli kõrvalkõnd, mis esimeses 
pooles oli täiesti käest ära, kuid kõrvalkõnni teises 
pooles võttis neiu ennast kenasti kokku ja suutis selle 
osa teha suurepäraselt. Veel oli jäänud selles ringis Z 
skeem, kus kõik peatused olid ilusad, kuid kõrvalkõnni 
eest võeti taas punkte maha. Nüüd siirdusime teise ringi, 
kus esimese võttena oli eseme äratundmine. Imeilus 
minek esemete juurde, väga ilus otsimine ja samailus 
tagasitulek, kuid sellegipoolest saime 0p.. Mis juhtus? 
Kahjuks liiga energilises tuhinas jõudis Iti naksata ühte 
valet eset ja oligi kõik. Järgmisena oli UWE võte. No siin 
juhtus midagi sellist, mis jätab minu silmi musta pleki 
selle ringi liikumisjuhi tööst. Iti on, võrreldes kõigi teiste 
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borderitega, tunduvalt väiksem, ja teda taheti panna 
hüppama sama kõrget tõket, mida hüppasid koerad, kelle 
turjakõrgus oli keskmiselt üle 50cm (Itil vaid 45cm). 
Liikumisjuht suunas meid starti ja abiline oli valmis juba 
hantleid panema, kui liikumisjuht küsib, et kas tõkke 
kõrgus on sobiv! Loomulikult ei olnud ja nüüd hakkasid 
liikumisjuht ja kohtunikud vaidlema, mida teha, kas ikka 
muuta kõrgust ja terve selle aja pidime ootama ja jälgima 
seda segadust. Lõpuks siiski vähendati kõrgust ja saime 
alustada. Imeilus jooks koonuse juurde ja imeilus ringi 
jooksmine ümber koonuse ning peatus. Nüüd aga nägin 
koera silmist, et ta on sellises meeleolus, kus ta ei kuule 
ega näe mind. Iti ootas ainult, et mingi hääl kostuks ja ta 
saaks söösta kuhu iganes, ning nii juhtuski. Andsin käsu 
ja ta jooksis vale hantli poole. Sain ühe käsuga ta õigesti 
suunatud ning kõik lõppes kenasti. Üks kohtunik andis 
5p. ja teine 0p. (mille eest?  - seda imestasid paljud). 
Arvati, et liikudes õige hantli juurde ületas ta hantlite 
liini, kuid videolt on näha, et seda ei juhtunud. Kahju! 
Jäänud olid veel suunatud toomine ning kaugjuhtimine. 
Suunatud toomises,  lõpus põhiasendisse tulles, veidi 
kohendas haaret. Kaugjuhtimises kerge nihkumine. 
Lõpptulemuseks punktisumma, mis esialgu ei andnud 
isegi järku. Ei oskagi öelda, kas kurvastada või olla 
rahul! Tegelikult olen väga rahul Iti sooritustega. Oli 
see ju Itile esimene kord üles astuda suurvõistlustel 
ning vaatamata ebaõnnestumistele saime hea kogemuse. 
See, et koera meeleolu ei olnud õige, on ainult minu 
süü, sest väike ebakindlus oli minus siiski olemas ja see 
kandus hetkeliselt ka koerale üle ning keskendumine ei 
olnud enam see, mis peab. Tiimide ruumis trenni tehes 
oli ümberringi oi kui palju häirivaid faktoreid ja Iti ei 
lasknud ennast millestki häirida – aga mina olin ka 
pingevaba!

Võistluspäeva lõpetasid püsivõtted. Iti jaoks on 
väga nõrk koht, kui keegi selja taga liigub, ja nii läks 
ka seekord. Istumine sujus ilusti ja siis algas teine osa. 
Iti oli esimene koer, kes pidi lamama minema ja kui 
liikumisjuht hakkas tema taha jõudma, siis vaatas 
ta kahtlustavalt selja taha ja ei kuulnud minu lama 
käsku (tuli anda lisakäsk). Edasi sai ta lamamisega ja 
juurdekutsumisega aga suurepäraselt hakkama. 

Lõpptulemuseks 212p. ja III järk. See ei ole kindlasti 
punktisumma, mille järgi läksime. Nüüd on, mille üle 
järgi mõelda ja teha uusi treeningplaane.  

Tänase päeva võitjaks tuli Galina Feodorova 
Venemaalt (289,25p.). Kuid päeva suurüllatajaks oli 
hispaanlane Jesus Martin Gonzalez, kes oma labradori 
retriiveriga saavutas 2. koha (282,5p.). Kolmanda koha 
saavutas Carita Kuparinen Soomest (280p.). Tänase 
päeva saak oli 13 I järku, 9 II järku ning 10 III järku. 5 
koera jäid järguta ja 2 koera diskvalifi tseeriti. Need kaks 
koera olid jooksukatega koerad, kes võistlesid viimastena 
ja mõlemale sai saatuslikuks hetkeline ringist väljumine 
kahe võtte vahel. Kuna mõned võtted olid väga platsi 
piirjoone ääres, siis peale võtet koera kiites tegid koerad 
veidi suurema auringi ja läksid kogemata üle platsi 
piirjoone ning sellest piisas. Kõige kurvem selle asja juures 
on aga see, et sellist platsilt hetkelist lahkumist nägin ma 
ka eelmistel päevadel ja siis ei juhtunud midagi. Ka sel 

korral poleks kohtunikud asjale tähelepanu pööranud, 
kuid seda tegid pealtvaatajad!

Päeva lõpetas Gala õhtusöök, mis toimus 
kompleksi kolmandal korrusel asuvas restoranis, mis 
võistluspäevadel oli suletud. Nagu ma juba varem olen 
maininud, siis ka nüüd ei saa mööda minna sellest, et kui 
Moskvas midagi tehakse, siis ikka väga suurejooneliselt. 
Sellist bändiga Galaõhtut ei ole varem olnud (vähemalt 
mina ei mäleta). Elvis Presley meloodiad haarasid rahva 
kaasa ja hoogne tants kestis hiliste tundideni. Menüü 
kohta ei saa ka ühtegi kriitilist märkust öelda. Kuid üks 
kummaline asi siiski. Nimelt, kui toodi soe toit, siis see 
serveeriti lauas üle ühe, teised jäid ilma. Ootasime päris 
tükk aega ja siis ütlesime toidu saanud lauanaabritele, et 
hakaku sööma, sest toit jahtub ära. Mõne aja pärast tulid 
teenindajad uuesti taldrikutega ja nüüd pandi see nende 
ette, kes eelmise ringiga ilma jäid. Ja mis selgus! Esimese 
ringiga serveeriti kala ja teise ringiga kana. Minul vedas, 
sest sattusin teise ringi ja sain kana (kala ma ei söö). 
Magustoiduks toodi suured kausitäied maasikaid, mis sel 
ajal olid Moskvas väga populaarsed (neid müüdi igal pool 
teeäärtes).

3. juuli – fi naali päev.

Tänane päev pidi selgitama parimatest parima. Finaali 
järjekord loositi eile autasutamise tseremoonia lõpus. Väga 
suured võimalused fi naalis häid kohti saada oli soomlastel, 
kes olid fi naalis esindatud lausa kuue võistluspaariga, 
üldse oli fi naalis esindatud 9 riiki. Püsivõtted algasid juba 
hommikul 9.00 ning individuaalvõtted 10.00. Tänane 
võistlus toimus üle suure maneeži, mis andis koertele veel 
rohkem avarust ja jooksuruumi. Sättisin ennast mõnusalt 
sisse, et nautida maailma parimate etteasteid. Ka täna 
üritasin kaasa hinnata, sest sellistel võistlustel oma oskusi 
proovida on päris hea kogemus. 

Kuigi täna tegid oma sooritused hetkel maailma 20 
parimat, siis kahjuks mitmepäevased võistlused, küllaltki 
väsitavad pikad reisitingimused, kuum kliima ja võõrad 
elamistingimused ning kindlasti ka võistlejate närvid olid 
teinud oma töö ja nii mõnegi fi naalisooritused ei sujunud 
nii nagu võistlejad ise oleks soovinud. Soomlased tegid 
aga puhta töö – kõik 6 võistluspaari saavutasid fi naalis I 
järgu ja lisaks sellele veel ka 3 auhinnalist esikohta ning 
ülejäänud 3 võistluspaari mahtusid ka esimese kümne 
hulka. Selline siis on hetkel soomlaste SK tase ja peab 
ütlema, et läbi aegade on see tase olnud pidevalt maailma 
parim.

Kõiki sooritusi oli aga väga huvitav vaadata ja kui 
platsile tulid Oili Huotari ja Zipu, siis saabus maneeži 
täielik vaikus, kõik hoidsid hinge kinni – kas nad 
suudavad seda veel korra! Jah, väikeseid viperusi tuli 
sisse ja publik ainult ohkas, kuid säilitas rahu ja vaikuse. 
Pinge püsis finaali lõpuni, sest parimad sooritused võis 
teha kes iganes. Kui viimane võistleja oma sooritused 
lõpetas, siis kõlasid hallis soomlaste meeletud 
rõõmuhõisked – Oili ja Zipu on Maailmameistrid! 
Mul oli ja on Oili ning Zipu üle väga-väga hea meel. 
Ja kõige vahvam selle asja juures on see, et Zipu on 
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minu pisikese silmatera, Iti, ema. Loomulikult ei jätnud 
ma kasutamata võimalust, et saada fotomeenutus Itist 
koos maailmameistrist emaga. Seda ei pruugi elus enam 
juhtuda, et ema ja tütar võistlevad koos MMl. 

Neli päeva lendas linnutiivul ja sõnakuulelikkuse 
suurpidu lõppes vägevate emotsioonidega, mis aitavad 
ka endal motiveeritult edasi minna. Loodan väga, et 
järgmisel aastal on Eestit esindamas taas suuremaarvuline 
meeskond. Meid on küll vähe, kuid SK3 klassis on mitmeid 
häid koeri, kes aasta pärast oleksid kindlasti valmis rinda 
pistma maailma parimatega.

4. juuli – kojusõidupäev.

Kolm päeva suurepärases seltskonnas, meeletult 
positiivseid emotsioone – see kõik on tore, kuid 
koduigatsuse vastu ei saa miski ja nii tundsime ka meie, 
et viimane aeg on keerata autonina kodu poole. Hotelli 
personal oli väga vastutulelik ja kell 6 hommikul õnnestus 
meil enne teeleasumist ka korralik hommikusöök 
saada. 6.35 startisime kodu poole. Varajasel stardil 
oli mitu põhjust: et saada õhtuks kindlasti koju ja et 
pääseda Moskvast välja enne suuri ummikuid. Moskvast 
lahkusime särava päikese lehvitusega ning mõnusate 
soojakraadidega. Olles jõudnud aga Velikije Novgorodi, 
muutus ilm ja taevaluugid pääsesid täiega valla ning 
liiklusolud muutusid ikka väga rasketeks, arvestades 
veel Venemaa liikluskultuuri, kus on võimalik, et näiteks 
möödasõitu tehakse samaaegselt kahelt küljelt. Kui kõige 
muuga võis Venemaal üsna rahule jääda, siis liikluskultuur 
oli meie jaoks küll väga vastuvõetamatu. 

Kuna tulles tegime suure ringi, siis nüüd otsustasime 
üles leida teeotsa Luga-Kingissepa vahel, kust saaks ära 
lõigata suure ringi läbi Gatšina. Navigaator keeldus 
meiega koostööst ja suunas pidevalt meid Gatšina ringile, 

kuid Epu telefonis olev programm peilis õige teeotsa välja.  
Kui navigaator oli kümneid kordi teinud ümberarvestusi, 
siis lõpuks andis ta alla ja nõustus juhendama vastavalt 
meie soovidele. Jah, teeolud ei olnud kõige paremad, 
kuid ajavõit tõotas tulla pea 1h ning suur pluss oli see, 
et sõitsime kuldses üksinduses, mõni üksik vastutulev 
auto vaid. Selle vihmaga oli see vaid kergendus, närvid 
puhkasid, sest keegi ei ohustanud ohtlike manöövritega. 
Piirini oli jäänud veel 46km, vihma sadas endiselt ja 
termomeeter näitas, et õues on vaid 11 soojakraadi. Kas 
tõesti on kodus nii külm? 

Poole kaheksa aegu õhtul olimegi juba piiril. Kõik 
piiriületused siiani olid möödunud valutult ja ka nüüd 
Vene piiril ei olnud mingeid probleeme. Probleemid 
tekkisid Eesti piiril, kus sattusime noormehe peale, kellel 
oli vist väga-väga paha tuju. Ei olnud ta rahul meie auto 
parkimisega  ning nõudis 10cm edasi nihutamist. Seejärel 
käratas ta väga ebaviisakalt, et lülitaksime mootori välja. 
Nüüd ei olnud ta nõus kontrollima dokumente, kui oleme 
autos, kamandas meid kõiki välja, kus oli kohutavalt külm 
ja tuuline. Passid pidime kaante vahelt välja võtma (siiani 
ei olnud keegi seda nõudnud) jne.. Nüüd soovis ta autot 
kontrollida ja käskis avada kõik uksed (meil aga tagaluuk 
ei töötanud, sest oli vahetult enne sõitu otsustanud üles 
öelda). Mitte ükski teine piirivalvur ei teinud sellest 
numbrit, kuid nüüd hoidsime hinge kinni, et kas peame 
terve auto lahti pakkima läbi uste, et noormees näeks ka 
päris taha välja. No nüüd sai ta ka ise aru, et on vist liiale 
läinud ja nõustus auto vaatlusega läbi uste. Lõpuks siiski 
saime kõik tema nõudmised täidetud ning võisime jätkata 
koduteed. Umbes keskööl olime kodus. Lõpp hea, kõik 
hea.

Lõpetuseks tahan öelda aga tänusõnad kõigile neile, 
kas ulatasid oma abikäe, et meie reis õnnestuks.

Suured tänud -  Tõnu Kaumann, Svetlana Zolotnikova, 
Epp Keevallik, Veskimetsa Ratsaspordibaas, Ruila Tall, 
Berra ning erilised tänud minu abikaasale Jürile, kes oli 
meile sellel reisil suureks toeks ja abiks!

tekst ja pildid: Anne Tammiksalu
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Agility European Open 2016
Selle aasta Euroopa lahtised meistrivõistlused (edaspidi 

EO) toimusid 28-31. juulil Prantsusmaal Parc d'Olhain 
nimelises pargis. Kogu võistluse ajal oli park ka külastajatele 
avatud ning platside ääres liikus lisaks täiskasvanutele 
ja lastele ka külastajate koeri ning isegi ratsutajaid. EO 
korraldus on igal aastal sarnane, reedel võisteldakse 
meeskondlikul hüppe- ja agilityrajal, meeskond koosneb 
3-4 koerast, arvesse lähevad kolm paremat tulemust. 
Meeskonnad moodustatakse maksi koerte hulgast eraldi ja 
mini/midi klassi koerte hulgast ühiselt. Finaali pääsevad 15 
paremat võistkonda. Laupäeval toimuvad individuaalsed 
võistlused agility ja hüpperajal ning pühapäeval 
fi naaljooksud. Finaali pääsevad maksi klassis mõlema 
individuaaljooksu 25 paremat ja mini ning midi klassis 
mõlema jooksu 15 paremat. Lisaks saab fi naali veel iga maa 
parim koer igast suurusklassist,  nn “lucky looser”.

Sellel aastal esindas Eestit 11 võistluspaari. Mini klassis 
Keida Raamat ja shetlandi lambakoer My, midi klassis Kaisa 
Tsäro ja shetlandi lambakoer Lizzi, Kristina Lukašejeva 
ja shetlandi lambakoer Džoker ning maksi klassis Marje 
Piiroja ja belgia lambakoer Süsi, Kairi Raamat ja hollandi 
lambakoer Hennie, Kairi Raamat ja tõuta Pepe, Alar Kivilo 
ja bordercollie Tuff y, Alar Kivilo ja bordercollie Trygg, 
Monika Põld ja bordercollie Tii, Ege Taliaru ja bordercollie 
Gitta, Keida Raamat ja bordercollie Dora. Tänavu oli 
Eesti meeskonnal esmakordselt ka toetaja, Virbac, ning 
lisaks korraldati  meeskonna toetuseks 2 mitteametlikku 
võistlust. Suur tänu kõigile agility entusiastidele, kes meid 
toetasid ning muidugi Virbac tiimile!

Võistlus toimus korraga neljal platsil: kaks platsi olid 
maksi koerte päralt ja kaks platsi vaheldumisi mini ja midi 
koertele. Sellel aastal oli Eestil üks maksikoerte võistkond, 
mis koosnes ainult eestlastest, ülejäänud võistkonnad olid 
rahvusvahelised, ehk eestlased koopereerusid teiste maade 
sportlastega.

Meeskondlikes jooksudes saavutasid eestlastest parimad 

kohad hüpperajal Marje Piiroja ja Süsi 10. koha, Keida 
Raamat ja Dora 62. koha ning Kairi Raamat ja Pepe 78. 
koha, sellel rajal osales 405 võistluspaari. Agilityrajal esindas 
Eestit kõige õnnestunumalt Monika Põld bordercollie Tiiga, 
saavutades 396 koera seast 45. koha. Kahjuks ei õnnestunud 
ühelgi eestlasel tänavu joosta meeskondlikus fi naalis.

Laupäeva hommik oli üllatusterohke. Selgus, et reede 
õhtul välja jagatud stardijärjekorrad olid öö jooksul täiesti 
segi paisatud ja sellel ajal, kui pidid algama esimesed radadega 
tutvumised, seisin mina   Eesti meeskonna kaptenina  alles 
korraldajate juures ja ootasin, et meile paljundataks uut 
stardijärjekorda. Õhkkond oli veidi pingeline, kuna ka 
kõigi ülejäänud 34 maa kaptenid ootasid sama. Hoolimata 
segadusest said kõik eestlased õigel ajal rajaga tutvuma ja 
jooksma.

Otse fi naali õnnestus joosta kahel Eesti sportlasel, Marje 
Piiroja ja Süsi saavutasid 21. koha hüpperajal ning Kaisa 
Tsäro ja Lizzi jooksid ennast 6. kohaga fi naali agilityrajal. 
Maa parimana said fi naalis joosta ka Keida Raamat ja My 
mini klassist ning Alar Kivilo ja Tuffi   maksi klassist.

Finaalid on EO tipphetk. Meeskondlikud rajad on üles 
ehitatud nii, et kõik meeskonna neli koera stardivad üksteise 
järel platsi eri nurkadest, arvesse läheb ühine aeg ja vigade 
arv. Selline platsi ehitus on väga kaasahaarav ja meeskondlik 
fi naal on huvitav jälgida ka neile, kes igapäevaselt agilityga 
kokku ei puutu.

Individuaalsed fi naaljooksud on agilityrajad. Mini klassi 
fi naalis jooksid Keida ja My end kahe veaga 49. kohale. 
Maksiklassis saavutasid Marje ja Süsi ühe veaga 16. koha. 
Eestlaste jaoks kõige närvekõditavamaks kujunes midi 
klassi fi naal, kus astus võistlustulle eelmise aasta 5. koha 
omanik Kaisa Tsäro shetlandi lambakoer Lizziga. Ka sel 
aastal õnnestus neil joosta puhas rada ja parandada oma 
eelmise aasta tulemust, saavutades 4.  koha ja jäädes napilt 
välja poodiumilt!

Keida Raamat
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Tunnelite võistlused õnnestusid samuti ning tore 
reis võis alata! Siinkohal suured-suured tänud kõigile 
toetajatele! Selle aasta meeskonna moodustasid   siis 10 
noort ja 12 koera! 

Väikese ärevushetke põhjustas vahetult enne ärasõitu 
tulnud teave, et seoses Varssavis toimuva NATO juhtide 
kohtumisega,   võib piiriületusel tekkida ajakadu. (Noh, 
ette rutates võib öelda, et piiriületused olid kõik endiselt 
märkamatud.) 

  Reisiseltskonnad valisid oma teekonnad kõik erinevad 
ja kohale jõudes oli tore kuulda vahvaid lugusid. Meie 
alustasime rendibussiga teekonda teisipäeva hommikul. 
Esimene peatus Pärnus, kus võtsime peale 4 tundi varem 
Moravia Openilt koju jõudnud Marta ja Jay. Ja siis otse 
kuni Poolani Lomzasse. Öö hotellis ja jälle mööda 
kiirteid edasi Katowicesse. Plaan oli ostelda suures 
outlet-kaubamajas ja seda me ka tegime.   Ning siis kiire 
broneering juba Slovakkia mägihotelli. Teed muutusid 
kitsaks ja mägiseks, igasugune väsimus haihtus ja tekkis 
selline rõõmus ärevus. Otsisime pimedas hotelli ja lõpuks 
jõudsime kohale. Aga seal – sisse ei saa, lärm on, aga 
meid ei kuulda, käis ju jalgpall! Leidsime siis tagaukse ja 
sisenesime baari kaudu. Aga tube nähes tekkis hetkeline 
paanika, et kas jookseme pakku enne, kui perenaine tagasi 
tuleb, või magame siiski selle öö ära. No, tegelikult polnud 
kuhugi põgeneda ja magasime täies riides hommikuni. 
Lahkumisel püüdsime mitte silmanähtavalt kiirustada, 
kuigi tegelikult põgenesime.   Aga, ilm tõotas tulla ilus 
ja ümberringi olid kaunid vaated ja väikestes külades 
imekaunid aiad. Kokku pidime saama kell neli õhtul, 
seega aega   oli ja nii keerasimegi kiirteelt maha.   Aiad, 
päevalillepõllud, mäed ja mägiteed. Ilus, lihtsalt ilus!  

Ja siis Bratislava. Hotellis kiire vann ja ees ootas 
imeline Cilistow!   X-Bionic Sphere, vastvalminud 
hiiglaslik vabaajakeskus, kus on võimalik harrastada 27 
olümpiaspordiala, veekeskus , hotell, konverentsisaalid, 
kino, söögikohad, tallid, traavivõistluste ala, sisemaneež, 
helikopteriplats ja palju muud, mida mahub 100 hektarile! 
Agility jaoks oli planeeritud sisemaneež,   mis koosnes 
kahest omavahel ühendatud hallist. Pinnaseks valgete 
vilditükkidega segatud liiv.  

Erinevalt 2015.a võistlusest oli kogu eelnev 
informatsioon ja reklaam väga hästi eksponeeritud ja 
kättesaadav. Ürituse eestvedajad olid perekond Vakonicid 
ja tundus, et IT-pool on super. Aga kohapeal see enam nii 
roosiline ei olnud. Meie kohale jõudes oli Stefi  jõudnud 
teha esimese skeemi ajalise jaotuse kohta, et kes millal 
ja kus peaks olema. Ning mis järjekorras. Vet-kontroll 
läks kiiresti ja ilma igasuguste probleemideta. Lapsed 

Juuniorite maailmavallutus-
plaanide teine osa

said kaela väga uhked numbrid, ainult, et sellistega 
jooksma ei lähe! Meeskonnajuhtide koosolekul lubati, et 
stardinumbrid ja järjekord tuleb ekraanidele, tegelikkuses 
olid need kahe võistlusala vahel olevad 2 väikest ekraani, 
mille ees siis kogu rahvas tungles. Stardialasse jõudes oli 
vähemalt sisseviskajal olemas korralik nimekiri ja numbri 
ettenäitamisel said lapsed ka startida. Rajatreening läks 
tänu Stefi  leidlikkusele ka kenasti – rada sai pooleks 
jaotatud ja seega kaks koera korraga rajale. Teisel ringil 
sai siis pooled vahetatud. Huh, see etapp ka läbitud!  

Eelmises ajakirja numbris jõudsime jutuga sinnamaale, et lootusrikaste laste ja nõudlike treenerite seltskond 
oli alustanud ühistreeningutega ning plaanis oli korraldada meeskonna toetuseks 3 tunnelivõistlust.    
Koolivaheaja alustuseks kutsus Stefi   ja co noored agilitylaagrisse Kiidjärve äärde. Programmis oli jooksmist, 
mängimist, ujumist, grilli ja chilli ning emade lobisemist. Ja plaane, palju plaane!  

Osalesid:
Marta Miil ja shetlandi lambakoer Jay (Sweet Cake From Sielos 
Draugas)
Meiri Soon ja shetlandi lambakoer Tiff any (Silvery Blu Tiff any)
Meiri Soon ja shetlandi lambakoer Funny (Silvery Blu Funny 
Boy)
Merili Pärn ja shetlandi lambakoer Shelly (Elbar’s Golden 
Gerbera)
Elis Laasik ja nova scotia retriiver Bella (Irwlend Estrella)
Konstantin Dolski ja bordercollie Rush (Follow Th e Leader 
Adrenaline) 
Konstantin Dolski ja suuršnautser Mika (Gammurabi Very 
Amikabl Viper)
Kaisa Tamm ja papillon Fidel (Silverwhite Fidel of Nelson 
Male)
Karl-Johan Tuule ja bostoni terjer Ku (Kunegunda Bulmaro)
Kadi Saviauk ja bordercollie Clara (Clara Dynamic Quest)
Elsa Babkova ja labradori retriiver Kezar (Kezar Kataktitis)
Lisa Marie Mölder ja papillon Fossu (Fire Rock Foss)

Lisa Marie Mölder ja Fossu
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Hommikused stardid olid suure osalejate arvu tõttu 
toodud väga varaseks, mis tähendas eriti varast ärkamist. 
7.30 oli esimene rajaga tutvumine. Reede algas võistkondliku  
hüpperajaga ja edasi jätkati laste hüpperajaga. Laste 
miniklassi hüpperaja kohtunikuks oli Rolli Schiltz, kes 
osutus eriti vahvaks persooniks ja väga mõnusate radade 
autoriks. Miniklassis jooksid  Karl-Johan ja Ku 39. koha 
ning Kaisa ja Fidel 41. koha. (Kokku oli 50 võistlejat.) 
Maksiklassi   kohtunik oli Pavol Vakonic. Tema radadel 
startijaist said Kadi ja Clara 4., Konstantin ja Mika 
41. ning Elsa ja Kezar   53. koha (Kokku 73 võistlejat). 
Kadi   ja Clara olid pikalt 3. kohal ja raja ääres vaadates 
tundus juba, et bordereid enam ohustamas ei ole ja muud 
ju on aeglasemad, kui tuli väike Soome tüdruk saksa 
lambakoeraga ja - ohhoo! - tegi päeva parima aja!  

Võistkondlikul hüpperajal alustati tagasihoidlikult: 
mini-midi team Lucky 41.koht, Agility4Ever 
48.koht (Marta ja Jay aeg päeva 2.!, Meiri ja 
Tiff any 44.). Kokku oli 67 tiimi 254 osalejaga. 
Maksides Smartdogs ridades Konstantin ja Mika tegid 
49.aja, kohti kahjuks ei tulnud!   Kokku 54 tiimi 213 
võistlejaga. 

Laupäeval, 9.juulil olid juuniorite individuaalsed 
hüpperajad. Minide ja 
midide kohtunikuks oli 
Tomaš Glabazna. Marta 
ja Jay 2. koht! (minides 
101 võistlejat). Seega sai 
õhtul teha ka auringi 
Eesti lipuga! Midiklassis 
Meiri ja Tiff any 17. koht 
(87 võistlejat). 

Laupäeval joosti 
ka meeskondliku 
võistluse agilityrajad.
Ja tulemused olid 
head! Mini-midi tiim 
Lucky 5. koht! (kõigil 
3 liikmel 0-rajad!). 
Agility4ever tiim 27. 
koht.  Maksiklassis: 
International Large 
segatiimil 14. koht, 
seal jooksid Elsa ja 

Kezar. Smartdogs 23. koht. (Kadi ja Clara päeva 14. aeg) 
kokkuvõttes: mini-midi tiim Lucky 14. koht (tõeliselt 
õnnelikud!) ja Agility4ever 37. koht. Maksiklassis 
Smartdogs  44. ja Internationale Large 3.- 27. koht.

Neljapäeval oli saabudes ilm selline, et katuse all sai 
olla, siis aga mida päev edasi, seda kuumemaks väljas läks. 
Imelikul kombel ka sees, vaatamata varjutuskardinatele 
laes ja ülestõstetavatele seintele teises maneežis. Õhku 
lihtsalt ei olnud! Õues valgetel kiviplaatidel koeraga käia 
ei saanud, oli liiga kuum. Õnneks oli lähedal väike jõgi, 
kuhu sai koerad ujuma viia.  

Laupäeva õhtul oli ka laste pidu, kus muusikat ja tantsu 
jätkus poole ööni ning õhtu lõppedes lennutati taevasse 
ka paberlaternaid. 

Kõik oli väga ilus, aga tilk tõrva oli siiski meepotis, 
nimelt pühapäevane agility-võistlus pidi joostama 
paremusjärjestusele vastu-pidises järjestuses, aga 
stardiprotokolli peo lõpuks veel polnud. Ja pühapäeva 
hommikuks ka veel ei olnud. Ja isegi rajaga tutvumise 
ajaks veel polnud . . . ja siis ilmus paberil seinale. Milline 
kergendus! Ega esikohtadega polekski probleeme olnud, 
aga nende koht, kes said DSQ, oli teadmata.  

Karl-Johan Tuule ja KuKaisa Tamm ja Fidel
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Agilityuudised, sügis 2016

Pühapäeva hommik algas laste agilityradadega. Mini 
ja midiklassil kohtunikuks Tomaš Glabazna, maksiklassil 
Roman Lukac (ei mäleta enam, kumb neist alati raja lõpus 
mütsi kergitas).   Miniklassis võistles 50 last ja meile tuli 
Lisa Marie ja Fossu 17.koht, Kaisa ja Fideli 26.koht ning 
Karl Johani ja Ku 32.koht! Kahe raja kokkuvõttes oli rida 
teistpidine: Karl Johan ja Ku 29., Kaisa ja Fidel 30. ning 
Lisa Marie ja Fossu 39.  

Maksiklassis jooksid Konstantin ja Mika välja 
25.koha! Sellist  minekut polnud mina neil enne näinud! 
Kokkuvõttes 23. koht 73 võistleja hulgas. Kadi ja Clara 
kokkuvõttes 35. ning Elsa ja Kezar 61. Elisel ja Bellal oli  
väga ilus ja kiire rada, kuni miski segas raja ääres koera 
keskendumist ja rohkem pole ju vajagi.  

Juuniorklassi agilityradadel oli põnevust muidugi 
lõpuni välja. Mini-midi rajad tegi Rolli Schilz. Marta ja 
Jay pidid startima eelviimastena. Rada oli mõnus, aga 
4 päeva traavimist olid selle pehme pinnase ikka väga 
kohevaks teinud ja Jay sisenes slaalomisse sellise hooga, 
et kägardus kaelaga teise pulga vastu ja ei suutnud sealt 
enam korrektselt välja pöörata. Viiekas. Jäi veel vaadata 
kuidas esikoha omanikul läheb. Jule ja Lee jõudsid täpselt 
samasse kohta, aga Lee ei suutnud pidurdada õigesse 
vahesse ja ka viiekas. Tõeliselt dramaatiline lõppmäng! 
Marta ja Jay agilityrajal 29. ja kokkuvõttes 12. koht 101 
võistleja hulgas.  

  Mididel ootasime Meiri ja Tiff any starti. Selleks 
ajaks oli 70 koerast jooksnud puhta raja 5 koera. Meiri 
ja Tiff any jooksid ilusa puhta raja kuni viimase tõkkeni, 
millest Tiff any lihtsalt mööda jooksis. Viiekas. Mis teha! 
Agilityrajal 27. koht ja kokkuvõttes 11. koht 87 võistleja 
hulgas. 

Avamisel ja lõpetamisel ma pikemalt ei peatu. Need 
on alati toredad kohustuslikud ürituse osad. Vahepealsed 
tantsunumbrid olid ka sel aastal täitsa olemas, kus ka 
kohtunikud kaasa lõid. Ja kõik inimesed olid nii sõbralikud 
ja jutukad, oleks vaid aega rohkem seda nautida! Aga ma 
ei väsi siiamaani endamisi naeratamast, kui mõtlen, kui 
hästi me väike tiim jooksis! See oli palju-palju ägedam, 
kui ma ette kujutasin! Tänud, lapsed, teile! Ja järgmisel 
aastal ootab Luksemburg! 

Täname kõiki meie meeskonna toetajaid: 
EKL, Berra ning muidugi ka vanemaid!

Tekst: Kristina Soon

Fotod: Andres Tuule
 

Taas on käes sügis ja agility 
kolib väliplatsidelt taas 
siseruumidesse. Seljataga on 
mõnus välishooaeg paljude 
võistluste ja mõnusate 
inimestega. Olulisemad 
suurüritused on juba läbi ja 
nüüd on aeg käes trenni teha 
ning tehnikat lihvida.

Suuremaid ja tähtsamaid 
võistlusi seekord teada anda 
ei ole. Nagu ikka tavaks, 
on klubidel plaanis sügis-
talvised mitteametlike 
võistluste sarjad. Täpsema 
info saamiseks hoidke silma 
peal klubide kodulehtedel.

Tulemas on veel EKL 
kalenderplaani kantud 
võistlusi. Agilityvõistlustel 
saab silma peal hoida kas läbi 
võistluskeskkonna http://
www.agilitykoer.ee või läbi 
Eesti Agility Fännilehe 
https://sites.google.com/
site/eestiagility/ 

Kiige stiilinäide. Foto: Juris Maurans
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Keskmisest värvikam IPO võistlus 
Who Bites the Best 

Who Bites the Best võistlust 
korraldasid soomlased teist aastat 
järjest. Eelnevalt eelmisest aastast oli 
seekord tegemist ka rahvusvahelise 
ehk CACIT võistlusega, ka võistlejate 
arv oli märkimisväärselt tõusnud.  
Enne, kui konkreetse võistluse sisu 
juurde minna, kirjutaksin veidi 
üldisemalt võistluste korralduslikust 
poolest . Viimasel aastal on mul olnud 
rõõm ja au olla kutsutud hindama 
mitmeid suuri IPO võistlusi, millest 2 
on veel ees ootamas (dobermannide 
Soome IPO MV ja IFR rottweilerite 
IPO MM) ning juba selja taha on 
jäänud bouvier’de MM, rottweilerite 
Soome MV ning antud artikli sisuks 
olev CACIT võistlus. Erinevalt Eestist 
on Soomes rottweiler sportkoerana 
väga levinud ning seetõttu on ka 
rottweilerite meistrivõistluste näol 
tegemist üsna suurte võistlustega.  
Lisaks väärtuslikule hindamiskogemusele on eelnev 
andnud üsna hea võimaluse sügavamalt näha ka Soome 
võistluste korraldamise köögipoolt. Kuna MM-võistlustel 
on korralduslik taust mõnevõrra erinev, räägiksin pigem 
teiste võistluste näitel.

Ilmselt ei ole kellelegi üllatuseks, et kuivõrd soomlastel 
on väga pikk suurvõistluste korraldamise kogemus ning  
laiapõhjaline ja sügav koerakultuur, siis on võistlused 
olnud korraldatud väga heal tasemel. Kui oleksin osalenud 
neil üritustel võistlejana, oleks see olnud väga sarnane 
kogemus mistahes MM-il osalemisega. Kõigi võistluste 
kohta on olnud eelnevalt olemas väga põhjalik koduleht, 
kus antakse juba pikalt ette teada kõikvõimalikest 
detailidest. Üldjuhul lõppeb registreerumine üsna 
varakult (Who Bites the Best puhul näiteks kuu aega 
enne võistlust), mistõttu ka kõik ajakavad,  osalejate 
nimed jms on kättesaadavad juba rohkem kui 2 nädalat 
enne võistluste algust. Jäljepõldudest on samuti pildid 
aegsasti üleval ja neid uuendatakse mitu korda.  Lähtuvalt 
asjaolust, et võistluste kohta hakatakse andma üsna 
detailset infot spetsiaalse kodulehe kaudu juba üle poole 
aasta enne  võistlust, on loomulikult ka kohtunikega 
kõik vajalik varakult väga detailselt läbi käidud. 
Võistlused toimuvad eelistatult staadionitel ning kuivõrd 
võistluspaik on kõigile osalejatele võõras, on antud kõigile 

koertele ametlik treeningaeg.  Tegelikult on see kõik IPO 
võistlustel väga arusaadav ja loomulik, kuid soovisin 
neid asjaolusid välja tuua põhjusel, et enamikul Eesti 
IPO-inimestel senini Soome võistluste osas kogemusi ei 
ole. Kaks huvitavat seika veel võistluse eelarve ja koerte 
ligipääsetavuse kontrollimise teemal: kuivõrd võistlused 
on hästi ette reklaamitud ja info on kõigile potentsiaalsetele 
huvilistele kättesaadav, siis on pealtvaatajaid päris palju.  
Kui RV võistluste tribüün pakkus mingitel hetkedel 
rahvahulgalt lausa MM-i lähedast pilti, siis ka rotikate 
MV-l oli publikut väga rohkelt. Pikkade võistluspäevade 
juures on üsna loomulik, et publik sooviks võistluste ajal 
ka keha kinnitada. Toitlustuse pool oli lahendatud nii, et 
toidu valmistasid korraldava klubi vabatahtlikud ja see 
võimaldas teenida vägagi olulist raha, mida võistlus suurel 
määral neelab. Teine oluline detail on koerte vet. kontroll.  
Meie võistlustel  tehakse iga võistluse eel ligipääsetavuse 
kontroll. Need, kes on käinud MM-idel, on kindlasti 
märganud, et seal sellist osa läbi ei viida. Ligipääsetavuse 
kontrolli osa täidab vet. kontroll.  Soome võistlustel 
tähendas see seda, et vastavaks otstarbeks püstitatud telgis 
ootasid osalejaid veterinaar ja peakohtunik.  Võistleja tuli 
ennast registreerima, esitas vet.  passi,  kohtunik tervitas 
teda kättpidi ja sellesse punkti jõudmiseks inimeste 
vahel vajalikku trajektoori läbides sai ka ligipääsetavus 

Kuigi IPOt saab võistlustasemel harrastada vähemalt kümnekonna teenistuskoeratõu 
esindajatega, on üsna tavaline, et suuremal osal võistlustest nii meil kui mujal näeb osalemas 
valdavalt vaid kahte tõugu koeri – saksa lambakoeri ja belgia lambakoeri (malinois’sid). 
Eks sellel olukorral on oma põhjused, aga siiski on värskendav kogeda, et korraldatakse ka 
võistlusi, kus osalejate seltskond on märkimisväärselt kirevam!  Üheks selliseks võistluseks oli 
Who Bites the Best, kus allakirjutanul oli au sellel aastal ka kohtunikuks olla.

Kohtunik Aivo Oblikas hindamas koerte jäljetööd.
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sooritatud.
Kindlasti jäi huvitava seigana meelde ka ajakava.  RV 

võistlusel oli osalejaid päris palju ning sellest lähtuvalt 
oli jälgede ajakava tehtud 12-minutiliste vahedega.  
Ühe grupi jäljed paiknesid lähestikku, mistõttu polnud 
aeganõudvaid siirdumisi. Jäljegruppide vahele oli jäetud 
väike paus,mis võimaldas ajakavast väljakukkumisel aega 
tagasi tõmmata. Mõeldes IPO-3 jälje pikkusele, mõnede 
koerte aeglasemale ajamisstiilile ning asjaolule, et 
kohtunikuna soovisin anda kõigile võistlejatele põhjaliku 
hinnangu, tundus 12 minutit üsna lühike. Soomlaste 
sõnul on see neil kõigil suurematel võistlustel levinud 
printsiip.  Kuivõrd jäljekoordinaator hoidis ajakaval 
silma peal, siis kui oleks tekkinud mõni märkimisväärne 
viivitus, oleks ta koheselt hilisemate jälgede mahapaneku 
ümber planeerinud.  Ajakavasse olid planeeritud ka 
võimalikud varujäljed. Tihe ajakava lõi väga mõnusa 
rütmi ja sujuvuse.  Kuigi teisel võistluspäeval olid 
võistlejaid jäljel planeeritust mõnevõrra vähem 
(põhjuseks näiteks esimesel päeval platsiosas aset leidnud 
diskvalifi tseerimine), siis jäljegruppide ajakava ümber ei 
tehtud, sest see on neil tavaks, et võistleja saab arvestada 
kellaaegadega, mis talle loosimise käigus teatavaks said. 
Minule selline rütm igatahes meeldis. See küll sundis 
kohtunikuna kiiremale tempole ja keskendumisele, 
kuid oli tõeliselt sujuv ja ka pealtvaatajaid rohkem 
kaasahaarav, kuna jäljesooritusi sai jälgida vahepealsete 
tühjade pausideta.  Jäljetegemine oli sellise jaotusega, et 
igale jäljetegijale oli miinimumiks teha 3 jälge. Kuivõrd 
jäljegrupis oli valdavalt 6 koera , siis tegi üks jäljetegija 3 
jälge ja teine 3. See oli ka jäljetegijatele mugav ja mõnus, 
sest nad said oma osaga kiirelt hakkama ning muul ajal oli 
võimalik ülejäänud võistlusele kaasa elada.

Who Bites Th e Best võistluse muudab unikaalseks 
asjaolu, et see on ennekõike võistkondlik võistlus, kuhu 
tulevad välja erinevate tõugude võistkonnad. Sel aastal 
osalesid saksa lambakoerad, belgia lambakoerad, hollandi 
lambakoerad, prantsuse lambakoerad (esindajaks 
bouvier), rottweilerid, bokserid, airedale terjerid, 
dobermannid, suuršnautserid, kokku seega 9 erinevat 
tõugu. Lisaks võistkondlikele osalejatele oli võistlus 
avatud ka individuaalvõistlejatele.  Võistlustele 
registreerus 44 osalejat , kuid lõpuks startis vaid 
28. See osa, et nii palju registreerunud koeri starti 
tulemata jätab, on kohalike sõnul tingitud suuresti 
Soome kõikide tõugude IPO MV-le pääsemise 
süsteemist. Selleks, et pääseda Soome MV-le 
osalema, peab koer olema  eelnevalt teinud kolm 
tulemuslikku starti IPO-3 astmes, üks tulemustest 
peab olema vähemalt hindele „väga hea“. Osa 
inimesi panebki ennast võistlustele kirja, kuigi pole 
veel kindel, kas nad saavad vajalikud tulemused 
kätte või mitte. Kuivõrd mitmed koerad olid juba 
kevade jooksul teinud mitu starti ning vajalikud 
tulemused ka kokku saanud, siis jätsid nad antud 
võistluse vahele. Kuna Who Bites the Best võistlusel 
olid ühendatud nii RV võistluse osa kui võistkondlik 
osa, siis võis võistkondade koosseisus osa võtta 
ka madalamates IPO klassides, kuid valdav osa 
võistlejaid astus siiski üles IPO-3 astmes. 

Antud võistlust iseloomustab muuhulgas väga 

hästi ka asjaolu, et mõlemal aastal on enne võistlust 
toimunud väga tugev promo video vahendusel. Kaasates 
oma ala professionaalid, on mõlemal aastal tehtud väga 
äge promovideo, kus eelmisel aastal istusid tuntud 
Soome varrukamehed saunas ja arutasid, et milline tõug 
siis ikka kõige paremini varrukat teeb ning sel aastal oli 
läbivaks teemaks kauboid ja metsik Lääs. Lähtuvalt selle 
aasta temaatikast said kõik kohtunikud ja korralduses 
tihedamalt kaasatud olnud inimesed endale vastava mütsi 
, T-särgi ja pusa.  See lõi võistlustele mõnusa taustahõngu 
ning korraldusega seotud inimesed olid staadionilt hästi 
leitavad.

Peab tunnistama, et kuivõrd antud võistlustel osales 
tõesti väga kirev tõuline seltskond, siis muutis juba see 
mitmekesisus võistluse äärmiselt huvitavaks. Kindlasti 
ei saa öelda, et mõne „alternatiivtõu“ esindajad oleksid 
kuidagi kehva nurga alt välja paistnud. Aga eks see on ka 
loogiline, kui arvestada, et koerad olid tööliinidest ning 
sellel põhinesid ka nende tööomadused.  On ju täiesti 
selge, et erinevus erinevate töötõugude osas ei  ole mitte 
ainult tõupõhine, vaid ka igas tõus on erinevaid indiviide.   
Lahe on näha näiteks hollandlase, bokseri või airedale’i 
kaitsesooritust kõrvuti  malinois’ või saksa lambakoeraga. 
Ütleks küll läbivalt, et kahtlemata oli erinevus tõugude 
vahel olemas, kuid see polnud mitte suurem, kui näiteks 
koolitusliku taseme erinevus. Igal  koeral oli mingeid 
sooritusi, mida nad tegid väga säravalt, ning siis mingeid 
selliseid detaile, milles jäädi oluliselt tagasihoidlikumale 
tasemele. Kuivõrd võistluse nädalavahetus osutus väga 
palavaks ning temperatuur  tõusis varjus kohati isegi 
27 kraadi peale, siis kindlasti aitas see veel paremini 
välja tuua eri koerte füüsilise ettevalmistuse ja koolituse 
taseme.

Jälge hinnates  tunnistasin parimaks airedale terjeri  
Riliis Reilu Peli, koerajuht Anne Kauppinen, kes teenisid 
jäljel 98 punkti.  Nimetatud koera jälge oli tõeliselt 
nauditav jälgida, kuivõrd koer töötas väga aktiivselt, 
suunates kogu energia igasse sammu. Koer oli oma töös 
hästi enesekindel  ning võimas.  

Parima jäljetöö teinud airedale terjer Riliis Reilu Peli, koerajuht Anne Kauppinen
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Parima kuulekuse ja kaitsetulemuse tegi 
individuaalselt üldvõitjaks tulnud malinois 
Julia, koerajuhiks Maiju Kolppo,  saades 
tulemuseks 98 + 93 + 90 = 281 punkti. Ei 
puudunud ka sellelt võistluselt IPO-le sageli 
omane dramaatika, kui võistluse jälje- ja 
kuulekuseosas kõrged punktid saanud nimeka 
koerajuhi  Hannu Liljegreni neljajalgne 
paariline kaitsesoorituse lõpuosas varrukast 
käsu peale lahti ei lasknud ja seetõttu 
diskvalifi tseeritud sai. Kogenud võistlejana 
aga näitas Hannu üles tõeliselt  sportlikku 
käitumist ning lahkus staadionilt sama 
heatujuliselt, nagu oleks just esikohale tulnud. 
Meeskondlikult võitsid saksa lambakoerad, 
teiseks tulid belgia lambakoerad ja 
kolmandaks suuršnautserid.

Loodetavasti leiavad korraldajad aega ja 
tahtmist, et sellise formaadiga võistlust ka 
järgmisel aastal läbi viia. Igatahes soovitaksin  
soojalt  eestlastel  antud võistluse kalendrisse 
paigutada ning järgmisel aastal ka ise 
vaatama või osalema tulla. Tõeliselt nauditav 
nädalavahetus on garanteeritud. Endal  
mõlgub mõttes isegi võimalik Sportkoera 
võistkonnaga osalemaminek.  Aga eks selles 
osas tuleb  veel sügisel ja talvel kõvasti trenni 
teha ning  seejärel lõplik plaan paika panna.

Tekst: Aivo Oblikas
Pildid: Mari Oblikas

Võistkondliku võistluse esikolmik autasustamisel

Võistluste individuaalne võitja belgia lambakoer malinois Julia, 
koerajuht Maiju Kolpo
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Teeme tutvust: canicross 

Mis ala on canicross ja milliste koertega seda harrastada 
saab?

Canicross on krossijooks koeraga, kus koer on rakmete 
ja veoliiniga ühendatud jooksjaga.

Harrastada saab üksõik millise koeraga, olgu ta väike 
või suur. Peaasi, et koer oleks terve ja inimesel tahet. 
See tahtmine koeraga midagi koos ja lõbusalt teha ongi 
peamine, mida vaja on.

Milliseid omadusi ala harrastamine koeralt eeldab?  Ja 
omanikult?

Oluline on see, et koer oleks valmis veidikenegi 
jooksma. Peremees liigub juba ise järgi.

Kuidas sattusite teie seda ala harrastama?

Tarvo: Mina sattusin eelnevalt koera ja perenaisega 
Koerusele – s.o. orienteerumisvõistlus koos koeraga, kus 
kontrollpunktides tuli koos koeraga lahendada erinevaid 
ülesandeid. 

Anu: Keelitasin alguses Tarvo Koerusele kaasa. 
Hobiklassis oli võimalik ühe koeraga osaleda kahel inimesel. 
Tarvo oskas kaarti lugeda ja mina jooksin ning tegin koer 
Lottega punktides ülesandeid, mis baseerusid kuulekusele. 
Meie tiimil läks hästi ja nii mitu korda, lõpuks proovis Tarvo 
ka üksi võistlusklassis osalemist. Koostöö sujus ja olles 
minust kiirem, siis võistlustest osavõtt jäigi rohkem temale. 
Nüüd teen ise koertega vaid trenni ja võtan matkadele kaasa. 
Sookriimude kennelist Ülle kutsus meid aastaid osalema 
Baltic Cup-ile ja ükskord võtsime julguse kokku ning 
läksime. Andsime sõrme, kuid enesele märkamata sattusime 
karuselli, mis muutis meie elu.  Lotte on meie esimene koer- 
šveitsi valge lambakoer, kes selleks ajaks oli juba heas keskeas. 
Kuna karussell oli juba tuurid üles kütnud, siis märkamatult 
jõudis pärale aeg, kus vanuse tõttu polnud ta enam nii kiire. 
Peale aastast uurimist, puurimist ja kaalumist leidsime, et 
aeg on  küps võtta meie juurde veel üks koer, kellega edasi 
minna. Juhuse tahtel leidsime oma super kalli koera Eestist. 
2014 oli sündinud Eesti esimene beauceroni pesakond, kust 
kasvataja Kristi Roosvald valis meile kutsika - ühe pisikese, 
püsimatu ja taipliku poisi Floydi. 

Millistel võistlustel ja milliste koertega olete osalenud? 

Tarvo on osalenud erinevatel Eestis toimunud 
võistlustel, nii Lotte kui Floydiga. Lätis ainult koerakrossi 
võistlustel ning Baltic CUP-i sarja etappidel Lätis ja Leedus 
mõlema koeraga. Anu Keilas ja Lätis Lottega. Samuti 

Tarvo Siim ja Anu Raja harrastavad oma koertega šveitsi valge lambakoer  Lotte (Born To Win White 
Ghostbuster) ja beauceron Floyd (Frosty Charm Fute Fafnir) ala, mida rahvusvaheliselt tuntakse nime 
canicross all.
Toimetus uuris neilt lähemalt, mis alaga on tegemist ja mida see harrastus endaga kaasa toob.

talvel 2016 suusaveos Floydiga Läti meistrivõistlusel.

Ja millised on olnud tulemused?

Tulemusi on kogunenud igasuguseid, ise oleme 
rõõmsad ka selle üle, et ei ole viimaseks jäänud.

Alates aastast 2015 võistlen veteranklassis. Sellest ei tule 
pead norgu lasta, kuna võistlusprotokollid näitavad pigem 
veteranide joostud aegu eliitklassi omadest kiirematena. 
Seda mitte ainult Eestis, vaid ka mujal maailmas.

2015 algas veel „vana kahurväe“ Lottega Luitekrossil 3. 
kohaga oma vanuseklassis. Aasta  kokkuvõttes tuli Baltic 
Cupil nii Lotte kui ka Floydiga joostes Veteranklassis 1. 
koht.

2016 on alanud kõikidel võistlustel edukalt - koht 
poodiumil. V.a. Prantsusmaal toimunud võistluse 10. 
koht, osavõtjaid oli 16 riigist.

Anu parim tulemus oli Keilas, kus noorte kiirete 
tüdrukute kõrval saavutas ta Lottega 3.koha.

Keila Krossijooks 2014. 

Ühisstart
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koeri või inimesi rünnata. Kui koer on agressiivne, siis 
peab koer olema suukorvistatud.

Kelgukoerte võistlustel tuleb kiiremale ekipaažile teed 
anda, kuidas on kitsal jooksurajal?

Reeglistiku järgi tuleb kiiremale tagant tulijale teed 
anda, ka kitsal rajal. Kui ikka tahtmist on möödaminekuks 
ja jaksu, siis tuleb proovida mööda  minna - küll siis 
mööda lastakse juba viisakusest. Kui aga endal jaksu ja 
piisavat kiirust ei ole, siis tuleb oodata oma võimalust. 
Sama kehtib ka siis, kui juhtub ees olema agressivsem 
koer.

Rääkige veidi oma viimasest võistlusest Prantsusmaal. 
Mis võistlusega oli tegemist?

Prantsusmaa võistlust  Trophee De Montagne  peetakse 
maailmas üheks karmimaks canicrossi võistluseks, mis 
toimus mägistes Alpides. 10 jooksuetappi 9 päevaga, 
kogudistantsiga 64 km ja tõusumeetreid ka 3200 m – 
piisav väljakutse igaühele. Distantside pikkused olid etapi 
kohta 3,8 – 8,4 km ja tõusumeetreid max 650 m etapi 
kohta. Võistluse raskus ei seisne oma kogetust lähtudes 
mitte tõusumeetrites, vaid languse meetrites, mida 
tuli taluda 1-2 km järjest mööda kitsast matkarada alla 
joostes . Kujutage ette, kui koer tahab vedada ja sõna ei 
kuula- tirib veel täiest jõust allapoole. Seda sain kogeda 
esimesel päeval ka vägagi õnnetult.  Esimene päev algas 
ühisstardiga, mis võib tunduda laulupeona -  kuna stardis 
haukusid, kiunusid ja ulgusid 250 koera. Rajale lasti 
1 min. vahedega 40 võistlejaga gruppides. Järgnevatel 
päevadel aga 3-sed grupid, kiiremad jooksjad enne. 7.-10. 
etapp olid taastumise poolest aga kõige rohkem koomale 
tõmmatud. 7. etapp algas öösel, kus starditi jällegi 3-stes 
gruppides, seekord aeglasemad jooksjad enne. Asjale 
andis vürtsi veel see, et rada oli meeletult kuiv ja tolmas 
ning see omakorda pealambi valgusel piiras nähtavust. 
Järgmine 8. etapp jällegi ühisstardiga  hommikul ja siis 
õhtupoole veel üks etapp ning järgmine hommik jälle. 
Seekordsel võistlusel oli ka suureks teguriks kuumus. 
Mõni päev oli stardis hommikul 21 ja viimasel päeval 
isegi vilus 25 kraadi soojust ning päike kohe peale starti 
lagipähe. Sellepeale lühendati rada 6 km peale. Nii stardis 
kui rajal olid joogi- ja kastmis vannid, kus sai koera kasta 
ja joota.

Ühisstartides on koerad kobaras koos ning valmis rajale 
sööstma. Kuidas koer stardis oma emotsioone talitseda 
suudab?

Koerad, kes on väga veotahtelised, valdavalt kas uluvad 
või hauguvad enne starti ja näitavad oma tahet jooksma 
minna. Meie koer võib enne starti kasvõi 10 minutit 
kiunuda ja haukuda. Kui start käib,  on vaikus majas ja 
täis tahet vedada ning enam pole aega teistega suhelda. 
Mõningate koertega võib tekkida konfl ikt, aga siis peab 
olema ise kaval ja lahendama selle olukorra positiivselt, 
kas siis ise kaasvõistlejast maha jääma ja hiljem üritada 
uuesti mööduda või siis ise ette minema.

Anu: Ega koerad suudagi oma emotsioone talitseda, see 
ikka koerajuhi ülesanne. Võistlustel on, jah, stardis näha, 
kuidas koerad, kes on harjunud jooksma ja seda väga 
tahavad teha, kogu oma keha ja häälega annavad mõista, 
et juba võiks rajale minna. On muidugi ka vaikseid koeri, 
kuid peale traditsiooniliste kelgukoerte suudavad ka 
kõik teised koerad hasarti minna. Kui üldjuhul on stardi 
vahed võistlustel kuni pool minutit, siis harva tehakse ka 
ühisstarte. Olukorras, kus koer näiteks ei talu teisi koeri 
enda ümber ja on alati üksi koos juhiga startinud, võib 
esimene ühisstart olla  paras õudusunenägu.  Kaklusi võib 
ka ette tulla, kuid teades juba oma koera probleeme, siis 
saab neid alati ennetada, näiteks suukorviga, stardis koera 
võimalikult enda ligi hoida või minna stardikoridori nii 
hilja kui võimalik. Ning loomulikult aitab eelnevalt palju 
igapäevaseidki probleeme vältida juba ennetavalt koera 
kutsikaeas sotsialiseerimine.

Kas koerale on jooksurajal ka mingid nõuded? 

Erinevatel võistlustel on erinevad reeglistikud. On 
variandid, kus koer peab olema jooksu vältel peremehest 
eespool ja peremees ei tohi isegi koerale kõrvale joosta. 
On variandid, kus koer võib olla ka laskumisel tagapool, 
ja on ka kohti, kus on rajal koer vaba tsoon - st. koera võib 
isegi rihmast vabastada, näiteks eriti karmidel laskumistel. 
Ise olen võistlustel ka hoiatusi saanud - jooksnud väsinud 
koerale kõrvale või stardis on koer varem tahtnud minema 
hakata ja üle stardijoone veidi liikunud.

Diskvalifi tseeritakse kindlasti, kui koer rihmast või 
jooksja veovöö küljest vabaneb. Rajal ei tohi koer ka teisi Prantsusmaal. Koerad vajavad jahutust.

Prantsusmaal. Start.
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Millised on teie plaanid edasiseks? 

Edasine võistlusgraafi k on tihe. Pea iga nädalavahetus 
tuleb võistlus. Sõidame Lätti , Valgevenesse , need on Baltic 
Cup-i etapid, mis kuuluvad ka MK sarja. 15.-16. oktoobril 
toimub EM Tšehhis ja paar võistlust tuleb ka Eestis – 
Keilas korraldab IPSONI klubi koerakrossi võistluse ja 
lõpetame sügishooaja Baltospordi korraldatava Baltic 
Cup-i  fi naaliga Jõulumäel. Siis juba ettevalmistus 
järgmiseks aastaks, mille tippsündmus meie jaoks peaks 
olema sügisel Poolas toimuv MM. Ja muidugi tahab Anu 
kevadel lõpuks Floydiga ära teha KK1 eksami.

Hetkel on Eestis toimuvaid võistlusi vähe, aga kindlasti 
leiab iga jooksusõber sealt võimaluse kaasa lüüa. Aasta 
avalöögi annab tavaliselt 2Silla jooksu korraldav klubi  
kevadeti aprillis Pärnumaal  Luitekrossiga. Seda võib 
pidada ka Eesti ühe kõige suurema osalejate arvuga 
canicrossi võistluseks.

Keilas  korraldab Ipson koos mäkkejooksuga 
krossijooksu, seda  kahel korral aastas - maipühadel ja 
sügisel oktoobri lõpuga kaasneval viimasel pühapäeval.  
Kelgukoerte klubi Baltosport korraldab igal aastal  Baltic 
CUP-etapi, kus peale traditsiooniliste sulamaa koerteveo 
aladele on ka koerakross.

Küsimustele vastasid:
Anu Raja ja Tarvo Siim

Pildid: LOU CANI'cross Prantsusmaa ja 
autorite erakogu

Koerakross ehk dog canicross (DC)

Koerakrossi jookstakse võistlusel ühe koeraga. Eraldi 
arvestust peetakse meeste ja naiste klassides. Sõltuvalt 
võistlusest võivad mehed ja naised omakorda jaguneda 
vastavatesse vanusegruppidesse.

Võistlejate vanusegrupid
Lapsed DCK1 (6-9 a.) ja DCK2 (10-13 a.)
Juuniorid DCM J ja DCW J (16-20 a.)
Täiskasvanud DCM ja DCW (19-39 a.)
Veteranid DCM Vet ja DCW Vet (40- … a.)
Teatevõistlus (16- … a.)

Koer peab võistluspäeval olema vähemalt 12-kuune.

Võistlusdistantsi pikkus
Juuniorid 1-4 km
Täiskasvanud ja veteranid 2-8 km
Teatevõistlus 0.5-4 km

Raja reeglid
Jooksja ei tohi joosta koerast eespool. Koera tõmbamine või 
tema sundimine edasi liikuma on keelatud. Möödumaks 
teisest võistlejast tuleb kasutada rahvusvahelisel võistlusel 
käsklust “TRAIL”, Eesti võistlusel “TRAIL” või “RADA”. 
Eesolev võistleja on kohustatud hoidma raja äärde ning 
laskma soovijal mööduda.

Allikas: Kelgukoerte Klubi Baltosport koduleht http://baltosport.ee/
kelgukoerasport/spordialad-2/lumeta-alad/koerakross-canicross/

Prantsusmaal. Floydiga rajal. Leedu 2014. Lottega rajal.
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Eesti Meistrivõistlused 

agilitys 2016

13. augustil selgitati Pärnumaal Jõulumäel välja 
selle aasta parimad koerad agilitys. Tänavu  toimusid 
10. Eesti meistrivõistused agilitys. Jõulumäe kompleks 
oma väga heade võistlustingimuste ja meeldivate 
sportimisvõimalustega on agilitysõltlaste seas armastatud 
võistluskoht. Ka seekordne ei olnud erand. Tee Jõulumäele 
Eesti meistrivõistlustele leidsid 87 koera (34 mini klassis, 
19 midi klassis ja 34 maksi klassis).

Agility Eesti meistrivõistlused 2016 korraldas EKL-
KKK koostöös Pärnu Agility Klubiga. Kohtunikuks 
oli kutsutud Stefanie Semkat Saksamaalt. Vaatamata 
mõnedele ebameeldivustele Eestisse saabumisel oli 

kohtunik rõõmsameelne ja ehitas kõikidele klassidele 
alguses hüpperaja ning pärast seda agilityraja. Erinevalt 
eelnevatest aastatest olid tänavu kõikidele klassidele eraldi 
rajad. Korralduslikult venitas see võistlust pikemaks, kuid 
arvestades võistluse suurust ja huvi selle vastu, oli see 
meeldiv muudatus.

Osalejate, korraldajate ja kohtuniku tuju ei suutnud 
rikkuda ka pidev vihm, mis korduvalt võistlust külastas. 
Võistluse pinget hoidsid üleval kohtuniku põnevad rajad 
ning osalejatele elati kaasa vihma trotsides. Osalejad ise 
olid nii keskendunud, et need mõned taevast pudenenud 
piisad neid ei seganud.

Maksi klass
belgia lambakoer malinois 
Frosty Forest Zeta Prime, 
koerajuht Marje Piiroja

Midi klass
shetlandi lambakoer 
Elbar’s Black Joconde, 
koerajuht Kaisa Tsäro

Mini klass
shetlandi lambakoer 
Flyland Wildly Vital, 
koerajuht Keida Raamat

Eesti Meistrid agilitys 2016
Kohtunik: Stefanie Semkat (Saksamaa)
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Esimesena toimusid hüpperajad. Paremusjärjestus 
klasside kaupa:

Mini klass:
1 shetlandi lambakoer Flyland Swift  Th umbelina, 

koerajuht Ede Brand - aeg: 37,49 vigu: 0
2 shetlandi lambakoer Elbar's Golden Dominik, 

koerajuht Dmitri Kargin - aeg: 38,29, vigu: 0
3 shetlandi lambakoer Flyland Wildly Vital, koerajuht  

Keida Raamat - aeg: 38,60, vigu: 0
4 shetlandi lambakoer Elbar's Golden Intrige, koerajuht 

Tiiu Eesmaa - aeg: 39,67, vigu: 0
5 tõuta Zara, koerajuht Maria Kivastik - aeg: 40,71, vigu: 0

Midi klass:
1 shetlandi lambakoer Elbar's Black Fairy Flower,  

koerajuht Elen Kivi-Paju - aeg: 35,67, vigu: 0
2 shetlandi lambakoer Elbar's Black Joconde, koerajuht 

Kaisa Tsäro - aeg: 37,11, vigu: 0
3 manchesteri terjer Dalylove Exclusive Essense, 

koerajuht Aleksander Andre - aeg: 38,65, vigu: 0
4 saksa jahiterjer Soft  and Furry Kamilla, koerajuht           

Natalja Garaštšenko - aeg: 39,65, vigu: 0
5 pürenee lambakoer Drole D`Oiseau Moufl ette 

Ferique, koerajuht Tiina Jürjo - aeg: 41,56, vigu: 0

Maksi klass:
1 belgia lambakoer malinois Frosty Forest Zeta Prime, 

koerajuht Marje Piiroja - aeg: 31,67, vigu: 0
2 belgia lambakoer malinois Nordsand´s Quick, 

koerajuht Marje Piiroja - aeg: 32,08, vigu: 0
3 bordercollie Fire Rock Erk, koerajuht Marko Visse - 

aeg: 32,59, vigu: 0
4 bordercollie Maeglin Keilidh, koerajuht Inga Järv - 

aeg: 33,46, vigu: 0
5 tõuta Yuki, koerajuht Saara Vällik - aeg: 34,30, vigu: 0

Seejärel võisteldi agilityradadel. Paremusjärjestus 
klasside kaupa:

Mini klass:
1 kääbuspuudel Fire Rock Dandelion, koerajuht Liivika 

Pärg - aeg: 41,65, vigu: 0
2 šetlandi lambakoer Flyland Wildly Vital, koerajuht               

Keida Raamat - aeg: 42,31, vigu: 0
3 shetlandi lambakoer Elbar's Golden Dominik, 

koerajuht Dmitri Kargin - aeg: 43,63, vigu: 0
4 papillon Dinky Kiss Sunfl ower Sophi, koerajuht 

Marge Mitt - aeg: 50,12, vigu: 0
5 jack russell terjer Kairojen Indika, koerajuht Kristi 

Vaidla - aeg: 50,40, vigu: 0

Midi klass:
1 kromfohrlandi koer Krumme Furche Cucaracha,  

koerajuht Epp Keevallik  - aeg: 46,37, vigu: 0
2 beagle Väle Sitikas Triinu, koerajuht Kristin Puusepp - 

aeg: 47,82, vigu: 0
3 tõuta Hugo, koerajuht Ereli Mägi - aeg: 49,57, vigu: 0
4 shetlandi lambakoer Elbar's Black Joconde, koerajuht 

Kaisa Tsäro - aeg: 37,97, vigu: 5

Rajal on Eesti Meistrid mini klassis.

Rajal on Eesti Meistrid midi klassis.

Rajal on Eesti Meistrid maksi klassis.
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5 väike puudel Chanson d`Ete 
Barracuda, koerajuht Jane 
Tüksammel - aeg: 45,29, vigu: 5

Maksi klass:
1 bordercollie Flyland Black Blizzard, 

koerajuht Maarja Haljasmäe - aeg: 
38,61, vigu: 0

2 belgia lambakoer malinois Frosty 
Forest Zeta Prime, koerajuht Marje 
Piiroja - aeg: 38,97, vigu: 0

3 bordercollie Follow Th e Leader 
Ecstasy Dream, koerajuht Eve Lepik 
- aeg: 40,31, vigu: 0

4 tõuta Pepe, koerajuht Kairi Raamat - 
aeg: 40,78, vigu: 0

5 bordercollie Maeglin Hurricane, 
koerajuht Natalja Garaštšenko - aeg: 
42,50, vigu: 0

Koondarvestuses selgusid küm-
nendate Eesti agility meistrivõistluste 
2016 tulemused:

Mini klass:
1 shetlandi lambakoer Flyland Wildly 

Vital, koerajuht            Keida Raamat
2 shetlandi lambakoer Elbar's Golden 

Dominik, koerajuht Dmitri Kargin
3 shetlandi lambakoer Flyland Swift  

Th umbelina, koerajuht Ede Brand

Midi klass:
1 shetlandi lambakoer Elbar's Black 

Joconde, koerajuht Kaisa Tsäro
2 manchesteri terjer Dalylove 

Exclusive Essense, koerajuht 
Aleksander Andre

3 shetlandi lambakoer Excellent 
Choice Th e Power Of Th ree, 
koerajuht Kristina Lukašejeva

Maksi klass:
1 belgia lambakoer malinois Frosty 

Forest Zeta Prime, koerajuht Marje 
Piiroja

2 tõuta Pepe, koerajuht Kairi Raamat
3 bordercollie Maeglin Hurricane, 

koerajuht Natalja Garaštšenko

Pärast võistluste lõppu oli 
korraldajate poolt organiseeritud 
kringlilaud kõigile osalejatele, et 
juubelivõistlust vääriliselt tähistada.

Suur tänu võistluse korraldajatele 
meeldiva võistluse eest! 

Tekst Indrek Tirmaste
Pildid Martti Vaidla

Mini klassi esikolmik autasustamisel.

Midi klassi esikolmik autasustamisel.

Maksi klassi esikolmik autasustamisel.
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Eesti Meistrivõistlused 
kuulekuskoolituses

Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise tähistamise 
päeval, 20.augustil, kui paljudes Eestimaa paikades 
toimusid taasiseseisvumispäeva üritused, olid Harjumaale 
Rae valla spordikompleksi staadionile kogunenud 
võistlejad koerte kuulekuskoolituses. Võistluspäev 
koosnes kolmest võistlusest: Eesti Meistrivõistlused 2016 
kuulekuskoolituses (EMV KK), Eesti Valgete Lambakoerte 
Tõuühingu karikavõistlused kuulekuskoolituses „EVLÜ 
Karikas 2016“ 2.etapp ja „EVLÜ Minikarikas 2016“ 2.etapp 
(minikarikas on mitteametlik võistlus noorkoertele). 

2016. aasta meistrivõistlused kuulekuskoolituses 
korraldas Eesti Kennelliidu Koolitus Koordineeriv 
Kogu (EKL-KKK) koostöös Eesti Valgete Lambakoerte 
Tõuühinguga (EVLÜ), sooritusi hindas Eesti Kennelliidu 
atesteeritud koolitaja ja katsekohtunik Esta Ratnik Tartust, 
auhindadega toetas võistluse peasponsor Royal Canin. 
Eesti Valgete Lambakoerte Tõuühingul täitus tänavu 
aasta juunis 10 aastat asutamisest, kuulekusvõistluste 
karikasarja korraldamisega alustas EVLÜ 2009. aastal.

Eelmise viie aasta Eesti Meistrid kuulekuskoolituses:
2011 – Galina Filina ja Amely (MAL)
2012 – Maris Raik ja Rochesterriley (DOB)
2013 – Anu Oks ja Estrellest Hurmuri Hundiin (SLK)
2014 – Tatjana Tšernjakova ja Unerschrocken Prada (SLK)
2015 – Karin Lageda ja Estrellest Jägermeister (SLK)

Tiitlile „Eesti Meister 2016 Kuulekuskoolituses“ 
pürgis 10 võistluspaari, tulemusega lõpetasid neist 8. 
Koeratõugudest olid esindatud austraalia lambakoerad 
(2), saksa lambakoerad (6) ja rottweilerid (2). Eesti 

kuulekaimate koerte tippvõistlus oli tasavägine – kohtunik 
andis kahele koerale hinde „väga hea“ ja kuuele koerale 
hinde „hea“. 

Taasiseseisvumispäeval said Eesti meistriteks 2016 
kuulekuskoolituses koerajuht Eston Karnaskind ja 
viieaastane isane rottweiler Real Diamond Rottwelite 
One, kes saavutasid tulemuseks 94 punkti, hinde „väga 
hea“ ja sellega I koha. II koha saavutasid Annika Maripuu
ja viieaastane emane austraalia lambakoer Momento 
Mistika Sailing To Peak River, kes saavutasid tulemuseks 
90 punkti ja samuti hinde „väga hea“. Väga pingeline oli 
võistlus saksa lambakoerte vahel auhinnaliste kohtade 
III kuni V nimel, kuna saavutatud tulemused olid kõik 
hindele „hea“ ja ühepunktiliste vahedega. Neist parimad 

Kuulekuskoolitus (KK) on Eesti rahvuslik koerte 
koolitusala, kus on 3 astet (KK-1, KK-2, KK-
3), hinnatakse koera töötahet, energiat, kontakti 
omanikuga, püsivust, korrektsust ja kahes kõrgemas 
astmes ka paugukindlust. Kuulekuskoolituse kaudu 
õpetatakse koerale ka tavaelus vajalikke oskusi ning 
koera omanikule, kuidas koerale uusi vajalikke oskusi 
edastada. Eksamitel ja võistlustel kontrollitakse 
koolituse tulemusi ehk koera ja koerajuhi vahelist 
koostööd ning seda, kui korrektselt koer kõik harjutused 
omandanud on. Eesmärgiks on ka koerasõbraliku 
õhkkonnaga harrastusevõimaluse pakkumine. 
Eesti meistrivõistlusi korraldatakse üks kord aastas 
koolitusala kõrgeimas astmes, osaleda võivad vaid 
koerad, kes on kantud EST-registrisse.

Eesti KK Meistrivõistluste esikolmik autasustamisel
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olid Ülari Rooni ja kolmeaastane isane saksa 
lambakoer Unerschrocken Zento, kes saavutasid 
98 punktiga III koha, järgnesid Karin Lageda ja 
nelja-aastane isane saksa lambakoer Estrellest 
Jägermeister 88 punktiga IV kohale ning  Sirli 
Kahar ja nelja-aastane emane saksa lambakoer 
Estrellest Jaff a 87 punktiga V kohale.

Eston Karnaskind on koeraga Real Diamond 
Rottwelite One alustanud kuulekuskoolituses 
võistlemist 2013. aastal (koera vanus sel hetkel 
mõned päevad vähem kui kaks aastat), samal aastal 
jõudnud kõrgeimasse astmesse, võistelnud EMV 
KK-l 2014. aastal, saavutades 3.-4.koha ja 2015. 
aastal, saavutades 11.koha. Kokku on nad KK-3-s 
võistelnud enne meistriks tulekut seitsmel korral, 
meistri tiitel saavutati oma kaheksandal võistlusel, 
kui koer saanud mõned kuud tagasi viieaastaseks. 
EVLÜ-l on hea meel tõdeda, et Eston Karnaskind 
koeraga Real Diamond Rottwelite One on oma 
võistlusteed alustanud EVLÜ KK võistlusel 
28.04.2013, saavutades seal KK-1 astmes hindega 
„võrratu“ esikoha, ilusa soorituse esitanud EVLÜ 
KK võistlusel 18.05.2014, saavutades KK-3 astmes 
hindega „võrratu“ esikoha ja nüüd 20.08.2016 
EKL-KKK ja EVLÜ koostööna korraldatud EMV 
KK võistlusel samuti esikoht.

Kui 20.augustil 2016, sel ilusal päikesepaistelisel 
päeval, tähistati Eestis pea kõikides paikades erinevate 
sündmustega taasiseseisvumise 25.aastapäeva, siis 
väike kultuurikild sellest oli ka Jüri staadionil koerte 
kuulekuskoolituse võistlusplatsil. Koeraspordisõpradele 
aitas päeva meeleolukamaks muuta oma etteastega Eesti 
Lõõtsakuningas 2016 Richard Ott Leitham, kes võitis 
käesoleva aasta juulis Teppo lõõtsa võistumängimistel 
Võrus ässade klassis kolmandat korda ja krooniti seega 
uueks lõõtsakuningaks. Läbi võistluse ajaloo sai temast 
sellega neljas lõõtsakuningas. Võib öelda, et kuningas 
juhatas sisse meie meistrite autasustamise. Auhinnadki 
selleks ürituseks olid valitud kajastamaks sini-must-
valget teemat.

Kersti Pink
EVLÜ juhatuse esimees

Paremusjärjestus EV taasiseseisvumispäeval 2016:
Koht Koerajuht Koer Tõug Punktid Hinne

1. Eston Karnaskind Real Diamond Rottwelite One rottweiler 94 väga hea
2. Annika Maripuu Momento Mistika Sailing To Peak River austraalia lambakoer 90 väga hea
3. Ülari Rooni Unerschrocken Zento saksa lambakoer 89 hea
4. Karin Lageda Estrellest Jägermeister saksa lambakoer 88 hea
5. Sirli Kahar Estrellest Jaffa saksa lambakoer 87 hea
6. Tuuli Vaino Capricole Crazy About You austraalia lambakoer 85 hea
7. Raimo Lander Unerschrocken Zarita saksa lambakoer 82 hea
8. Nelli Sõptšenko Unerschrocken Prada saksa lambakoer 81 hea
- Kairi Liiv Heleros Maximus saksa lambakoer 67 mitterahuldav
- Merlin Kanter Cherny Ritsar Geniy Va’Leson rottweiler 65 mitterahuldav 

Lõõtsakuningas 2016 
Richard Ott Leitham

Eston Karnaskind koeraga Real Diamond Rottwelite One
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selle eest, et koer vaatas läheneva koerajuhi poole, kuid 
tulemuse jäljelt said siiski kõik 7 võistlejat ning jätkasid 
edasist võistlust.

Kuulekus

Pühapäeval toimusid Kuusalu staadionil võistluse 
kuulekuse ja kaitseosad.

Kuulekus koosneb 9-st harjutusest, esimene pool on 
tehniline, teine – eseme toomised ja hüpped. Kõrgelt 
hinnatakse koera soovi koerajuhiga koostööd teha, 
kõikide elementide kiiret ja täpset täitmist.

Esimese stardinumbriga tuli staadionile suuršnautser 
Cäsar vom Römerwall, koerajuht Andrei Hramtsov. 
Kahjuks võistkond diskvalifi tseeriti, kuna koer väljus juba 
enne esimese harjutuse algust kontrolli alt ja ei võtnud 
alustamiseks vajalikku algasendit kolmanda käskluse 
peale. Koer lihtsalt püherdas koerajuhi jalgade ees.

Samuti tabas ebaõnn ka saksa lambakoera Estrellest 
von Vertex, koerajuht Karl Robert Mägi. Vertexil oli see 
esimene start IPO-3-s. Koer on veel väga noor ja tegi 
terve rea vigu, ei näidanud üles töötahet ning sai hindeks 
mitterahuldava, 64 punkti.

Kolmanda startija, belgia lambakoer malinois 

Jälg

Traditsiooniliselt on jäljetöö võistluste esimesel päeval. 
Jäljepõllud asusid Tallinnast 40 km kaugusel Kernus. 
Ilmaga võistlejatel vedas, rohupõld ei olnud raskete killast, 
ometi ei saanud ükski koer töö eest hinnet „võrratu“.

Kõige paremat jäljetööd näitas Adofau Wally, koerajuht 
Erika Piirsalu – 92 punkti, väga hea. Ebatäpne töö 
nurkades ei lubanud tal kõrgemat hinnet saada. Kohtunik 
tõi selle koera töö puhul välja suure kontsentreerituse ja 
soovi jälge otsida.

Väga detailselt kirjeldas kohtunik  Adofau Warco 
(koerajuht Kristi Nöps) tööd, kes belgia lambakoerte 
maailmameistrivõistlustel näitasid 100-punktilist 
tulemust (maksimum, mida jäljelt üldse võib saada). Igor 
märkis, et jäljel töötamise ajal kasutab koerajuht tihti 
koera juhtimiseks jäljerihma ja see viis ka hinde allapoole. 
Warco sai jäljelt 90 punkti, hinne väga hea.

Päeva kolmandat tulemust näitas Daneskjold Hawk, 
koerajuht Aivo Oblikas - 89 punkti, hinne hea. Kõrgema 
hinde saavutamise jaoks ei olnud koera jäljetöö piisvalt 
kontsentreeritud.

Peaaegu kõikide meistrivõistlustel osalevate koerte 
puhul võttis kohtunik punkte maha esemete teatamisel 

Eesti Meistrivõistlused IPO-s

23.-24.07.2016 toimusid 9. Eesti 
meistrivõistlused IPO-s, mis olid ühtlasi ka FCI 
IPO MM-i kvalifi katsioonivõistlusteks.

Võistlusi oli hindama kutsutud Igor 
Lengvarsky Slovakkiast. Igor hindab 
regulaarselt erinevaid maailmameistrivõistlusi 
IPO-s ja IPO-FH-s juba 1999. aastast ja on oma 
ala üks populaarsemaid kohtunikke maailmas.

Tatjana Tšernjakova juhendamisel ning 
koostöös EKL-KKK-ga oli seekordsete 
meistrivõistlused organiseerijaks koerte 
dressuurikool „Canis“, kellele oli see juba 5.kord 
Eesti meistrivõistlusi korraldada (4 IPO-s ja 1 
KK-s). Võistluste korraldamisse andsid oma 
panuse ligikaudu 30 inimest. Suurepäraselt 
said oma tööga hakkama:  Mare Adermann, 
kes vastutas jäljeosa eest; Leie Pajula, kelle 
korraldada oli töö staadionil; Floriana Bergman 
– võistluste peasekretär, ning kõik nende 
abilised.

Suur tänu ka sponsoritele – Royal Canin, 
Koertekeskus, Kaitsekoer ja Nutratech!

Võistlustel osales 7 sportlast, neist 4 belgia 
lambakoer malinois’dega, 2 saksa lambakoertega 
ja 1 suuršnautseriga. IPO on kolmevõistlus, 
väga keeruline ja töömahukas koeraspordiala. 
Koerad peavad siin näitama oma tööd kolmel 
alal: jäljel, kuulekuses ja kaitses.

Eesti IPO Meister 2016 - belgia lambakoer malinois Adofau Wally ja Erika Piirsalu
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seisundis, saadi hindeks „väga hea +“. Istumajäämisel 
peaks istumine olema kiirem ja päris lõpuni välja. 
Lamamajäämise ja juurdekutsumise eest andis kohtunik 
hindeks „võrratu“. Seismajäämisel oleks pidanud olema 
veelgi korrektsem. Eseme toomisel oli veaks ebapiisav 
korrektsus toomisel, hüppel väike kontakt meetrise 
tõkkega, ees istumisel peaks koer olema veelgi korrektsem 
ning eset rahulikumalt hoidma. Edasisaatmise ja paigal 
lamamise sooritas võistkond hindele „võrratu“. Koerjuht 
peab koera juurde minnes võtma veelgi korrektsema 
asendi. Kokku 91 punkti ja hinne „väga hea“.

Kaitse
Kaitseosas töötasid varrukameestena Eesti 

selle ala spetsialistid Janar Klement ja Tõnu Mägi. 
Varuvarrukamehena oli võistlustel Jevgeni Kaverin. 
0-koera tööd demonstreerisid suuršnautser Jimmy Jones 
Goldest Danubius ja koerajuht Tiina Madisson.

Ruutipussi Nuuti (koerajuht Taivo Maar) puhul märkis 
kohtunik, et koer peaks olema kuulekuses aktiivsem, 
kõrvalkõnnil kaotas aegajalt kontsentratsiooni. 
Lamamisharjutusel oli korduskäsk, peatumisel oleks 
koer pidanud olema korrektsem, lisaks mõningad 
koerajuhi ebatäpsused juurdekutsumise osas olid need, 
mis hinnet alandasid. Esemete toomisel tõi kohtunik 
välja mittekorrektse eseme hoidmise ja ebapiisava 
kiiruse hüpetel. Samuti olid edasisaatmise harjutuses 
korduskäsklused. Kokku saavutas võistkond 76 punkti, 
hinne rahuldav.

Neljandatena startisid saksa lambakoer Estrellest 
Jägermeister ja koerajuht Karin Lageda. Kohtunik 
märkis ära koera suure motiveerituse kuulekuses, kuid 
vahetevahel kaotas koer oma tähelepanelikkuse. Kahjuks 
ei sooritanud koer istuma- ja lamamajäämise harjutusi. 
Kohtunik märkis ka, et koerajuht ei peaks koerast 
jooksma kaugemale kui 30 sammu. Eseme toomised olid 
korrektsed, kuid pisut jäi vajaka toomise kiirusest. Üle 
barjääri toomisel oli kerge puudutus ning A-tõkkel jäi 
puudu kiirusest. Edasisaatmisel lamas koer iseseisvalt ja 
sai hindeks mitterahuldava. Samuti ei olnud koer paigal 
lamamisel piisavalt rahulik. Kokkuvõttes sai võistkond 
hindeks rahuldav, 75 punkti.

Viienda stardinumbriga astusid publiku ette belgia 
lambakoer Adofau Warco ja koerajuht Kristi Nöps. 
Kohtunik märkis ära koera väga hea motiveerituse ning 
kogu töö ilusa üldmulje. Peaaegu kõikides harjutustes, 
kus on vajalik algasendi võtmine, tõi kohtunik välja, 
et koer ei istu lõpuni. Samuti ei istunud koer lõpuni 
istuma jäämise harjutuses. Lamama jäämise harjutuses 
oleks koer pidanud olema rahulikum ja koerajuhile tegi 
kohtunik märkuse, et ei tohi joosta kaugemale kui 30 
sammu. Kahjuks ei jäänud koer liikumise pealt seisma 
jäämise harjutuses seisma. Eseme toomistel toodi välja, et 
harjutuse esimene pool oli võrratu, aga esemega istumised 
koerajuhi ette olid veidi ebakorrektsed. Edasisaatmisel 
oleks koer pidanud kiiremini käsklusele reageerima. 
Paigal lamamise eest sai võistkond hinde võrratu ning 
kokku tulemuseks hinde hea, 83 punkti.

Kuues startija oli belgia lambakoer malinois 
Daneskjold Hawk, koerajuht Aivo Oblikas. Koer on väga 
domineeriv ja väga aktiivne. Kuulekuses peaks koer olema 
paremini kontrollitav. Kõrvalkõnnil peaks koer olema 
korrektsem – koer läheb koerajuhist ette ja tihti surub ka 
koerajuhi jalgadesse. Mittekorrektne kõrvalkõnd esines 
ka teiste harjutuste ettevalmistavas osas, istuma jäämist 
hindas kohtunik „hea +“, lamama jäämine peaks olema 
korrektsem ning juurdetulekul jookseb koer tugevalt 
koerajuhile otsa. Liikumisel seisma jäämisel peaks koer 
võtma korrektsema asendi. Eseme toomisel peaks koer 
algasendis olema veelgi rahulikum ja eseme toomisel 
üle tõkke ei olnud koer koerajuhi ees korrektses asendis. 
A-tõkke harjutust alustas koer enne koerajuhi käsklust 
ning edasisaatmisel oleks pidanud kiiremini lama-käsule 
reageerima. Kokku hindeks rahuldav ja 74 punkti.

Seistmendana tulid starti belgia lambakoer malinois 
Adofau Wally ja koerajuht Erika Piirsalu. Nende töö 
kuulekuses oli kaunis, kuid mõnedel hetkedel näitaks 
koer välja mõningast närvilisust. Kõrvalkõnd oli muidu 
hindele võrratu, aga kuna koer oli veidi üleerutunud 
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Meistrivõistluste kaitseosas ei olnud nõrku koeri. Kõikide 
TSB (hinne sisemisele motivatsioonile, koormusetaluvusele 
ja võitlustahtele) hinnang oli „suurepärane“.

Kaitseosa koosneb 8-st harjutusest:
1. Varrukamehe otsimine risteldes. Kindlas järjekorras 

tuleb läbi otsida 6 varjet.
2. Valvamine ja haukumine.
3. Varrukamehe põgenemisürituse takistamine.
4. Varrukamehe rünnaku tõrjumine.
5. Varrukamehe selja tagant konvoeerimine.
6. Varrukamehe rünnak koerale selja tagant 

konvoeerimisel.
7. Pikamaarünnak.
8. Varrukamehe rünnaku tõrjumine.
Kaitsetöös hinnatakse koera haarde tugevust, koera 

reageerimist varrukamehe poolsele koormamisele rünnaku 
ajal ja valvamist. Kõige selle juures peab koer olema ka 
väga hästi koerajuhi poolt kontrollitav, kõik korduskäsud 
vähendavad märkimisväärselt hinnet ning neid ei tohi 
harjutuste ajal anda rohkem kui 2.  Koerad, kes ei kuuletu 
2-le lisakäsklusele, diskvalifi tseeritakse.

Vertexi töö eest andis kohtunik hindeks rahuldava, 
75 punkti. Märkusi tegi ta haarde ja ebapiisavalt puhaste 
lahtilaskmiste kohta. Valvamisfaasis peaks koer olema 
veelgi aktiivsem, lisaks kippus ta valvamise ajal veidi 
varrukameest segama. Pikamaarünnakul ei saanud 
Vertex kohe varrukast haaret, kuid jätkas rünnakut. Kõik 
varrukamehe rünnakud valvamise ajal olid sooritatud 
hindele „hea“. Kokkuvõttes näitas koer head juhitavust.

Nuuti näitas kaitseosas veenvat tööd, aga märkusi 
oli tema haarete kohta – haarded peaksid olema veelgi 
stabiilsemad. Valvamisel oli koer piisavalt aktiivne, kuid 
vahetevahel segas varrukameest. Kõik see loomulikult 
alandas ka hinnet – kokku saadi kõrge „hea“, 87 punkti.

Jägermeister näitas tervikuna head tööd ning oli hästi 
juhitav. Mõningased probleemid olid haaretega ja kahjuks 
röövis palju punkte koerajuhi eksimus, kes andis seljatagant 
konvoeerimisel koerale ründamiseks käskluse (see rünnak 
peab toimuma koera poolt iseseisvalt) ja sai selle harjutuse 

eest hindeks „mitterahuldav“. Kokku hindeks „hea“, 84 
punkti. 

Väga energilist tööd kaitseosas näitas Warco. Kahjuks 
oli kohtunikul palju märkusi haarde kvaliteedi osas läbivalt 
kõikides harjutustes. Igor märkis, et koer on veidi närviline. 
Pikamaarünnakul ei saanud koer esimest haaret ja seetõttu 
hinne  „mitterahuldav“. Lisaks ei olnud piisavalt puhtad ka 
kõik valvamisfaasid. Kokku hindeks „hea“, 84 punkti.

Daneskjold Hawk näitas kõige tugevamat kaitsetööd ja 
oli piisavalt hästi juhitav. Haarded olid tugevad, energilised, 
aga mitte alati rahulikud. Ebatäpsused töös olid tehnilist 
laadi – varjete ristlemine mitte piisava tihedusega, 
varrukamehe segamine haukumise ajal, konvoeerimiste 
ajal oli koer rahutu. Pikamaarünnak oli väga tugev, aga 
sellele järgnenud uuel rünnakul oleks haare pidanud olema 
rahulikum. Kokku 86 punkti ja hinne „hea“.

Meistrivõistluste parimat kaitsetööd näitas Wally. Tema 
töös esines küll ka mõningaid tehnilise iseloomuga vigu 
ja märkusi haarde kvaliteedi kohta (mitte piisavalt rahulik 
mõnes rünnakuetapis). Hindeks „väga hea“ ja 90 punkti.

Meistrivõistluste autasustamine oli korraldatud väga 
ilus ja pidulik ning seda oli jäänud jälgima ka suur osa 
pealtvaatajaid. Esines laste rahvatantsurühm Kuusalust. 
Suur tänu Jekaterina Aljohhinale loomingulise abi eest! 

Need olid ilusad meistrivõistlused väärikas konkurentsis, 
kõrgetasemelise professionaalse hindamisega, head 
tulemustega ja suurte lootustega tuleviku suhtes.

2017.a. Eesti IPO meistrivõistluste korraldamise 
taktikepi andis koerte dressuurikool „Canis“ üle saksa 
lambakoerte klubile „Articus“. Järgmisel aastal toimuvad 
Eesti meistrivõistlused IPO-s on sedapuhku 10-ndad, 
juubelihõngulised. Loodame neil jälle näha kõrget 
konkurentsi ja järgmist spordipidu!

Tekst Tatjana Tšernjakova

Pildid Dmitri Gomon



3333Näitused

Lisaks tiitlinäitusele toimus enam kui 30 erinäitust, nii 
tunnustatud kui tunnustamata tõugudele. 

Osalejate arvuga hiilgas eelkõige Venemaa. Võistlejaid 
oli kokku sõitnud üle kogu Venemaa - Kaliningradist 
Kamtšatkani. Kaugeimad külalised tulid Aafrikast, 
Aasiast, Põhja- ja Lõuna-Ameerikast. 

Osalejate arvu poolest olid enam esindatud järgmised 
riigid - Soome (545 koera), Ukraina (366 koera), 
Valgevene (311), Itaalia (255), Poola (166), Läti (161) 
ning Eesti (151). 

Kogu üritus oli korraldatud slaavi hingele 
omases külluslikus ja külalislahkes laadis. Alates 
näitusekujundusest kui korralduseni oli tegevus väga 
hästi läbi mõeldud. Lisaks BIS ringidele sai kõikide 
ringide tegevust jälgida kaamerate vahendusel nii näituse 
toimumise ajal kuni tänaseni (www.wds16.ru, tuleb teada 
tõu hindamise kuupäeva ja ringi numbrit). Juurdepääs 
ringidele oli jagatud nutikalt kaheks - ühel pool osalejad, 
ehk siis omanikud, kasvatajad ning händlerid, ja teisel 
pool vaatajad ning külalised. Seetõttu ei pidanud osalejad 
trügima vaatajate vahelt, vaid pääsesid otse ringidesse. 
Lisaks olid iga 4 ringi kohta oma groomingala vajaliku 
elektrivarustusega, poodiumid piltide tegemiseks (mida 
kasutati erakordselt aktiivselt kogu päeva vältel, nii 
koertega kui ilma) ning ekraanid toimuva jälgimiseks.

Head korraldust oli tõesti väga vaja, sest osalejate arvud 
olid tähelepanuväärsed. Näiteks labradori retriivereid oli 
registreeritud näitusele 505 koera, siberi husky’sid 456, 
itaalia corsosid 358, pomeraniane 311. Üle kahesaja 
võistleja oli kahekümnes tõus - nende hulgas welsh corgi 
pembroke (276 koera), ameerika staff ordshire terrier (275 
koera), samojeedi koer (230 koera), tiibeti mastif (223 
koera). Kohtunike osas oli kokku kogutud tõeline tõu 
spetsialistide ja ekspertide koorekiht. 

Iga päeva lõpus toimusid BIS võistlused, viimasel 
päeval kogu näituse kauneimate koerte valimine.  

Kogu näituse BIS võitjaks valis kohtunik Eugene 
Yerusalimsky (Venemaa) teise rühma võitja - vene 
musta terjeri FINE LADY S ZOLOTOGO GRADA 
(Arharovec s Zolotogo Grada x Narskaya Devchonka iz 
Russkoi Dinastii), omanik ja kasvataja Svetlana Zolotova, 
Venemaa. Noorusele vaatamata (koer on alles 3-aastane) 
on ta võitnud mitmeid näituseid, nende hulgas Rühm2 
BIS Euroopa Võitja 2015 Oslos. 

Teise koha saavutas ameerika kokkerspanjel (rühm 
8) Multi CH VERY VIGIE HULUBERLULU (Very Vigil 

Gengis Khan x Another Very Vigil of Mac Paradise), 
kasvataja Laurent Pichard, Prantsusmaa, omanikud Heidi 
Kangas, Sanna Vartiainen ja Terhi Korhonen, Soomest. 
Sarnaselt esikoha võitjaga on koer alles kolmeaastane, 
kuid tiitlite nimekiri koosneb enam kui 20 erinevast 
tähelepanuväärsest võidust - nende hulgas Euroopa Võitja 
2015, samuti on külastanud see koer Eesti näituseid ning 
võitnud Eesti Võitja tiitli 2014 aastal. 

Kolmandale kohale valis kohtunik lühikarvalise 
weimari linnukoera (rühm 7) CH DOC N CAMELOT'S 
HEAVEN CAN WAIT (Camelot’s Knockin’ On Heaven’s 
Door x Silver Clouds Grand Contessa), hüüdnimega Nash. 
Kasvatajad Duane C & April Stuart, USA. Omanikud 
Edwin Lenaerts, Tonie Finch, Linda Van Der Sichel, USA. 

Neljanda koha võitis rodeesia ridgeback (rühm 6) 
MAKAO LINE ATUIN ART (Makao Ngumo Namdi x 

Maailma Võitja 2016 

Venemaal
23.-26. juunini kogunesid sõna otseses mõttes kümned tuhanded inimesed oma 
lemmikutega Moskvasse, et mõõtu võtta maailma kauneimate koerte tiitlitele. Sündmus tõi 
kokku enam kui 26 500 osalejat enam kui 70 riigist. Külastajate arvu märgiti üle 50 000 
ning Vene Kennelliidu pressiteate sõnul noorim neist vaid 3-kuune imik. Ilmselt viimasel 
polnud veel õrna aimugi oma koerahuvist, kuid aktiivsete koerasõpradest vanemate puhul 
võib igatahes väärilist järelkasvu loota. 

vene must terjer FINE LADY S ZOLOTOGO GRADA, omanik 
ja kasvataja Svetlana Zolotova
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Koeranäituse ajalugu Belgias on pikk - neile kuulub 
au olla esimese näituse korraldajaks. See toimus 28. mail 
1847 a. Tervuerenis. Eesmärgiks oli hinnata jahikoeri 
ja esindatud oli vaid üks tõug -  pointerid. Osalejateks 
olid põhiliselt jahimehed ning koeri hindasid kolm 
eksperti.  Veidi hiljem tekkis mõte luua koerte sugupuude 
andmebaas, mis sai teoks alles 1882. aastal. 

Euroopa Võitja 2016 peakorraldaja - Belgia Kennelklubi 
ametlik nimetus on Union Royale Cynologique Saint 

Hubert. Eesliide Royal lisati 
1885 aastal. Kuningliku 
kennelklubi auesimees 
on alati tema majesteet, 
tänase päeva seisuga 
Belgia kuningas Philippe 
I. Kuningliku perekonna 
liikmed väärtustavad 
oma kohalolekuga nende  
patronaaži all toimuvaid 
üritusi, nii ka sel korral. 
Viimasel päeval külastasid 
nad näitust Best in Show 
toimumise ajal. Kohal oli 
prints Laurent koos laste ja 
abikaasaga. Printsess Claire 
on tuntud heategevuses 

Euroopa Võitja 2016 
Mainekas rahvusvaheline tiitlinäitus “Euroopa Võitja 2016” toimus sel aastal 26.-28. augustil Belgia 
pealinnas Brüsselis. See on imekena ning veidi vastuoluline linnake oma väikeste kitsaste tänavate ja 
kaunite parkidega ning ümber või läbi linna kulgevate kiirteedega. 

Ursula Grand). Kasvataja Julia Miakotkina, Venenaa ning 
omanik Aleksander Ovtchinnikov, Venemaa. 

Enne näituse lõppu toimus traditsiooniline pidulik 
liputseremoonia, millega anti järgmise näituse 

korraldajatiitel üle Saksamaale. Maailma Võitja 2017 
toimub Leipzigis 9. kuni 12. novembril . 

Kokkuvõtte koostas ja pildistas
Kaire Rjadnev-Meristo 

ameerika kokkerspanjel VERY VIGIE 
HULUBERLULU, omanikud Heidi Kangas, 
Sanna Vartiainen ja Terhi Korhonen, Soome. 

lühikarvaline weimari linnukoer CH DOC N 
CAMELOT’S HEAVEN CAN WAIT, omanikud Edwin 
Lenaerts, Tonie Finch, Linda Van Der Sichel, USA

rodeesia ridgeback MAKAO LINE ATUIN 
ART, omanik Aleksander Ovtchinnikov, 
Venemaa

eelkõige loomadega tegelevate organisatsioonide toetajana. 
Prints Laurent (His Royal Highness Prince Laurent 
of Belgium) on loonud 1996. aastal loomade heaolu 
tagamiseks sihtasutuse - Prince Laurent Foundation for the 
Welfare of Domestic and Wind Animals.

Kokku oli Euroopa Võitja näitusele registreeritud 12 
187 koera rohkem kui 90 riigist. Loomulikult oli kõige 
rohkearvulisemalt esindatud korraldajamaa Belgia - 
1414 osalejat. Teisel kohal oli Itaalia 1289 osalejaga ning 
seejärel naaber Holland 876 osalejaga.  Kõige kaugematest 
punktidest saabujad olid Jaapanist, Lõuna-Koreast, 
Malaisiast, Taist ja Filipiinidelt. Meie armas Eesti oma 56 
osalejaga oli tubli konkurent nii tõu parimate kui ka BIS 
tulemuse osas. 

Rühmadest oli kõige rohkearvulisemalt esindatud teine 
(2612 koera) ning üheksas (2149 koera) rühm. Kõige 
rohkem koeri oli registreeritud järgmistes tõugudes - buldog 
(238 koera, hindasid kohtunikud Victor van Raamsdonk 
ja Dimitry van Raamsdonk, Belgia) ning ameerika 
staff ordshire terjer (203 koera, hindasid kohtunikud Anne-
Berit Waskaas, Norra ja Sigrid Jarmer, Austria). 

Näitusekoht oli väga hästi valitud - kohalik messikeskus 
oma avarate hallidega, mugava juurdepääsu ja arvukate 
parkimisplatsidega mahutas kenasti kõik neljajalgsed 
võistlejad koos vajaliku kaaskonnaga ning huvilised ja 
külalised. Printsess Claire
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Esimesel päeval osalesid näitusel rühmad 1,6,7,8  ja 
päeva lõpus valiti iga rühma kolm parimat ning iga rühma 
kolm parimat juuniori. Beebide, kutsikate, veteranide 
osas valiti päeva parimad. Veidi harjumatu oli näha, et 
autasustatakse vaid 3 kohta (mitte 4, nagu oleme harjunud 
tavaliselt nägema), kuid igal maal on omad traditsioonid.  

Teine näitusepäev kuulus rühmadele  5, 9 ja 10 ning 
kolmas rühmadele 2,3,4. Viimasel päeval valiti ka kogu 
näituse kauneimad koerad ning juuniorid. Samuti toimus 
Juunior Händlerite fi naal, kus oli rõõm jälgida Eestit 
esindava Anabel Leedu esinemist koos siledakarvalise 
retriiveriga Azur (Never Look Back Basteta). 

Kogu näituse kauneimate koerte, Best in Show võitjate 
valimise au kuulus tunnustatud eksperdile Hans van 
der Berg (Holland). Tema koeraarmastus peegeldus 
hinnatavatel koertel väga hästi - esimese rühma esindaja 
(belgia karjakoer malinois Melusine Du Hameau Saint 
Blaise) oli valmis kohtunikule lausa sülle pugema. Iga 
grupi võitja oli oma esinemisoskustes ja ainulaadsuses 
võrratu ning esikohta väärt. Pärast põhjalikku hindamist 
oli kohtunik valmis avaldama oma otsused. 

Esimese koha saavutas 3. rühma võitja lakelandi terjer 
nimega Aiola von den Schönen Bergen (Nujax Rising Sun 
at Saredon x Saredon Reach for the Sky). Kasvataja ning 
omanik Friedrich - Wilhelm Schoeneberg, Saksamaa. 

Teise koha pälvis 5. rühma võitja chow-chow King Of 
Egypt De Los Perros De Bigo (MCH Cross B Best Of Th e 
Blues x MCH Bella De Los Perros De Bigo). Omanik ja 
kasvataja Nuria Vigo Navajon, Hispaania. 

Anabel Leedu esinemas juuniorhändlerite võistluse fi naalis.

BIS-1 lakelandi terjer Aiola von den Schönen 
Bergen, kasvataja ning omanik Friedrich - 
Wilhelm Schoeneberg, Saksamaa

BIS-2 chow-chow King Of Egypt De Los 
Perros De Bigo, omanik ja kasvataja Nuria 
Vigo Navajon, Hispaania
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Kolmanda koha vääriliseks hinnati 
10. rühma võitja itaalia väikehurt  Queen 
Catherine Th e Great Del Barone Rampante 
(Sobers Galante x Carmen Do Domaine 
De Canteloup). Kasvataja Dorella Goldoni, 
Itaalia. Omanik Petr Rodichev, Venemaa. 

Kõikidel võitjatel on seljataga 
muljetavaldav näitusekarjäär. Näiteks teise 
koha saavutanud chow-chow, hüüdnimega 
Ramses, võitis oma esimese BIS tiitli juba 
3 kuu ning 1 päeva vanusena. Omaniku ja 
kasvataja sõnul on Ramses rõõmus ning heatujuline koer, 
kes armastab kõiki inimesi ja naudib talle pühendatud 
aega. Pereautosse minek tähendab reise oma armastatud 
kasvataja ning omanikuga ja see pakub koerale palju 
rõõmu. Näituseringi sisenedes muutub tema olek 
väärikaks ja uhkeks - palun imetlege, kui kaunis ma 
olen! Praegu on Ramses alles 3-aastane, kui on tänaseks 
võitnud BIS 19 korral, lisaks järgmised tiitlid WJW 2014, 
EJW 2014, WW2015, EW 2015 ja nüüd EW 2016. 

Rõõm oli näha BIS poodiumil ka Eestist pärit koeri. 
Teise rühma juunioride Best in Show kolmanda koha 
võitis pürenee mäestikukoer Echo de'Chien Escuda 
pour Garcon (CIB & Multi Ch. Echo de'Chien Bellatrix 
& Ch. Echo de'Chien Conrad). Kasvataja Marion-Silvia 
Diener Eestist ning omanik Susanna Virtanen Soomest.  
Kasvataja sõnul on tegemist karjakaitsekoeraks ostetud 
koeraga, peres olid varem teised tõud. Susanna jaoks oli 
oluline eelkõige tööks õige iseloom, saavutatud tulemused 
näituseringis kujunesid pigem boonuseks. Pärast kolimist 
Horvaatiasse hakkasid omanikud rohkem ka näitustel 
käima ja koera kutsikaea edu jätkus ka juuniorklassis. 
Escuda on hea näide koerast, kes on edukas nii näitusel 
kui tööülesandeid täites - oma kodus töötab ta täie 
tõsidusega eelkõige karjakaitsekoerana.

Viimasel päeval tutvustati kohalikke Belgia tõuge. 
Nendest on ehk tuntuimad seltsikoerad - näiteks  
käharakarvaline bichon (bichon frisée), brüsseli grifoon, 
papillon/phalène (ehk teisisõnu ka kontinentaalne 
kääbusspanjel). Väga tuntud tõug on verekoer 
(bloodhound, kohaliku nimetusega Chien de Saint-
Hubert).  Belgia lambakoeri  on mitut erinevat tüüpi - 
pikakarvalised groenendael ja tervueren, lühikarvaline 
malinois ja karmikarvaline laekenois. Lisaks schipperke, 
kes on väiksemat kasvu lambakoer ning fl aami karjakoer 
(Bouvier des Flandres). Oma kodumaaks peab Belgiat 
kohalik mastifi -tüüpi koer nimetusega Le Matin Belge või 
siis Chien de Trait Belge (rühm 2, alarühm 2, standard 
nr. 69). 

Piduliku osa õhtust moodustas lipu üleandmise 
tseremoonia järgmisele Euroopa Võitja korraldajamaale. 
Selleks on 2017. aastal Ukraina ja näitus toimub Kiievis 
25. kuni 27.augustini. 

Täname veelkord korraldajaid, kohtunikke ja kõiki 
koeraomanikke, kes oma vahvad neljajalgsed näitusele 
tõid ning meiega oma rõõmu jagasid. Soovime kõigile edu 
ja rõõmu edaspidiseks. 

Tekst ja pildid Kaire Rjadnev-Meristo

BIS-3 itaalia väikehurt  Queen Catherine Th e Great Del 
Barone Rampante, kasvataja Dorella Goldoni, Itaalia, 
omanik Petr Rodichev, Venemaa

Pürenee mäestikukoer Echo de’Chien Escuda pour Garcon. Kasvataja 
Marion-Silvia Diener Eestist, omanik Susanna Virtanen Soomest.
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Rahvuslik koertenäitus 
Kuressaares 30.07.2016 

Näituse parim / BIS Kohtunik: Astrid Lundava / Eesti

1  berni alpi karjakoer RIDON HENNET QUANTUS BALT CH BALT 
J CH BALT JW15 EST CH EST J CH ESTJW15 FIN CH FINW15 
LTU CH LTU JCH LVA CH LVA JCH LVA W16 NOR CH Riga W15 
RUS CH, om: Evelin Saveljev, Eesti

2  chihuahua, lühikarvaline GIRLS BEST FRIENDS DREAM COME 
TRUE, om: Seyle Juss, Eesti

3  airedale’i terjer KATHERINA’S LAND QUITE SO BALT W09 C.I.B 
DNK CH EST CH EST J CH EST VetW16 ESTW09 ESTW11 ESTW13 
ESTW16 FIN CH FINJW08 GBR CH LTU CH LTU VetW16 LVA 
CH NORD CH POL CH RKF CH ROU CH RUS CH SWE CH TLN 
WCup16 TLN VetW16 TLN VetWCup16 TLNW13 TLNW16, om: 
Jekaterina Kantijevskaja, Eesti

4  ibiza podenco, lühikarvaline DOLCE VITA RJABINA DE 
BERGERAC BALT W15 C.I.B EST CH EST J CH ESTJW14 ESTW14 
ESTW15 ESTW16 FINJW14 FINW14 FINW15 HeJW14 HeW15 
LVA W15 NORDW15 Riga W15 TLN WCup15 TLN WCup16 
TLNW15 TLNW16, om: Kristiina Tammik, Eesti

Pildid: Pille Saar
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Pildid: Pille Saar

Rahvusvaheline koertenäitus 
20.08.2016, Tallinn 

Näituse parim / BIS 
Kohtunik: Boris Chapiro / Prantsusmaa

1 puli must & punasega või halliga toonitatud must & 
liivakarva, musta maskiga BUBBLETON STJARNA DNK 
CH om: Jesper Ravn & Steen Vonge, Taani

2 inglise springerspanjel ALFALEX KING OF JOY EST J CH 
LVA JCH TLN WCup16 om: Riin Remma & Urve Hiie, Eesti

3 lakelandi terjer RUS TERRIER CARDENAL LINDA LA 
REINA CZE CH DNK CH EST CH FIN CH FINW13 HUN 
JCH JWW13 LVA CH RUS CH om: Olga Aleksashina & E. 
Sinyak, Venemaa

4 ameerika akita MAMORU MOULIN ROUGE WITH 
RUTHDALES BALT CH BALT J CH BALT W15 EST CH 
EST J CH ESTW15 ESTW16 HeJW14 HeW14 LTU CH LTU 
JCH LVA CH LVA JCH LVA W15 TLN WCup15 TLNW15 
TLNW16 WJW14, om: Kadri Audova, Eesti
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Rahvusvaheline koertenäitus 
21.08.2016, Tallinn 

Näituse parim / BIS Kohtunik: Lisbeth Mach / Šveits

1 berni alpi karjakoer RIDON HENNET QUANTUS BALT CH BALT J 
CH BALT JW15 EST CH EST J CH ESTJW15 FIN CH FINW15 LTU 
CH LTU JCH LVA CH LVA JCH LVA W16 NOR CH Riga W15 RUS 
CH, om: Evelin Saveljev, Eesti

2 samojeedi koer SMILING SNOWBALL LUMINOUS PHOBOS BALT 
JW15 EST J CH ESTW16 HeJW15 HeW15 LVA JCH Riga JW15 TLN 
JWCup16 TLN WCup16, om: Markos Lastik & Triin Lastik, Eesti

3 afganistani hurt OSHANAMEH’S MAYBE YES MAYBE NO, om: 
Steen Vonge, Taani

4 beagle AMI SHEGODAY IDEAL JONKER EST CH EST J CH RUS 
CH RUS JCH, om: Diana Neverova & Olga Hartsiy, Venemaa

Pildid: Pille Saar
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Rahvusvaheline näitus, Kalevi Keskstaadion, Tallinn 20.08.2016 

Tulemused

Pildid: Pille Saar

Rühm 1
Kohtunik: Kurt Nilsson / Rootsi

1 puli must & punasega või halliga 
toonitatud must & liivakarva, musta 
maskiga BUBBLETON STJARNA 
DNK CH om: Jesper Ravn & Steen 
Vonge, Taani

2 austraalia lambakoer JE DIS AIME OF 
CRYSTAL LAKE BALT J CH EST J CH 
LTU JCH LVA CH LVA JCH, om: Irina 
Eisaka, Läti

3 belgia lambakoer tervueren 
ENERGETIC-ACTION’S CHANEL 
EST CH EST J CH LTU CH LTU JCH, 
om: Laura Aho, Soome

4 habecollie AKAI MYSTERY 
AUSTERLITS EST CH RUS CH, om: 
Anastasia Semisheva, Venemaa

Rühm 2
Kohtunik: Pero Bozhinovski / Makedoonia

1 saksa dogi kollane & tiigrikarva 
MÉHERZUGI WORLD WINNER 
BALT J CH BALT JW15 EST CH EST 
J CH ESTJW15 ESTW16 LTU JCH 
LVA JCH TLNJW15, om: Kati-Maija 
Korhonen, Soome

2 berni alpi karjakoer RIDON HENNET 
QUANTUS BALT CH BALT J CH 
BALT JW15 EST CH EST J CH 
ESTJW15 FIN CH FINW15 LTU CH 
LTU JCH LVA CH LVA JCH LVA W16 
NOR CH Riga W15 RUS CH, om: 
Evelin Saveljev, Eesti

3 kääbusšnautser must hõbedaga 
CORAZON ESPINADO LATINO-
NA, om: Ivo Obrumanis, Läti

4 saksa bokser LAKIFAN GERALD 
O’GUIDO BALT CH BALT J CH BALT 
W12 BALT W15 BLR CH C.I.B C.I.E 
CZE CH EST CH EST J CH ESTJW11 
ESTW14 FIN CH LTU CH LTU JCH 
LTU W12 LVA CH LVA JCH LVA W12 
LVA W14 POL CH RKF CH RUS CH 
TLN WCup13 TLNW12 TLNW13 
TLNW16, om: Svetlana Titova, Eesti

Rühm 3
Kohtunik: Elfriede Heidecker / Austria

1 lakelandi terjer RUS TERRIER 
CARDENAL LINDA LA REINA 
CZE CH DNK CH EST CH FIN CH 
FINW13 HUN JCH JWW13 LVA CH 
RUS CH, om: Olga Aleksashina & E. 
Sinyak, Venemaa

2 airedale’i terjer SAREDON 
DELIVERANCE, om: Jekaterina 
Kantijevskaja & John Averis, Eesti

3 staff ordshire’i bullterjer REDCHAIN 
IRON STINGER EST CH, om; Th erese 
Børseth & Niina Maunumäki & Pasi 
Maunumäki, Soome

4 yorkshire’i terjer MINI SHOP WOW 
FIN CH RUS CH, om: Anna Babaeva, 
Venemaa

Rühm 4
Kohtunik: Yoshimi Suzuki / Jaapan

1 kääbustaks, karmikarvaline 
BALTIYSKIY TALISMAN LADY 
VICTORIA, om: Yulia Kuropatkina, 
Venemaa

2 küülikutaks, karmikarvaline TSERTUS 
JOUISSANSE POUR MOI BLR 
CH FINJW13, om: Olga Kurevleva, 
Venemaa

3 taks, lühikarvaline EXCELLMAGIC 
HERO HANS, om: Olga Batassova, 
Eesti

4 taks, pikakarvaline ÖRNBERGETS 
TARANTINO, om: Jetta Nurmi & 
Katriina Toikka, Soome

Rühm 5
Kohtunik: Kenneth Chuah / Malaisia

1 ameerika akita MAMORU MOULIN 
ROUGE WITH RUTHDALES BALT 
CH BALT J CH BALT W15 EST CH 
EST J CH ESTW15 ESTW16 HeJW14 
HeW14 LTU CH LTU JCH LVA CH 
LVA JCH LVA W15 TLN WCup15 
TLNW15 TLNW16 WJW14, om: Kadri 
Audova, Eesti

2 samojeedi koer TREASURE HUNTER 
OF SEVERNAYA-SAM ESTJW15 TLN 
JWCup15 TLNJW15 TLNW16, om: 
Angelica Vasser & Ulvi Koov, Eesti

3 vaaraokoer DIONIS DE BARBA EST 
CH, om: Heidy Rüütel-Tuul, Eesti

4 chow chow ODIN GROŽIO 
AKCENTAS, om: Ruta Peterson & Irina 
Zinovieva, Eesti

Rühm 6
Kohtunik: Riitta Lahtovaara / Soome

1 rodeesia ridgeback KIZIMBI TUTUMA 
BALT CH EST CH FIN CH HeJW14 
LTU CH LVA CH ROU CH RUS CH 
RUS JCH, om: Arto Mäkinen & Julia 
Muukka, Soome

2 vendeen’i suur basset-grifoon 
MINSKUHOFF’S YOU ONLY LIVE 
TWICE BALT J CH BLR CH EST J 
CH FINJW15 FINW15 LTU JCH LTU 
JW16 LVA CH LVA JCH TLN JWCup16 
TLN WCup16, om: Maria Aaltovirta, 
Soome

3 beagle AMI SHEGODAY IDEAL 
JONKER EST CH EST J CH RUS CH 
RUS JCH, om: Diana Neverova & Olga 
Hartsiy, Venemaa

4 baieri verekoer BIRTH INDRA 
AMULET SOUL EST CH EST J CH 
LTU CH RUS CH RUS JCH, om: A.V. 
Koloskina, Venemaa

saksa bokser LAKIFAN GERALD O’GUIDO, om: 
Svetlana Titova, Eesti

airedale’i terjer SAREDON DELIVERANCE, om: 
Jekaterina Kantijevskaja & John Averis, Eesti

vaaraokoer DIONIS DE BARBA, om: Heidy Rüütel-Tuul, 
Eesti
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Rühm 7
Kohtunik: Lisbeth Mach / Šveits

1 iiri punane setter SARMANDO 
DREAM LOVE TRIUMF BALT J CH 
EST J CH LTU JCH LVA JCH, om: 
Pille Lang, Eesti

2 saksa lühikarvaline linnukoer 
CALLIDUS INVICTUM UPE, om: 
Migle Narbutaite, Leedu

3 saksa karmikarvaline linnukoer 
USVASUON ÅRRE HeJW15, om: 
Virpi Moilanen, Soome

4 inglise setter EDENBRIDGE 
THRONES ARYA BALT J CH BALT 
W15 EST J CH LTU JCH LTU JW13 
LVA JCH, om: Marge Kaju & Eva-Liisa 
Salin, Eesti

Rühm 8
Kohtunik: Elzbieta Chwalibog / Poola

1 inglise springerspanjel ALFALEX 
KING OF JOY EST J CH LVA JCH 
TLN WCup16, om: Riin Remma & 
Urve Hiie, Eesti

2 kiharakarvaline retriiver GYPSY’S 
SOUL HEARTBREAKER BALT J CH 
EST J CH EST Vet CH LTU JCH LVA 
JCH TLN WCup16 TLN VetW14 TLN 
VetW16 TLN VetWCup16 TLNW14 
TLNW16, om: Kalvo Kriisk, Eesti

3 siledakarvaline retriiver DANTARAN 
DAILY BONUS EST CH EST J CH 
ESTJW14 FIN CH, om: Johanna 
Uosukainen & Niko Uosukainen, 
Soome

4 inglise kokkerspanjel ANTHONY Z 
VEJMINKU ROU CH ROU J CH, 
om: Hanna-Mari Kotti, Soome

Rühm 9
Kohtunik: Yochai Barak Lifac / Iisrael

1 suur puudel must & pruun & valge 
ELENSIS JEAN-PAUL, om: Elena 
Dobrodymova, Venemaa

2 lhasa apso SIIMLINE’S LOVE 
LEGACY TRUTH, om: Kersti Paju & 
Vivian Muttik, Eesti

3 väike puudel must & pruun & valge 
LAST MINUTE TWILIGHT VELVET
BALT JW15 EST J CH ITA JCH 
LTU JCH NORDJW15 ROU J 
CH TLNJW15 WJW15, om: Lotta 
Lipponen, Soome

4 chihuahua, lühikarvaline IKYOS 
DES PYRAMIDES DE CHOLULA 
EST J CH ESTJW14 ESTW16 HUN 
CH LVA JCH ROU CH, om: Natalja 
Mamedova, Eesti

Rühm 10
Kohtunik: Barbara Ruth Smith / Rootsi

1 inglise hurt- greyhound ESTET 
CLASSIC KNACKY ESTJW16 
FINJW15 HeJW15 Riga JW15 TLN 
JWCup16 TLN WCup16 TLNJW16 
TLNW16, om: Laura Tomson & Olga 
Gorbatšjova, Eesti

2 afganistani hurt OSHANAMEH’S 
MAYBE YES MAYBE NO, om: Steen 
Vonge, Taani

3 whippet BELLSWEETS VESPER 

LYND EST CH SWE CH, om: Lena 
Svebeck & Stefan Johansson, Rootsi

4 saluki MAZRA’E GANGALL CALA 
ANGUILA DNK CH EST CH GIB 
CH SWE CH, om: Ingela Hägg, Rootsi

Parim beebi
Kohtunik: John Wauben / Holland

1 rottweiler HERJOLFSSON’S 
SIGMUND, om: Vello Vaasa, Eesti

2 kuldne retriiver STAR LIGHT SON 
TAHITI, om. Pirgit Pajumäe, Eesti

3 itaalia linnukoer HEINÄARON CHE 
FICO, om: Sonja Pallaskorpi, Soome

4 jack russell’i terjer LET’S ROCK 
QUIET STORM, om: Miia Kallio & 
Karoliina Bly, Soome

Parim kutsikas
Kohtunik: Boris Chapiro / Prantsusmaa

1 beagle AMI SHEGODAY ULTRA 
DISCOVERY, om: Diana Neverova, 
Venemaa

2 basenji HI-LITE RUMOUR HAS 
IT, om: Hanna-Leena Kyttä & Janne 
Kyttä, Soome

3 pekingi koer UTOPIAN TRULY 
MADLY DEEPLY, om: Elena Soinia, 
Soome

4 kuldne retriiver ROGERWIEK 
ENIGMA, om: Pirgit Pajumäe, Eesti

Parim juunior
Kohtunik: Lisbeth Mach / Šveits

1 lhasa apso SIIMLINE’S LOVE 
LEGACY TRUTH, om: Kersti Paju & 
Vivian Muttik, Eesti

2 chow chow ODIN GROŽIO 
AKCENTAS, om: Ruta Peterson & 
Irina Zinovieva, Eesti

3 afganistani hurt OSHANAMEH’S 
OMG, om: Alexandra Daniela Naarits 
& Anne Naarits, Eesti

4 beagle ART-FANTASY HANDSOME 
STYLE, om: Nadezhda Pavlova, 
Venemaa

Parim veteran
Kohtunik: Kenneth Chuah / Malaisia

1 airedale’i terjer KATHERINA’S LAND 
QUITE SO BALT W09 C.I.B DNK 
CH EST CH EST J CH EST VetW16 
ESTW09 ESTW11 ESTW13 ESTW16 
FIN CH FINJW08 GBR CH LTU CH 
LTU VetW16 LVA CH NORD CH 
POL CH RKF CH ROU CH RUS CH 
SWE CH TLN WCup16 TLN VetW16 
TLN VetWCup16 TLNW13 TLNW16, 
om: Jekaterina Kantijevskaja, Eesti

2 kiharakarvaline retriiver GYPSY’S 
SOUL HEARTBREAKER BALT J CH 
EST J CH EST Vet CH LTU JCH LVA 
JCH TLN WCup16 TLN VetW14 TLN 
VetW16 TLN VetWCup16 TLNW14 
TLNW16, om: Kalvo Kriisk, Eesti

3 kuldne retriiver MISSUKAN 
DUMBO, om: Jarkko Halttunen, 
Soome

4 labradori retriiver MERRILOW 
DAMASKUS, om: Pille-Riin Sepp, 
Eesti

iiri punane setter SARMANDO DREAM LOVE TRIUMF, 
om: Pille Lang, Eesti

kiharakarvaline retriiver GYPSY’S SOUL 
HEARTBREAKER, om: Kalvo Kriisk, Eesti

chihuahua, lühikarvaline IKYOS DES PYRAMIDES DE 
CHOLULA, om: Natalja Mamedova, Eesti
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Parim kasvataja
Kohtunik: Otto Krcal / Austria

1 siledakarvaline retriiver DANTARAN, 
om: Laura Rajakallio, Soome

2 basenji FARLANDERS, om: Kerli 
Liivand, Eesti

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

4 berni alpi karjakoer RIDON 
HENNET, om: Raili Suits, Eesti

Parimad järglased
Kohtunik: Dainora Sudeikiene / Leedu

1 vendeen’i suur basset-
grifoon MINSKUHOFF’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 
ESTJW11 ESTW12 ESTW14 FIN 
CH FINW13 LTU CH LTU JCH 
LTU JW11 LTU W13 LVA CH LVA 
JCH LVA JW11 LVA W12 LVA W13 
RKF CH RKFW11 RUS CH RUS JCH 
SWE W12 SWE W13 TLN WCup16 
TLNW12, om: Maria Aaltovirta, 
Soome

2 vene hurt- borzoi ESTET CLASSIC 
BARONESSA BALT JW09 BALT W10 
C.I.B EST CH ESTJW09 ESTW11 FIN 
CH FINJW09 FINW09 LTU CH LVA 
CH NORDJW09 SWE CH TLNW14, 
om: Elo Rahamägi, Eesti

3  ameerika akita INDEVOR 
EUPHORIA BALT CH BALT J CH 
BALT JW13 C.I.B EST CH EST J CH 
ESTW14 LTU CH LTU JCH LVA 
CH LVA JCH TLNW14, om: Maria 
Piilmann, Eesti

4  berni alpi karjakoer VUORENPEIKON 
VUORENPEIKON FAMOUS BALT 
W15 EST CH FIN CH FINW14 LTU 
CH LVA CH RUS CH, om: Sari Kola, 
Soome

Parim paar
Kohtunik: Reet Lint / Eesti

1 vaaraokoer DIONIS DE BARBA EST 
CH & MOONRISE KINGDOM 
AHMES NEFERTARI, om: Heidy 
Rüütel-Tuul, Eesti

2 malta bichon TERENCE TRENT 
D’ARBY MALTEA SUN  BALT CH 
EST CH LTU CH LVA CH RUS CH & 
VANESSA MAE MALTEA SUN BALT 
J CH EST CH EST J CH FIN CH LTU 
JCH LVA JCH RUS CH RUS JCH, om: 
Lyudmila Serguschenko, Venemaa

3 yorkshire›i terjer KENTAURO ALFA 
CROCUZULA  BALT CH BALT 
W15 BALTERW15 C.I.B DNK 
CH EST CH EST J CH ESTJW14 
ESTW14 ESTW16 FIN CH FINW15 
HeW14 HRV CH LTU CH LVA CH 
NORD CH RKF CH RUS CH SWE 
CH TLNJW14 TLNW14 TLNW15 
TLNW16 & KENTAURO ALFA LA 
CUCHARACHA  EST J CH TLN 
JWCup16, om: Larissa Johnson, Eesti

4 iiri hundikoer RIVERWOLF 
AMERICAN IRONHORSE  EST 
J CH &  RIVERWOLF DOM 
PERIGNON  EST CH EST J CH 
ESTJW14 FIN CH LTU CH NOR CH 
NORD CH Riga W15 SWE CH, om: 
Riitta Lehto-Nevala, Soome

Juuniorhändler 10-13
Kohtunik: Kristin Kerem / Eesti

1 Sirli Pütsepp, Eesti
2 Maria Raudsepp, Eesti
3 Viktoria Pavlenkova, Eesti
4 Karen Dunaway, Eesti

Juuniorhändler 14-17
                     Kohtunik: Kristin Kerem / Eesti

1 Iris Luik, Eesti
2 Sergei Pustovalov, Eesti
3 Katherin Reet Sisask, Eesti
4 Marika Bernhardt, Eesti

vene hurt- borzoi ESTET CLASSIC BARONESSA järglased, 
om: Elo Rahamägi, Eesti

lhasa apso SIIMLINE’S LOVE LEGACY TRUTH, om: 
Kersti Paju & Vivian Muttik, Eesti

Juuniorhändler 10-13
1. koht Sirli Pütsepp, Eesti

Juuniorhändler 14-17
1. koht Iris Luik, Eesti Pildid: Pille Saar
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Rühm 1
Kohtunik: Elzbieta Chwalibog / Poola

1 puli must & punasega või halliga 
toonitatud must & liivakarva, musta 
maskiga BUBBLETON FEEL THE 
SPIRIT NLD CH, om: Jesper Ravn & 
Steen Vonge, Taani

2 briard TRÉSOR DE BRIE IKAS 
FAUVE AF BALT CH BALT JW09 
C.I.B C.I.E CZE CH DNK CH EST 
CH FIN CH FINW11 FINW14 
HeW11 HeW13 HeW14 LTU CH 
LTU W13 LVA CH NOR CH NORD 
CH NORDJW09 SWE W14, om: Siru 
Erkkilä, Soome

3 collie, pikakarvaline FRIDENS 
DAVIDOFF FOR CESAMEN BALT J 
CH BLR CH EST CH EST J CH LTU 
JCH LVA JCH RUS JCH, om: Anna-
Mari Lammi & Sirpa Kinni, Soome

Rühm 4
Kohtunik: Otto Krcal / Austria

1 küülikutaks, lühikarvaline TSERTUS 
U2 Balt Dach W16 BALT JW15 
ESTW16 TLN WCup16 TLNW16, 
om: Svetlana Kharkovskaya, Venemaa

2 taks, pikakarvaline MIKLAUS 
TRIUMPH SRAMBLER, om: Enni 
Putkonen, Soome

3 taks, lühikarvaline TOMLAND 
TECKEL BRANDON, om: Tatjana 
Tomingas & Valev Kaldoja, Eesti

4 kääbustaks, karmikarvaline EL 
VIENTO DEL NORTE SAFARI 
TROPIKANA Balt Dach W16 EST 
J CH ESTJW15 LVA JCH LVA 
JW15 TLN JWCup15 TLN WCup15 
TLNJW15, om: Jana Hertman, Eesti

Rühm 5
Kohtunik: Kurt Nilsson / Rootsi

1  samojeedi koer SMILING 
SNOWBALL LUMINOUS PHOBOS 
BALT JW15 EST J CH ESTW16 
HeJW15 HeW15 LVA JCH Riga JW15 
TLN JWCup16 TLN WCup16, om: 
Markos Lastik & Triin Lastik, Eesti

2  ameerika akita MAMORU MOULIN 
ROUGE WITH RUTHDALES BALT 
CH BALT J CH BALT W15 EST CH 
EST J CH ESTW15 ESTW16 HeJW14 
HeW14 LTU CH LTU JCH LVA CH 
LVA JCH LVA W15 TLN WCup15 
TLNW15 TLNW16 WJW14, om: 
Kadri Audova, Eesti

3  alaska malamuut GALILAHI FIRST 
MINISTER OF COLONEL BLR JCH 
EST J CH ESTW16, om: Egon Teder 
& Berit Kirs, Eesti

4 chow chow ODIN GROŽIO 
AKCENTAS, om: Ruta Peterson & 
Irina Zinovieva, Eesti

Rahvusvaheline näitus, Kalevi Keskstaadion, Tallinn 21.08.2016 

Tulemused

newfoundlandi koer GRANDBEAR WOW 
SMOOCH LIBERTY, om: Veera Andronova, Eesti

4 collie, lühikarvaline KANGAS-
VUOKON SHIRLEY EST J CH EST 
JW16, om: Riikka Lainio & Piia 
Enlund & Minna Manninen & Mirja 
Manninen, Soome

Rühm 2
Kohtunik: Boris Chapiro / Prantsusmaa

1  berni alpi karjakoer RIDON 
HENNET QUANTUS BALT CH 
BALT J CH BALT JW15 EST CH EST 
J CH ESTJW15 FIN CH FINW15 LTU 
CH LTU JCH LVA CH LVA JCH LVA 
W16 NOR CH Riga W15 RUS CH, 
om: Evelin Saveljev, Eesti

2 newfoundlandi koer GRANDBEAR 
WOW SMOOCH LIBERTY BALT 
JW15 EST J CH ESTW16 EurJW15 
HeJW15 TLNJW15 TLNW16, om: 
Veera Andronova, Eesti

3 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 ESTJW09 
ESTW10 HRV CH LTU CH LTU JCH 
LTU JW09 LTU W11 LVA CH LVA 
JCH MAC CH MDA CH MNE CH 
RKF CH ROU CH RUS CH RUS JCH 
SVN CH SVNW14 TLNW14 UKR 
CH UKR JCH, om: Kuldar Salumets 
& Kristiina Feinman, Eesti

4 inglise buldog KIDDY WIN’S 
IDEALISTIC REALITY BALT JBW15 
EST J CH, om: Aire-Piret Pärn & 
Carina Ant, Eesti

Rühm 3
Kohtunik: Pero Bozhinovski / 
Makedoonia

1 lakelandi terjer RUS TERRIER 
CARDENAL LINDA LA REINA 
CZE CH DNK CH EST CH FIN CH 
FINW13 HUN JCH JWW13 LVA CH 
RUS CH, om: Olga Aleksashina & E. 
Sinyak, Venemaa

2 west highlandi terjer ALBORADA 
KEYSER BALT J CH EST J CH 
ESTJW15 LTU JCH LVA JCH 
TLN JWCup15 TLN WCup15, om: 
Jekaterina Suškova, Läti

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, om: 
Aivi Kabur, Eesti

4 bedlingtoni terjer L’END SHOW 
METTI SURPRISE AT GLARE GBR 
CH TLNW15 WW15, om: Elena 
Pyhtar, Venemaa

inglise buldog KIDDY WIN’S IDEALISTIC REALITY, 
om: Aire-Piret Pärn & Carina Ant, Eesti

alaska malamuut GALILAHI FIRST MINISTER 
OF COLONEL, om: Egon Teder & Berit Kirs, Eesti
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Rühm 6
Kohtunik: John Wauben / Holland

1 beagle AMI SHEGODAY IDEAL 
JONKER EST CH EST J CH RUS CH 
RUS JCH, om: Diana Neverova & Olga 
Hartsiy, Venemaa

2 vendeen’i suur basset-grifoon MINSKU-
HOFF’S YOU ONLY LIVE TWICE 
BALT J CH BLR CH EST J CH FINJW15 
FINW15 LTU JCH LTU JW16 LVA CH 
LVA JCH TLN JWCup16 TLN WCup16, 
om: Maria Aaltovirta, Soome

3 bretooni liivakarva basset IPOHIN 
USKO BALT W15 EST CH FIN CH 
FINJW14 FINW14 HeJW14 HeW14, 
om: Kyösti Kaijomaa, Soome

4 gascogne’i sinine basset LEONARD 
DES VALLEES LONGERONNAISES, 
om: Sarianna Kujanen & Juho Kujanen, 
Soome

Rühm 7
Riitta Lahtovaara / Soome

1 bourbonnaisi linnukoer PIHKA-
PISARAN BR KARMA HeJW11, om: 
Tytti Kankaanpää & Jessica Putkonen, 
Soome

2  iiri punane setter ENTICE 
KARIBBEAN PIRATE, om: Taija 
Linna & Tommi Rajamäki, Soome

3 saksa lühikarvaline linnukoer 
CALLIDUS INVICTUM UPE, om: 
Migle Narbutaite, Leedu

4 pont-audemeri spanjel WESTGROVE 
TOUR DE FRANCE, om: Katja 
Santamäki, Soome

Rühm 8
Kohtunik: Yochai Barak Lifac / Iisrael

1 kuldne retriiver ESPERANZA TIK 
HERKUS, om: Ene Laansalu & Kristina 
Esolainen, Eesti

2 inglise springerspanjel ADAMANT’S 
RAGS TO RICHES WJW16, om: Tarja 
Hovila, Soome

3 hispaania veekoer RAYARAGUA 
NIKE EST CH FIN CH, om: Virpi 
Lappalainen, Soome

4  siledakarvaline retriiver DANTARAN 
DAILY BONUS EST CH EST J CH 
ESTJW14 FIN CH, om: Johanna 
Uosukainen & Niko Uosukainen, 
Soome

Rühm 9
Kohtunik: Elfriede Heidecker / Austria

1 lhasa apso SIIMLINE CHIC TUXEDO 
C.I.B EST CH EST J CH ESTJW14 
HRV CH LVA CH TLN WCup16, om: 
Kersti Paju & Vivian Muttik & Nikola 
Smolic, Eesti

2  kääbuspuudel must & pruun & valge 
MINIVILLIS LOVE DESIGN BALT 
CH EST CH EST J CH LTU CH LVA 
CH, om: Mari Märk, Eesti

3 prantsuse buldog TANDEROZA 
FABULOUS FELICITY EST CH FIN 
CH, om: Tanja Leppäniemi & Tommi 
Paavola, Soome

4 bostoni terjer OKEANSKIY VETER 
FEYERVERK EST CH FIN CH 
FINW15 NOR CH RKF CH RUS CH 
RUS GR CH, om: Elena Laktyushina, 
Venemaa

Rühm 10
Kohtunik: Kenneth Chuah / Malaisia

1 afganistani hurt OSHANAMEH’S 
MAYBE YES MAYBE NO, om: Steen 
Vonge, Taani

2 inglise hurt- greyhound ESTET 
CLASSIC KNACKY ESTJW16 
FINJW15 HeJW15 Riga JW15 TLN 
JWCup16 TLN WCup16 TLNJW16 
TLNW16, om: Laura Tomson & Olga 
Gorbatšjova, Eesti

3  whippet BORN TO CHARM 
LEONOR BALT W15 EST CH EST J 
CH ESTJW15 ESTW15 FIN CH LTU 
CH LTU JCH LTU JW15 LVA CH 
LVA JCH LVA JW15 Riga W15 RUS 
CH RUS JCH, om: Veera Mahrova, 
Eesti

4  hirvekoer VAIKONNIEMEN ÖVER 
THE RED CARPET BALT JW15 EST 
J CH EurJW15 EurW15 FIN CH TLN 
WCup16, om: Mervi Oinonen, Soome

Parim beebi
Kohtunik: Yoshimi Suzuki / Jaapan

1 jack russell’i terjer LET’S ROCK 
QUERIDA MIA, om: Niina Artes & 
Karoliina Bly, Soome

2  cairni terjer AK MIL VISTA 
SCARLET, om: Anu-Sirje Keerd, Eesti

3 saksa lühikarvaline linnukoer 
ALAVANMAAN ANKKASTUKKI, 
om: Tytti Kankaanpää & Jessica 
Putkonen, Soome

4  toy-puudel HAYDEE’S FANTASY, 
om: Maarit Vuolle, Soome

Pildid: Pille Saar

kuldne retriiver ESPERANZA TIK HERKUS, om: 
Ene Laansalu & Kristina Esolainen, Eesti

taks, lühikarvaline TOMLAND TECKEL BRANDON, 
om: Tatjana Tomingas & Valev Kaldoja, Eesti

inglise hurt- greyhound ESTET CLASSIC KNACKY, om: 
Laura Tomson & Olga Gorbatšjova, Eesti

kääbuspuudel must & pruun & valge MINIVILLIS LOVE 
DESIGN, om: Mari Märk, Eesti
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Parim kutsikas
Kohtunik: Lisbeth Mach / Šveits

1 beagle AMI SHEGODAY ULTRA 
DISCOVERY, om: Diana Neverova, 
Venemaa

2 pekingi koer UTOPIAN TRULY 
MADLY DEEPLY, om: Elena Soinia, 
Soome

3  vene must terjer YABLUNEVYI TSVIT 
MORGAN, om: Iris Valtonen, Soome

4 pomeranian/kääbusspits TIKKER-
BILLY’S MY QUEEN ELIZABETH, 
om: Tiina Loorits, Eesti

Parim juunior
Kohtunik: Boris Chapiro / Prantsusmaa

1  lhasa apso SIIMLINE’S LOVE 
LEGACY TRUTH, om: Kersti Paju & 
Vivian Muttik, Eesti

2  beagle ANVI HIGH LINE NON 
STOP VICTORY, om: Anna Golubeva, 
Venemaa

3 chow chow ODIN GROŽIO 
AKCENTAS, om: Ruta Peterson & 
Irina Zinovieva, Eesti

4 siledakarvaline retriiver DANTARAN 
ESPECIALLY FOR YOU EST J CH, 
om: Laura Rajakallio, Soome

Parim veteran
Kohtunik: John Wauben / Holland

1  briard TRÉSOR DE BRIE IKAS FAUVE 
AF BALT CH BALT JW09 C.I.B C.I.E 
CZE CH DNK CH EST CH FIN CH 
FINW11 FINW14 He W11 HeW13 
HeW14 LTU CH LTU W13 LVA CH 
NOR CH NORD CH NORD JW09 
SWE W14, om: Siru Erkkilä, Soome

2  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 JW09 EST 
W10 HRV CH LTU CH LTU JCH LTU 
JW09 LTU W11 LVA CH LVA JCH 
MAC CH MDA CH MNE CH RKF CH 
ROU CH RUS CH RUS JCH SVN CH 
SVN W14 TLN W14 UKR CH UKR 
JCH, om: Kuldar Salumets & Kristiina 
Feinman, Eesti

3  airedale’i terjer KATHERINA’S LAND 
QUITE SO BALT W09 C.I.B DNK 
CH EST CH EST J CH EST VetW16 
ESTW09 ESTW11 ESTW13 ESTW16 
FIN CH FINJW08 GBR CH LTU CH 
LTU VetW16 LVA CH NORD CH 
POL CH RKF CH ROU CH RUS CH 
SWE CH TLN WCup16 TLN VetW16 
TLN VetWCup16 TLNW13 TLNW16, 
om: Jekaterina Kantijevskaja, Eesti

4 kiharakarvaline retriiver GYPSY’S 
SOUL HEARTBREAKER BALT J CH 
EST J CH EST Vet CH LTU JCH LVA 
JCH TLN WCup16 TLN VetW14 TLN 
VetW16 TLN VetWCup16 TLNW14 
TLNW16, om: Kalvo Kriisk, Eesti

Parim kasvataja
Kohtunik: Wendy Willhauck / USA

1 berni alpi karjakoer RIDON 
HENNET, om: Raili Suits, Eesti

2 siledakarvaline retriiver DANTARAN, 
om: Laura Rajakallio, Soome

3 pomeranian/kääbusspits HEIDE-
LIND’S, om: Linda Jürgens & Helina 
Simberg, Eesti

4 basenji FARLANDERS, om: Kerli 
Liivand, Eesti

Parimad järglased
Kohtunik: Jose Miguel Doval Sanchez / 
Spain

1  berni alpi karjakoer VUORENPEIKON 
VUORENPEIKON FAMOUS BALT 
W15 EST CH FIN CH FINW14 LTU 
CH LVA CH RUS CH, om: Sari Kola, 
Soome

2 vendeen’i suur basset-grifoon 
MINSKUHOFF’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 ESTJW11 ESTW12 ESTW14 
FIN CH FINW13 LTU CH LTU JCH 
LTU JW11 LTU W13 LVA CH LVA 
JCH LVA JW11 LVA W12 LVA W13 
RKF CH RKFW11 RUS CH RUS JCH 
SWE W12 SWE W13 TLN WCup16 
TLNW12, om: Maria Aaltovirta, 
Soome

whippet BORN TO CHARM LEONOR, om: Veera 
Mahrova, Eesti

do-khyi (tiibeti mastif) HIRWENOYE BOO PALAI & 
NORANETRAVATI, om: Erki Korp & Reena Uustal, Eesti

berni alpi karjakoer kennel RIDON HENNET, om: Raili Suits, Eesti

cairni terjer AK MIL VISTA SCARLET, om: Anu-Sirje 
Keerd, Eesti
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Parim paar
Kohtunik: Kristin Kerem / Eesti

1  samojeedi koer BELOLAKAY 
ENIGMA FROM WENDY  EST CH 
LTU CH RUS CH & BELOLAKAY 
ZAVIDNIY ZNENIH  BALT CH 
C.I.B EST CH RUS CH, om: Irina 
Zhuravleva, Venemaa

2 taks, lühikarvaline TOMLAND 
TECKEL BARSELONA & 
TOMLAND TECKEL BRANDON, 
om: Tatjana Tomingas & Oksana 
Kurjanovits, Eesti

3 vendeen’i suur basset-grifoon 
MINSKUHOFF’S YOU ONLY 
LIVE TWICE  BALT J CH BLR CH 
EST J CH FINJW15 FINW15 LTU 
JCH LTU JW16 LVA CH LVA JCH 
TLN JWCup16 TLN WCup16 & 
MINSKUHOFF’S FOR YOUR EYES 
ONLY BALT J CH BLR CH EST J CH 
FINJW15 HeJW15 LTU JCH LTU 
JW16 LVA CH LVA JCH Riga JW15 
TLN JWCup16, om: Maria Aaltovirta, 
Soome

4  do-khyi (tiibeti mastif) HIRWENOYE 
BOO PALAI  BALT J CH EST J CH 
LTU JCH LVA JCH RUS JCH & 
NORANETRAVATI  BALT CH DNK 
CH EST CH EST J CH LTU CH LTU 
W16 LVA CH LVA JCH RUS CH, om: 
Erki Korp & Reena Uustal, Eesti

Juuniorhändler 10-13
Kohtunik: Reet Lint / Eesti

1 Sirli Pütsepp, Eesti
2 Viktoria Pavlenkova, Eesti
3 Keitlyn Randmaa, Eesti
4 Karen Dunaway, Eesti

Juuniorhändler 14-17
Kohtunik: Reet Lint / Eesti

1 Polina Gukkina, Venemaa
2 Iris Luik, Eesti
3 Pianka Maria Pärna, Eesti
4 Katherin Reet Sisask, Eesti

dobermann SMART WOOD HILLS DAYHATSU, om: 
Kuldar Salumets & Kristiina Feinman, Eesti

chow chow ODIN GROŽIO AKCENTAS, 
om: Ruta Peterson & Irina Zinovieva, 
Eesti

Juuniorhändler 10-13
4. koht Karen Dunaway, Eesti

Juuniorhändler 14-17
4. koht Katherin Reet Sisask, Eesti

Juuniorhändler 10-13
2. koht Viktoria Pavlenkova, Eesti

Juuniorhändler 14-17
3. koht Pianka Maria Pärna, Eesti

Juuniorhändler 10-13
3. koht Keitlyn Randmaa, Eesti
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Saaremaa Rahvuslik 
koertenäitus 
Kuressaare Lossipark, Saaremaa 30.07.2016

Rühm 1
Kohtunik: Astrid Lundava / Eesti
vana-inglise lambakoer BLUECHANNEL 
FINAL FREEMASON LTU JCH LTU 
JW16, om: Elina Pajala & Marika Örn, 
Soome

Rühm 2
Kohtunik: Astrid Lundava / Eesti
berni alpi karjakoer RIDON HENNET 
QUANTUS BALT CH BALT J CH BALT 
JW15 EST CH EST J CH ESTJW15 FIN 
CH FINW15 LTU CH LTU JCH LVA CH 
LVA JCH LVA W16 NOR CH Riga W15 
RUS CH, om: Evelin Saveljev, Eesti

Rühm 3
Kohtunik: Astrid Lundava / Eesti
airedale'i terjer KATHERINA'S LAND 
QUITE SO BALT W09 C.I.B DNK 
CH EST CH EST J CH EST VetW16 
ESTW09 ESTW11 ESTW13 ESTW16 
FIN CH FINJW08 GBR CH LTU CH 
LTU VetW16 LVA CH NORD CH POL 
CH RKF CH ROU CH RUS CH SWE 
CH TLN WCup16 TLN VetW16 TLN 
VetWCup16 TLNW13 TLNW16, om: 
Jekaterina Kantijevskaja, Eesti

Rühm 4
Kohtunik: Jelena Kruus / Eesti
taks, pikakarvaline KULDNE 
TALISMAN BLISS OF BLUE SKY, om: 
Jüri Batassov & Olga Batassova, Eesti

Rühm 5
Kohtunik: Jelena Kruus / Eesti
ibiza podenco, lühikarvaline DOLCE VITA 
RJABINA DE BERGERAC BALT W15 
C.I.B EST CH EST J CH ESTJW14 EST 
W14 ESTW15 ESTW16 FINJW14 FIN 
W14 FINW15 HeJW14 HeW15 LVA W15 
NORD W15 Riga W15 TLN WCup15 
TLN WCup16 TLN W15 TLN W16, om: 
Kristiina Tammik, Eesti

Rühm 6
Kohtunik: Jelena Kruus / Eesti
beagle LOVE LEGACY PERFECT HOPE 
EST J CH TLN JWCup16, om: Kadri 
Narusk, Eesti

Rühm 7
Kohtunik: Kalvo Kriisk / Eesti
gordoni setter GOANGO BLACK 
BRANDY BALT CH BALT J CH C.I.B EST 
CH EST J CH LTU CH LTU JCH LVA CH 
LVA JCH, om: Sarmite Adomaite, Läti

Rühm 8
Kohtunik: Kalvo Kriisk / Eesti
kuldne retriiver ESPERANZA TIK 
HERKUS, om: Ene Laansalu & Kristina 
Esolainen, Eesti

Rühm 9
Kohtunik: Inga Siil / Eesti
chihuahua, lühikarvaline GIRLS BEST 
FRIENDS DREAM COME TRUE, om: 
Seyle Juss, Eesti

Rühm 10
Kohtunik: Inga Siil / Eesti
saluki QIRMIZI PAGANINI EST J CH 
ESTW15 FIN CH FINJW14 HeJW14 LTU 
CH SWE CH, om: Susanna Mäkelä, Soome

Parim beebi
Kohtunik: Kalvo Kriisk / Eesti
ameerika akita ISO KARHU HILDUR, 
om: Juha Kantola, Soome

Parim kutsikas
Kohtunik: Astrid Lundava / Eesti
dandie dinmont'i terjer DANCHESTER'S 
QUALITY APPROVED, om: Hanne Tuo-
menoksa & Kristine Maria Airenne, Soome

Parim juunior
Kohtunik: Jelena Kruus / Eesti
airedale'i terjer SAREDON DELIVE-
RANCE, om: Jekaterina Kantijevskaja & 
John Averis, Eesti

Parim veteran
Kohtunik: Inga Siil / Eesti
gordoni setter GOANGO BLACK 
BRANDY BALT CH BALT J CH C.I.B 
EST CH EST J CH LTU CH LTU JCH LVA 
CH LVA JCH, om: Sarmite Adomaite, Läti

Parim kasvataja
Kohtunik: Kalvo Kriisk / Eesti
inglise springerspanjel ALFALEX, om: 
Riin Remma, Eesti

beagle LOVE LEGACY PERFECT HOPE, om: 
Kadri Narusk, Eesti

inglise springerspanjel  kennel ALFALEX, om: Riin Remma, Eesti

RÜHMAVÕISTLUSTE VÕITJAD
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Parimad järglased
Kohtunik: Inga Siil / Eesti
leonberger ANGELICALLY LUCKY EST 
CH EST J CH LVA CH TLN WCup15, 
om: Raivi Ellik & Marju Ellik, Eesti

Parim paar
Kohtunik: Jelena Kruus / Eesti
inglise springerspanjel ALFALEX KING 
OF JOY  EST J CH LVA JCH TLN 
WCup16 & ALFALEX JUNA KIM EST J 
CH, om: Riin Remma & Urve Hiie, Eesti

Laps ja koer
Kohtunik: Kalvo Kriisk / Eesti
1 Cristella Engel, Eesti
2 Mihail Molokov, Eesti
3 Keity Randmaa, Eesti
4 Diana Pakhomi, Venemaa

Juuniorhändler 10-13
Kohtunik: Kalvo Kriisk / Eesti
1 Kerttu Kethly Rumask, Eesti
2 Mona Reisberg, Eesti
3 Petra Virranheimo, Soome

leonberger ANGELICALLY LUCKY järglased, om: Raivi Ellik & Marju Ellik, Eesti

Pildid: Pille Saar

inglise springerspanjelid ALFALEX KING OF 
JOY & ALFALEX JUNA KIM, om: Riin Remma & 
Urve Hiie, Eesti

Juuniorhändler 14-17
Kohtunik: Kalvo Kriisk / Eesti
1 Ketrin Elery Rumask, Eesti
2 Kristi Murel, Eesti
3 Kertu Truumure, Eesti
4 Riina Jakobsson, Soome
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EKL rahvuslik koertenäitus

Saaremaal

Eelmisel aastal tuli mõte korraldada EKL rahvuslik 
näitus Saaremaal ja seda meie oma eesti kohtunikega. 
Saaremaal polnud koertenäitust toimunud juba peaaegu 
10 aastat ning sellist näitust ,kus hindaksid ainult eesti 
kohtunikud ei mäleta samuti lähiajaloost. Eestlastele 
omaselt oli pessimiste palju- küll ei ole võimalik 
praamipileteid saada, küll ei ole majutuskohti, küll oli 
kuulda ütlusi, et kes sinna ikka osalema tuleb, hindavad 
ju ainult eesti kohtunikud jne. Kuid EKL näituste 
kalenderplaani sai üritus kinnitatud ja üritus tuli ära teha.                      
Seega mõeldud-tehtud.

 Asjaajamist alustasime Kuressaare linnavalitsusest, kus 
saime väga positiivse vastvõtu osaliseks ja meile pakuti 
sümboolse tasu eest linna parimat ürituste läbiviimise 
kohta kohe linnuse taga mere ääres. Kuna selgus, et 
kohapealsed ettevõtjad on Saaremaa suurürituse- 
Ooperipäevadega hõivatud, otsustasime kõik mis vähegi 
näituse läbiviimiseks on vaja, endaga mandrilt kaasa 
võtta. Kuna ka kogu personal alates veterinaarist ja 
lõpetades kohtunikega oli vaja mandrilt transportida, siis 
otsustasime võtta bussi kuhu kogu inventar ja inimesed 
sisse mahuksid.

 Seega 29.07  hommikul sõitis buss Tartust välja suunaga 
Tallinna poole, et siis sealt koos vajaliku inventari, näituse 
toimkonna liikmete, ringikorraldajate ja kohtunikega 
asuda teele Saaremaa poole. Lisaks inimestele ühines 

meie seltskonnaga ka üks vahva pesakond Welsh Corgi 
Cardigane.

 Nüüd siis veidi näitusest endast.
 Näitusest võttis osa  464 osalejat 122 erinevast tõust 

ja 9 erinevast riigist. Ilm oli suurepärane, peatvaatajaid-
uudistajaid üksjagu palju, kes lisaks tavaringides toimunule 
said osa ka erinevatest demostratsioonesinemistest ja 
EKL Noortekogu erinevatest ettevõtmistest, mis kõik 
tutvustasid koeraharrastusi erinevatele vanusegruppidele. 
Näituse kaunemaks koeraks valiti Eestis kasvatatud berni 
alpi karjakoer. Õhtul peale näitust toimus meeleolukas 
õhtu koos ansambliga Suure Tõllu Puhkekeskuses ning 
järgmisel päeval jätkusid veel erinevad harivad loengud 
ning samuti demostratsioonesinemised.

  Aitäh kõikidele asjaosalistele ja loodetavasti korraldab 
Eesti Kennelliit ka edaspidi taolisi toredaid ettevõtmisi!

EKL Näituse toimkonna esimees
Marko Lepasaar

Pildid: Pille Saar

EKL noortekogu korraldas võistluse “Laps ja 
lelukoer”

Juuniorhändlerite võistlusel olid koerad päris, mõned peaaegu sama suured kui 
händler ise.
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Vabatahtliku töö Mehhiko 
koertevarjupaigas

Mars Inc., mille üks osa on ka minu tööandja Royal Canin, on korporatsioon, kus töötajaid üle maailma 
umbes 80 000. Sestap pole imestada, et nii suur ettevõte panustab hoolikalt igal aastal erinevatesse 
vabatahtlike programmidesse, et parendada ühiskonna üldist eluolu. Programmid on mõeldud töötajate 
motiveerimiseks, silmaringi avardamiseks, praktiliste oskuste õppimiseks ning muidugi kogemuste jagamiseks 
ja kontaktide loomiseks. Sel aastal oli palju erinevaid projekte - laste huvitegevuse mitmekesistamine Indias, 
abistamine Brasiilia šokolaadiistandustes ning loomade varjupaiga ehitamine Mehhikos. Kokku 22 erinevat 
programmi. 87-le vabatahtliku kohale kandideeris 700 töötajat. 

Mulle jäi kõigist võimalikest programmidest kohe 
silma just Mehhiko ning võimalus minna appi ehitama ja 
parendama loomade varjupaika. Alguses mõtlesin küll, et 
niikuinii ei saa, kindlasti on palju soovijaid ja võimalus 
üsna väike. Aga õnneks sain üle enda ebakindlusest ja 
otsustasin kandideerida. Suur oli üllatus, kui suve hakul 
saabus kiri: "Palju õnne! Olete valitud osalema Mexico 
City linna varjupaiga ehitamise programmi!" Süda jättis 
paar lööki vahele, kuna nüüd tulebki hakata asju ajama 
– dokumendid korda, piletid tellida, vaktsiinid ja muu 
sarnane. Appi! 

Nii siis juhtuski, et ühel ilusal augustikuu varahommikul 
algas Tallinna lennujaamast mu elu suurim seiklus! Ees 
ootamas Mehhiko ning sellel hetkel veel mulle tundmatud 
grupikaaslased - kaks austraallast, iirlane, lõuna-korealane 
ja LAVi tüdruk. Peale 26 tundi kestnud lendu maandusin 
Kesk-Mehhikos asuvas  Queretaros, mis on UNESCO 
kultuuripärandi nimekirja kantud vanalinnaga väikelinn, 
kus elab kõigest 2 miljonit inimest! Hilisõhtul lennujaama 
uksest välja astudes läks nägu naerule - mägine, tuledes 
Mehhiko, ülisõbralikud inimesed ümberringi ja märgates, 
et olin inglise keelega hätta jäämas, tõtati kohe appi tõlkima 

ning ilma suurema vaevata olingi peagi taksos ja õnnelikult 
teel oma hotelli poole. 

Esimene päev oli ette nähtud ajavahega kohanemiseks, 
grupikaaslastega tutvumiseks ja linna peal uudistamiseks. 
Täpselt kõike seda tegimegi ning sellest õhtust sai alguse 
mõnus sõprus viiest eri rahvusest kuue inimese vahel. Kui 
huvitavad ja inspireerivad tegelased, mõtlesin omaette, ja 
olin tänulik, et saan järgneva nädala nendega koos veeta. 
Ikka tasub oma mugavustsoonist välja murda ja maailma 
uudistada!

Peale päeva veetmist Queretaros sõitsime Mexico Citysse. 
Linn, mille suurust ei hooma - maailmalinn 21 miljoni 
elanikuga. Meid ootas ees heategevusorganisatsiooni 
Greatergood projektijuht Zach USA-st, Pennsylvaniast, 
et paika panna nädala tegevusplaan. Nüüd polnud enam 
muud, kui hoolega tööle asuda, varjupaik vajas vuntsimist 
igast võimalikust küljest ja mina, malevakarastusega 
inimene, ei saanud muudmoodi kui naeratada. Teadsin 
juba ette - tuleb väga äge nädal!

Brigada De Vigilancia De Animal varjupaik asub Mexico 
City kesklinnast umbes paarikümne kilomeetri kaugusel 
ning teel sinna märkasin ühel hetkel - liiklus on niivõrd 

Meie rahvusvaheline seltskond varjupaiga ees.
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mahukas, et autoteed on kui korrusemajad! Mingil hetkel nägin 
enda kõrval nelja korrust teid, suuremad neist umbes 6-8 reaga, 
eraldusjooni polnud ja kõik teadsid kuidagi iseenesest, kuidas ja 
kuhu liikuda tuleb. Huvitav kogemus! 

Igatahes toimis UBER takso sealgi suurepäraselt 
ning  autojuhtide lugude saatel Mehhiko kultuurist ja 
kommetest jõudsime alati kohale täpselt sinna, kuhu vaja. 

Varjupaigas on alaliselt umbes 100 koera ja 50 kassi, lisaks 
veel hobune, mõned linnud ja opossumid. Ajutisteks elanikeks 
on olnud aga näiteks ka krokodillid, kes loodusesse tagasi viidud. 
Varjupaigale on eraldatud maa-ala, kuhu nad saavad loodusest 
tulnud metsloomad elama paigutada. Meie sealviibimise ajal 
sattusid varjupaika 3 umbes viiepäevast opossumibeebit. Nende 
ema oli õnnetutult auto alla jäänud ja titad päästeti ema „kõhukotist“ 
ja toodi varjupaika kosuma. 2-3 kuud neid toidetakse kunstlikult 
ja siis viiakse samuti loodusesse tagasi. Kõigist töötajatest paistis, 
et nad tõesti hoolivad loomadest väga ja püüavad teha kõik, et 
varjupaigaelu võimalikult hea oleks. Kuna kliima on Mehhikos 
soodne, saavad koerad sealses varjupaigas näiteks mõnusalt 
välitingimustes elada. Mida aga napib, on vahendid ja võimalused - 
näiteks puudusid korralikud kaelarihmad ning alaliselt varjupaigas 
töötav veterinaar ei saanud teha mitmeid vajalikke protseduure, 
operatsioonidest rääkimata. Steriliseerimiseks ja kastreerimiseks 
õnneks olid siiski kõik vahendid olemas, see on varjupaikades 
väga tähtis. Kõik sobivas eas koerad ja kassid kastreeritakse-
steriliseeritakse. Kord nädalas on varjupaigas n.ö. Adoption Day, 
mil linnarahvas saab tulla ja uudistada, kas mõni neljajalgne võiks 
just nende juures oma päris kodu leida. Meie projektijuht Zachi 
südame võitis näiteks üks pisike koerake, kes nüüd elabki juba 
hoopis Ameerikas Pennsylvanias!  Nädal läks kiirelt, kaevasime 
aedikute äärtesse kraave, paigaldamaks sinna võrgud, et koerad 
ei saaks end välja kaevata. Kokku umbes 200m võrku ja kraave, 
hulganisti higi, vaeva, rasket tööd, kõvasti nalja sekka, aga lõpuks 
said rohkem kui 20 koerakest kolida uutesse aedikutesse. Muidugi 
oli nädala lõppedes tunne, et tahtnuks ju teha rohkem, aidata veel 
kuidagi, ent tõdesime sõpradega, et andsime endast selle lühikese 
ajaga kõik ning kui saame oma kogemusest teistele rääkida, 
inspireerib see ehk järgmisi abistajaid tulema ja käsi külge panema. 

Meie kuuene seltskond läks lahku pisarates, pooleldi kurbusest, 
et ühine aeg läbi saab, ent teisalt jälle siirast rõõmust ja ühistest 
elamustest, mida meenutades iga kell tuju heaks läheb ning tuleb 
tahtmine jälle tegutseda. Mehhiko jääb mulle meelde kui tuhande 
näoga imeline maa. Võtsin sealt kaasa killukesi nii Mexico City 
rahvarohkest, aga omal moel toredast kaosest, kuni Cancuni 
helesinise laguunini. Tänulike loomade silmavaatest rääkimata. 

Nii siis panengi praegu kokku väikest abipakikest  Brigada 
De Vigilancia De Animal varjupaigale, et koerad saaksid omale 
kaelarihmad, kammid ja kraasid ning muid väiksemad tarvikuid. 
Oli tarvis ära käia planeedi teises otsas, et saada aru, kuidas nii 
 vähene võib mõnele tähendada nii palju. Lihtsad asjad loevad.

Tekst ja pildid Klaire Niilus

Klaire endast: Esimene iiri setter Lusky Amy tuli perre 1993,  sellest 
hetkest võitsid need ulakad iludused mu südame. Kasvatan iiri 
punased settereid kennelnime Vinca Th ore all aastast 1995, kokku on 
nende 21 aastaga olnud 11 pesakonda. Kodus hetkel 3 setterit, 2 kassi 
ja 2 teismelist poissi. Hetkel töötan Royal Canin Estonias kasvatajate 
müügijuhina, kokku olen kaubamärgiga seotud olnud rohkem kui 8 
aastat.

Tema elab nüüd juba Pennsylvanias.

Selfi e oma parima sõbraga.

Opossumibeebi.
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Kuidas ma saan aidata 
oma vananeval koeral 
elada võimalikult 
kaua ja tervena?

Vananemine on loomulik protsess, mis ilmneb 
olenevalt suurusest ja tõust varem või hiljem 
kõikidel koertel. Seega on oluline, et koeraomanik 
oleks vananemisest teadlik ja aitaks oma koera 
selle eluetapi varajases alguses, et hoida teda 
parimas võimalikus vormis.

Koera suuruse ja kaaluga on seotud mitmed tegurid
Veterinaarsed uuringud kinnitavad, et tõu ja kaalu/
suuruse suhe mõjutavad koerte pikaealisust ja va-
nanemise algust. Väike koer nagu Yorkshire’i terjer 
võib vabalt elada 14- kuni 15-aastaseks ja tunneb 
esimesi vananemise mõjusid alates kaheksandast 
eluaastast, samas kui suur koer jõuab vananemise 
esimesse etappi juba viieaastaselt.

Vananemise kaks etappi
Vananemine on aeglane ja progressiivne protsess, 
mida saab defi neerida kahe selge etapiga: esimene 
etapp tähendab koera keskmise eluea keskpunkti 
jõudmist, siis kui muutused ei ole peaaegu tajuta-
vad. Protsesside arenedes muutuvad need märgid 
aina paremini nähtavaks ning koer jõuab vanane-
mise teise etappi siis, kui ta on jõudnud oma eluea 
viimasesse kolmandikku. 

Väikesed koerad jõuavad vananemise esimesse 
etappi umbes 8-aastaselt, keskmise suurusega 
koerad 7-aastaselt ja suured koerad 5-aastaselt. 
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Adult 7+
Keskmistele koertele 
kehakaaluga 11 kuni 
25 kg

Adult 5+
Ageing 8+
Suurtele koertele 
kehakaaluga 26 kuni 
44 kg

Adult
Väga suurtele koertele 
kehakaaluga üle 45 kg

Mature +8
Väga väikestele koertele 
kehakaaluga kuni 4 kg

X-SMALL

Mature +8
Ageing +12
Väikestele koertele 
kehakaaluga kuni 10 kg

MINI

MEDIUM MAXI GIANT

Nõuanded ja üksikasjalik teave info.est@royalcanin.com

Kui lisate koera 
toidule pisut 
sooja vett, on 
tal toitu lihtsam 
närida ja see 
on tema jaoks 
isuäratavam.

Vananemisele viitavad märgid on olemas isegi siis, 
kui need ei ole alati silmnähtavad. Vahel võivad 
märgatavad olla hallinev karvkate, hambaproblee-
mid ja hambakivi moodustumine, suurem unevaja-
dus ning madalama aktiivsusega seotud kaalutõus.

Vananemise teise etapi jooksul (väikestel koertel 
12-aastaselt, keskmise suurusega koertel 10-aas-
taselt ja suurtel koertel 8-aastaselt), siis kui koera 
saab liigitada seenior-koeraks, vananemisprotsess 
kiireneb: koer muutub aina vähem liikuvaks, tema 
meeled ei ole enam nii teravad, ta võib olla toi-
dust vähem huvitatud ja kaotada kaalu; ta suhtleb 
vähem oma perega, magab rohkem ning ajab vahel 
päeva ja öö omavahel segamini...

Selle etapiga toimetulekuks on tal vaja abi, aga ka 
suuremat ja pehmemat magamisaset, vähem pin-
gutavat füüsilist koormust, lühemaid jalutuskäike 
ning rahu ja vaikust. 

Spetsiaalsed toitained, et aidata tal paremini 
vananeda

Royal Canin on neid kahte koerte vananemisetappi 
silmas pidades välja töötanud spetsiaalse toidu, 
mis aitab koertel esimeses etapis hoida oma vitaal-
sust ning seejärel toetada nende tervena vanane-
mist.
1. ETAPP. Täpselt õiges koguses kvaliteetseid, 
hästiseeduvaid proteiine, et aidata koertel säilitada 
oma vitaalsust, vajalikke rasvhappeid, et toetada 
naha ja karvkatte tervist ning kiudainete kombinat-
siooni, sh psülliumi, et toetada seedimistegevust ja 
parandada väljaheidete kvaliteeti.
2. ETAPP.  Rikkalikult kvaliteetseid ja hästiseedu-
vaid proteiine sisaldav toit peab olema eriti heade 
maitseomadustega ja kergesti näritav. Toit sisaldab 
tasakaalustatud tasemel kaltsiumi, kaaliumi ja 
naatriumi ning on rikastatud antioksüdantidega, 
mis aitavad neutraliseerida vabu radikaale.

Royal Canin on vananevate koerte jaoks turule 
toonud terve tootesarja, mis pakuvad täpset 
lahendust igas etapis, et aidata vananedes 
vitaalsust säilitada.
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Laagri avamine.

EKL Noortekogu 

suvepäevad
Ametlik teade on lühike.
• 15.-17.augustil toimusid Vasalemma vallas Paekalda puhkekeskuses EKL  Noortekogu suvepäevad
• osales 24 inimest (19 alaealist, 5 täisealist)  ja 15 koera
• oma teadmisi jagasid Tiia Ariko, Maret Kärdi ja Helina Simberg
• otsustati järgmisel aastal taas korraldada EKL NK suvepäevad

Meenutusteks läheb rohkem ruumi.
Kõigepealt aeg: selle suve augustist üle poole oli 

vihmane ja meie suvepäevad sattusid just sinna vesisema 
poole peale.  Ega sellest midagi hullu juhtunud, aga 
tegevused, mida on tore teha murul päikese käes, pole 
lompides ja vihma all enam sugugi nii atraktiivsed.

Siis koht: see oli imeline! Järve kaldal heinamaade vahel 
metsasalus mõnusad palkmajad, ei ühtegi nähtavat ega 
nähtamatut naabrit. Kes vähegi viitsis, sai oma koerale 
ülimalt privaatseid metsajalutuskäike ja põllujooksutuure 
võimaldada. Paekalda puhkekeskuse külastajad keskenduvad 
rohkem järvele, ümberkaudsed maa-alad on inim- ja 
koerajälgedest puutumata. Oli näha, millise rõõmuga 
linnakoerad seda looduslike lõhnade pidulauda nautisid.

Eraldi teema on toit. Koerte söögi eest hoolitses iga 
omanik individuaalselt, selle kohta puuduvad täpsemad 
andmed. Aga inimeste eest hoolitseti lausa kuninglikult: 
kõik toidud olid äärmiselt maitsvad ja ühegi söögi ajal ei 
suudetud kõike ära süüa, alati jäi midagi tagavaraks. Iga kell 
võisid laualt mõne koogi või puuvilja lisaks võtta, aga ega 
eriti võetudki, sest kõigil oli kogu aeg eelmisest toidukorrast 
kõht nii täis. 

Osalejate enamus olid koolilapsed vanuses 11 kuni 17 
aastat, nii tüdrukud kui poisid, nii eesti- kui venekeelsetest 
kodudest. Meie esinejad rääkisid kõik eesti keeles. Pakuti ka 

võimalust teksti tõlkida, aga vene noored olid tublid ja arvasid 
end üldiselt  toime tulevat. Tutvumisõhtul, kus kõik endast 
ja enda jõudmisest koerte juurde rääkisid, kasutati mõlema t 
keelt. Enamus noortest oli juba varasemast seotud JHga, aga 
oli ka agility, kuulekuse ning jahialade huvilisi. Viimane huvi 
oli tingitud eelkõige jahikoerte aretusega seotud nõuetest. 
Osadel noortel oli tugev seljatagune koerakasvatajatest 
vanemate näol, teised olid aga ise kogu peret koerapisikuga 
nakatanud.

Koerad: vanus 3 kuud kuni 6 aastat, turjakõrgus 20-50 
cm, värvus – esindatud olid pea kõik koeramaailmas tuntud 
ja tunnustatud värvused. Mis eriti huvitav – kõik 15 koera 
olid eri tõugude esindajad!

Esinejad on Eesti koeramaailmas ja ka väljaspool seda 
tuntud tegijad, kõigilt oli palju õppida. Ehk isegi liiga palju 
korraga, arvasid mõned. Noorte poolt ka üks soovitus 
vanematele inimestele – Tiia Ariko loeng koertest ja nende 
käitumisest tuleks kasuks igale koeraomanikule!

Järgmiseks aastaks on ootusi ja lootusi palju: kindlasti 
tahaks taas suvepäevi, ehk isegi pikemalt; tahaks koos 
koertega proovida agilityt, verejälge ja üldse jäljeajamist; 
tahaks tutvuda kariloomadega ja neid oma koertele 
tutvustada; tahaks proovida, mida tähendab inimeste 
otsimine koerte abil ja kuidas õpetatakse otsingukoeri jne. 
Jne.
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30.-31. juulil 2016 toimusid Saaremaal selle sajandi 
esimesed Eesti Kennelliidu suvepäevad. Meeleolukat 
üritust alustati laupäevaõhtuse suure koerasõprade 
simmaniga Kuressaare külje all asuvas Suure Töllu 
puhkekülas. Elava muusika saatel sai jalga keerutada 
ning päeval Kuressaare lossi kõrval toimunud rahvusliku 
näituse muljeid jagada. Suvepäevad jätkusid pühapäeval 
dr. Janne Orro loenguga koerte sise- ja välisparasiitidest 
ning seminarivormis aruteluga erinevatel koerte (tervise)
teemadel.

Täname toredaid koostööpartnereid Eesti Jahikoerte 
TÜ-st ning koerteklubist Aktiiv, kelle jahi- ja 
agilityteemalised demoesinemised näituseplatsil köitsid 
paljude pealtvaatajate ja näitusel osalejate tähelepanu. 
Aitäh kõigile osalejatele ning kohtumiseni järgmistel 
meeleolukatel koerandusüritustel!

EKL büroo

Foto: Siim Kinnas

Eesti Kennelliidu suvepäevad 
30.-31.07.2016, Suure Töllu puhkeküla, 
Saaremaa

Noortekogu / EKL teated

Kõike soovitut ilmselt järgmistel suvepäevadel ära 
teha ei jõua, aga kindlasti võtame teie soovitusi arvesse 
nii koha kui teemade valikul. Omalt poolt soovitame 
järgmiste suvepäevade varustuse hulka pakkida 
ilmastikukindlad matkariided (vajadusel ka koerale!), et 
saaksime hoolimata ilmast rohkem rõõmu tunda oma 
koertega üheskoos liikumisest. 

Aitäh teile, et olite neil suvepäevadel meile toredad 
seltsilised! Aitäh, et saite omavahel nii hästi läbi ja 
loodame, et teie head suhted säilivad ka edaspidi, kui 
võistlusringide ääres kohtute! 

EKL NK eestseisuse nimel 
Lada Mehikas

Fotod: Iris Luik Laagri parimad juuniorhändlerid.

Juuniorhändlerite lõpuring.Händlerid harjutavad koera näitamist.
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Uued Eesti tšempionid
(ajavahemikul 11.06. - 14.09.2016 tšempioni tiitli saanud EST-registri koerad)

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

ameerika akita INDEVOR EUPHORIA 
om: Maria Piilmann
bernhardiin, pikakarvaline DONACO 
MYSTERIOUS GOTHAM CITY om: 
Külli Trauser
brüsseli grifoon MARQUANT WHOOP 
TO MATILDA om: Marika Bander
ibiza podenco, lühikarvaline DOLCE 
VITA RJABINA DE BERGERAC om: 
Kristiina Tammik
iiri hundikoer GOGAMAGOG’S JAU-
NIE om: Kaja Lillemets
kääbuspuudel KUDOS CHEETAH om: 
Inga Siil & Merli Pavelson
leonberger CARDAMINE’S CARIBBA 
om: Tarmo Rõõm
saksa pinšer ART BY DEVILSTAR 
EXTREME ENDURANCE om: Hanna-
Maria Zeilanova
samojeedi koer SMILING SNOWBALL 
APRIL’S RUMOUR om: Terje Vilberg
whippet BORN TO CHARM RAKKEL 
om: Veera Mahrova

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

saksa bokser ABILITY HARMONY 
HERMIONE om: Elen Kivi-Paju

BALT CH (Balti tšempion) tiitel on 
omistatud:

austraalia terjer ARMIRELLI HOT 
DATE om: Ingrid Sats
bernhardiin, lühikarvaline MOUNT-
BARRY BERNADETTE om: Janne Käär
berni alpi karjakoer KAIMON GER-
HEIL ARIEL om: Moonica Randmaa & 
Heilo Randmaa
bostoni terjer BALTIC LIGHT GAMA 
GERA om: Larissa Leppik
bostoni terjer MERSU NEW MANDA-
RINA om: Katrin Parve
brüsseli grifoon WHOOP DE WOO 
BELLATRIX om: Marika Bander
cairni terjer ZALAZAR KOMTESSE 
VIOLA om: Jekaterina Romanova
chihuahua, lühikarvaline TRIANGEL 
JOY UNIQUE SMILE om: Kuldar Salu-
mets & Kristiina Feinman
chihuahua, lühikarvaline ALSTROODI 
HAUS POULIN om: Tatjana Jantsen
chihuahua, pikakarvaline SWEET IN-
DEED SMILE OF JOY om: Kristiina 
Feinman
foksterjer, karmikarvaline  WESTLAND 
ACORN’S FRISKY om: Kaja Lillemets
foksterjer, karmikarvaline  KONKUREN-
DI LUCKY CHANCE’S EVAN om: 
Marju Ojaste
kääbuspuudel MINIVILLIS LOVE DE-
SIGN om: Mari Märk
kääbusšnautser YAVNAYA FAVORITKA 
SMART MUSTACHE om: Zoja Vald

kääbusšnautser SOFIKO CANDY BOY 
om: Svetlana Pitel
kääbustaks, karmikarvaline HODJA’S 
ULTRA UNIQUE MINI om: Kadi Ivask 
& Pille Veermäe
kääbustaks, lühikarvaline CHAVER 
HACHI TOV FRITZI om: Ruth Orro & 
Kadi Orav
küülikutaks, pikakarvaline IIAH’S DON-
NA PICCOLINA om: Kristin Kerem
lhasa apso CHIC CHOIX PARTI PRIN-
CESS om: Juha Kares & Tarmo Vasemägi
pomeranian/kääbusspits HEIDELIND’S 
SO SPECIAL DRUM om: Linda Jürgens 
& Helina Simberg
romagna veekoer KAROLEGOTTO 
JALISA om: Age Antsov
rottweiler BONITA VOM RÄUBER-
WEG om: Gersti Kont
saksa bokser ABILITY HARMONY 
HERMIONE om: Elen Kivi-Paju
samojeedi koer LUMEINGEL QUEEN 
OF MY HEART om: Katrin Oinitš & 
Margus Oinitš
staff ordshire’i bullterjer FALARIS TRY 
ME AGAIN om: Niina Pylkkänen & 
Nestori Pylkkänen
suuršnautser PHOENIX EMPEROR 
ICUP I.D. om: Andres Roostna
šoti terjer FILISITE BRASH MC›EVOY 
TRISH om: Helle Paeväli & Anne Sume
tiibeti spanjel SKYLIT GRAGS-CAN om: 
Gerly-Reili Ereline & Moonica Randmaa
vene toy, pikakarvaline DZHEKICHAN 
om: Irina Hodakovskaja
west highlandi terjer EGYPT BALTOJI 
ŽVAIGŽDE om: Annelaid Pruul
yorkshire’i terjer GUEMART YOU ARE 
NOT ALONE om: Maret Nisu
yorkshire’i terjer MADE WITH LOVE 
YOU ARE MY DREAM om: Maret Nisu

BALT J CH (Balti juuniortšempion) 
tiitel on omistatud:

ameerika staff ordshire’i terjer JOHNNY 
DEPP BLU-DIAMOND-ROSE om:  
Marianna Kanõševa
austraalia lambakoer PEAK RIVER ICE 
CREAM ROCKY ROAD om:  Marge 
Rebane
basenji FARLANDERS FOREVER 
AND EVER om:  Kerli Liivand & Maria 
Mathiesen & Heiki Tähis
beagle AMI SHEGODAY PROUD BIN-
GO om:  Maksim Jefremov
bernhardiin, pikakarvaline ZITTO VOM 
CELLER SCHLOSS om:  Agnes Aule & 
Jaanus Aule
bernhardiin, pikakarvaline NEWTON 
VAN ‘T HOF TEN EYNDER om:  Kristel 
Urboja
bostoni terjer BOKS-BEST SAIZ BE 
HAPPY MU KALLIS om:  Klarissa 
Orgusaar
do-khyi (tiibeti mastif) SKYLIT TSO 
TSERING om:  Ivo Rand

do-khyi (tiibeti mastif) HIRWENOYE 
BOO PALAI om:  Erki Korp & Reena 
Uustal
iiri hundikoer WESTLAND ACORN’S 
HADES om:  Kaja Lillemets
kääbusbullterjer POTSU DE NOTSU 
STELIO om:  Sparry Kivilo
kääbusšnautser SOFIKO DAKOTA om:  
Natalja Žgun & Olga Lomovtseva
kääbusšnautser BLAMELESS IN EVE-
RYTHING S TAGANIEGO ROGA om:  
Jelena Todi
kääbusšnautser XEBEC KAJENA PIPRO 
om:  Jelena Todi
kääbusšnautser KING OF HEARTS 
JEZZY DOGS om:  Zoja Vald
kääbustaks, pikakarvaline IIAH’S DUKE 
DAPPLE om:  Kristin Kerem
labradori retriiver LONELY WITHOUT 
YOU TECZOWY GAJ om:  Gredi Pikani
labradori retriiver MY BRAND VICTO-
RIA’S SECRET om:  Haita-Maarit Zah-
harov & Kersti Kuusk
lhasa apso LAUMAS PERLE JINJING 
om:  Maigi Raidma
papillon HONEYON CHANELL om:  
Lilia Videršpan
parson  russell’i terjer PARTY NON-
STOP ESTELLE om:  Natali Happonen
romagna veekoer KAROLEGOTTO 
KAPPARI om:  Ergo Mets
saksa bokser VANILLA MONA OT 
GOLDIBOKS om:  Margit Siigur
saksa lambakoer, pikakarvaline AERYON 
om:  Martin Rahuoja
suur puudel JAMAMBA VERY-MERRY 
om:  Irina Seeder
suuršnautser RISE OF THE BLACK WIS-
DOM om:  Andres Roostna
suuršnautser RISE OF THE BLACK 
POWER om:  Andres Roostna
suuršnautser RISE OF THE BLACK 
EQUALITY om:  Kadri Ahi
tai ridgeback GRAMMY SWEET AU-
RORA BOGINYA UTRENNEY ZARI 
om:  Alla Bušinskaja
welshi springerspanjel SPECKLED BLOS-
SOM REACHEL om:  Mairi Rumask
väike brabandi grifoon VOLFRAD 
VIVA AELITTA om:  Natalia Tabujeva

BALT Vet CH (Balti veterantšempion) 
tiitel on omistatud:

inglise kokkerspanjel MARIHEI CAR-
MELLA om: Inge Uigru
saksa dogi SHAGGY FRIENDS BAL-
TIC STAR om: Mirjam Kangur

EST V CH (Eesti välimikutšempion) 
tiitel on omistatud:

afganistani hurt OSHANAMEH’S MY 
OH MY om: Kristina Rosenberg & Iren 
Naarits
airedale’i terjer KATHERINA’S LAND 
UNUSUAL ROWAN om: Jekaterina 
Kantijevskaja
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alaska malamuut CAHPPES SONORA 
CREEK om: Egon Teder
ameerika staff ordshire’i terjer BONAMY 
om: Maarika Vaher
ameerika staff ordshire’i terjer DREAM-
BERRY ELISENDA DE LUNA om: 
Nelly Bander
ameerika staff ordshire’i terjer ANTE 
BELLUM BLUE EYED SOLDIER BOY 
om: Marju Eesmäe & Hannamari Vaher
austraalia lambakoer SEVENTY SEVEN 
JOGURT om: Niina Haugstad
basenji FARLANDERS DELUXE DIS-
NEY EDITION om: Kerli Liivand & 
Maire Tõnurist
basenji FARLANDERS ENJOY THE 
MAGIC om: Vitali Valtanen & Kerli 
Liivand
bernhardiin, lühikarvaline BREEZY 
BLIZZARD GOLDEN GIRL om: Liia 
Leer
bernhardiin, lühikarvaline SAINT CA-
TERVA ASTON om: Martti Kangur
bernhardiin, lühikarvaline SAINT CA-
TERVA AFRODITA om: Satu Roehr
bernhardiin, lühikarvaline SAINT CA-
TERVA ARMINA om: Janno Loomus
bernhardiin, pikakarvaline ZITTO 
VOM CELLER SCHLOSS om: Agnes 
Aule & Jaanus Aule
bernhardiin, pikakarvaline EST KAL-
VANA SELFFI SUPER STAR om: Va-
dim Kaljulaid & Anna Kaljulaid
bernhardiin, pikakarvaline SAINT CA-
TERVA ALBUS om: Ege Reinthal
bernhardiin, pikakarvaline MAMMUTZ 
LOVE GUNNULF om: Katrin Rähn
bernhardiin, pikakarvaline NEWTON 
VAN ‘T HOF TEN EYNDER om: Kristel 
Urboja
berni alpi karjakoer MOKUSVÖLGYI 
URAL om: Koidu Liivla
berni alpi karjakoer FORTUNEIA EM-
PORIO SENNENHUND ROSSII om: 
Vaida Grubinskaite
berni alpi karjakoer KLEINE SONNE 
JACKALBERRY om: Leelo Annuk
bordoo dogi VIVIANE om: Jelena Mih-
hejenko
bordoo dogi VICTORIA om: Jelena 
Mihhejenko
bostoni terjer BOKS-BEST SAIZ UL-
TIMATE UMA om: Jelena Aleksejeva & 
Natalja Tomingas
bostoni terjer VICTORY LANE REN-
DEZVOUS WITH LOLITA om: Klarissa 
Orgusaar
bostoni terjer X-MAN ARRIVES FROM 
THE PAST TORQUES om: Klarissa 
Orgusaar
bullterjer AXTOM TERRA ELIZA STAR 
om: Ave Zäuram
bullterjer SPARKY STARBULLS FIRE-
FALL FROSTY om: Inge Mängel
cairni terjer BIG STONE CHARLY om: 
Jüri Voronov
chihuahua, lühikarvaline MAMBO 
SHOW DI KLEER om: Svetlana Ara-
slanova
chihuahua, lühikarvaline IKYOS DES 
PYRAMIDES DE CHOLULA om: Natalja 
Mamedova
chihuahua, lühikarvaline VINZENTA TEMI 
SUMMER WINE om: Irene Montvila

kääbusšnautser ULNIGHT BUTTERFLY 
FIN FOR WILLY LEE om: Irene Häyry & 
Ellen Häyry
kääbusšnautser SOFIKO DAKOTA om: 
Natalja Žgun & Olga Lomovtseva
kääbusšnautser SOFIKO DEJA VU om: 
Natalja Žgun & Olga Lomovtseva
kääbustaks, lühikarvaline CHAVER 
HACHI TOV FRIDA om: Ruth Orro
kääbustaks, pikakarvaline ENERGY 
BOOSTER ELEANORA om: Jelena Bro-
kane & Velga Pietkevica
kääbustaks, pikakarvaline MARVEL GRE-
IT ZHOAN FLERI om: Valentina Klaus
küülikutaks, lühikarvaline KENZIRA’S 
CONCORDIA om: Rita Kermet
küülikutaks, pikakarvaline IIAH’S DON-
NA PICCOLINA om: Kristin Kerem
labradori retriiver WAY TO HEAVEN 
ANDREAS om: Maria Grigorjeva
leonberger FAITHFUL AMIGO PRE-
MIER ROSE DIAMOND om: Kadri 
Aksin
leonberger MAXIGOR MONFERRATO 
ROSSO om: Tiina Tomp & Jüri Tomp
leonberger LEOROCK ERAGON om: 
Ann Oder
lhasa apso LAUMAS PERLE JINJING 
om: Maigi Raidma
lõuna-vene lambakoer INGLISILM FI-
NAL RESULT LIZZAVETA om: Katrin 
Auser
lääne-siberi laika JAHISARV NANAKI 
STORO om: Ivo Siida
mallorca dogi SARBONNA om: Roman 
Markov
mallorca dogi CARLOS om: Jelena No-
vikova
mops LUNNAJA SONATA VIKONT D’ 
BUI om: Diana Leppsoo
mops JELANDS ARMAN om: Raido Pärn
mops SPROGU HEAVENLY HENRY 
om: Kristiina Karula
papillon LILLY’S MALACHITE 
MEADOWS om: Külli Ragel
pekingi koer ORTUS ELECTUS CELES-
TIAL CAMILLA om: Kairi Merimaa & 
Valve Tõnne
pomeranian/kääbusspits HEIDELIND’S 
PEPPERMINTS PATRICIA om: Linda 
Jürgens & Helina Simberg
pomeranian/kääbusspits HEIDELIND’S 
SWEET SIBILLE om: Inge Metsa
pomeranian/kääbusspits HEIDELIND’S 
TEARS OF MY HEART om: Marika 
Paananen
pomeranian/kääbusspits HEIDELIND’S 
NIKKI SWEETHEART om: Aleksandra 
Trubitson
pomeranian/kääbusspits HEIDELIND’S 
BNT QUANTA NA MERA om: Linda 
Jürgens & Helina Simberg
pomeranian/kääbusspits HEIDELIND’S 
SIMONETTA SARAH om: Linda Jür-
gens & Helina Simberg
pomeranian/kääbusspits OSMININE’S 
EPIC ECLIPSE om: Irina Osminina
pomeranian/kääbusspits HEIDELIND’S 
WILL OF WINNING om: Linda Jürgens 
& Helina Simberg
pomeranian/kääbusspits RUS HAUS 
VORHUT NATHANAEL WEST om: 
Irina Osminina

chihuahua, lühikarvaline MAGIC SHOW 
HAPPY HOLY EVE om: Natalja Mame-
dova
chihuahua, lühikarvaline RATIO VIV-
ENDI INFANT om: Valeria Kaljuorg & 
Raivo Kaljuorg
chihuahua, lühikarvaline RATIO VIV-
ENDI JACK POT om: Valeria Kaljuorg & 
Raivo Kaljuorg
chihuahua, lühikarvaline MAGIC STARS 
DOGOMANIA om: Seyle Juss
chihuahua, pikakarvaline CHIRUTY 
DOMIAN om: Irina Zabrotskaja & Valen-
tina Voropai
chow chow YUMAVA TAKEHIRO TEM-
BO om: Eva-Maite Lorents
collie, pikakarvaline  NEW MONFORT 
ORLEAN om: Alexander Geyler & Dina 
Korna
dalmaatsia koer ALPHADIRATO KEY 
TO SUCCESS om: Leelo Ratas
dalmaatsia koer DALYLOVE OH MY 
ODYSSEIA om: Jüri Lattik & Kätlin Unt
do-khyi (tiibeti mastif) NETRAVATI 
JALA JEWEL om: Kristi Pai
do-khyi (tiibeti mastif) DABOYA B. NAG 
PO HAMPACAN DOM om: Dagmar 
Agu-Kruusmaa
do-khyi (tiibeti mastif) SKYLIT SHRI 
SANDAR om: Ivo Rand
do-khyi (tiibeti mastif) BARNEDI DORA 
LEI om: Ruuta Arumets
do-khyi (tiibeti mastif) NETRAVATI 
PARI PADMA om: Eve Tambrikas & 
Janek Tambrikas
eesti hagijas SAKSTE ERILINE EEDU 
om: Marliis Eerits & Maris Siilmann
foksterjer, karmikarvaline  KONKUREN-
DI LUCKY CHANCE’S EVAN om: Marju 
Ojaste
hollandi lambakoer, l/k AMY’S WHITE 
ROSE VON DEN HOHENHEIMER 
HERDERN om: Margot Luukas
hovawart ENORMOUS JAZZY BLACK 
BOY om: Andres Torilo
inglise buldog VERONICA MARS 
MANO PAGUNDA om: Aire-Piret Pärn 
& Janika Lillepõld
inglise buldog BULLDOG KISSES 
BUTCHER om: Tatjana Jevsejeva
inglise buldog IDEALISTIC REALITY 
KIDDY WIN’S om: Carina Ant & Aire-
Piret Pärn
inglise hurt- greyhound ESTET CLASSIC 
NORTHERN NAREN om: Riku Sundberg 
& Suvi Sundberg
inglise springerspanjel BIMBIK’S LEO-
POLD om: Iris Luik & Mart Luik
itaalia väikehurt ADMIRATION LADY 
SHINING RAY om: Jelena Kasmeridi
jaapani chin CHLOVI OD KAPRADINY 
om: Evelina Siller
kaukaasia lambakoer RUNAGATE GRACE 
WITH MY HEART om: Külli Õisma
kuldne retriiver GOLDEN TUNES 
ROCKET MAN om: Mairi Siimon
kuldne retriiver ZHESABEL PRINCESS 
om: Krista Tooming
kääbusbullterjer MOONCRAFT’S EYE 
CATCHING om: Helen Tonkson-Koit
kääbuspinšer TIM SPIRIT IRIS-KA om: 
Natalja Zalite
kääbuspuudel CEN CLARENCE’S 
RIGHT ON TIME om: Kairit Kivimäe
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prantsuse buldog STITCH STYLE AS-
SOL om: Kadri Raid & Pilvi Jõemägi
romagna veekoer KAROLEGOTTO 
JALISA om: Age Antsov
rottweiler BONITA VOM RÄUBERWEG 
om: Gersti Kont
saksa bokser NAVARRO BENYGMO om: 
Matti Martinson
saksa dogi ERKKERTIN LUV HOP-
PINGHAMS DOLL om: Kristel Ratnik-
Soosaar & Meelis Soosaar
saksa dogi X-FOOT’S JURAS JANIZE 
om: Elo Urb
saksa lambakoer MARGMAN TABOO 
om: Kristina Kübar
saksa lambakoer, pikakarvaline 
MARGMAN QUEEN OF CANDY om: 
Ingrid Roopärg
saksa lambakoer, pikakarvaline VOGER-
LAND PALMYRA om: Irina Andrejeva 
& Svetlana Aljoškina
saluki KHALILS CANDRA CHASELA 
om: Krista Parve
samojeedi koer SMILING SNOWBALL 
MOON LIGHT om: Triinu Sooäär
samojeedi koer BELIE OF BELYAEV 
SWEET CHERRY om: Ilga Maslovskaja 
& Aleksandr Maslovski
shar pei ZHEMCHUZHINA MOYA 
ABSOLUT om: Kätlin Palmiste
shih tzu MIFCAH’S SLIGHT EGE om: 
Ege Maas
shih tzu LUSTICA JETALII GARRO 
om: Ulla Ostra & Krista Tarvas
siberi husky NORDIC PASSION PLAY 
BRIGHT CRYSTAL om: Dagne Valge
siberi husky DOLCE GUSTO SREBRO 
POLNOCY om: Karina Eljand
staff ordshire’i bullterjer FALARIS TRY 
ME AGAIN om: Niina Pylkkänen & 
Nestori Pylkkänen
šnautser GLANCE›S DESTINY IDILIA 
om: Ilona Kulasalu
šoti terjer MARLAND JOY om: Kikka 
Lahti
taks, lühikarvaline MIF I REALNOST 
IZ STRANI GREZ om: Truls-Bastian 
Hagen
tiibeti spanjel KAILASHI COOL EL-
TON om: Katrin Reinaus
vaaraokoer CALETTO FLY HIGH om: 
Maaria Viirsalu & Dianne Besoff  & Ron 
Besoff 
vaaraokoer DIONIS DE BARBA om: 
Heidy Rüütel-Tuul
welsh corgi pembroke SOULCORKER 
LOVELY COMFORT om: Salli Järve
welsh corgi pembroke COSMOPAWS 
ABSOLUTE KNOCK DOWN om: 
Oksana Ignatenkova & Piret Tootsi
welsh corgi pembroke MISTYCOR 
CAPTAIN BLACK FOR ASTERS-
LAND om: Kristjan Pärt & Astrid Lun-
dava & Kätlin Kull
welsh corgi pembroke ASTERSLAND 
NO TEA GIRL om: Kätlin Kull & Astrid 
Lundava
welsh corgi pembroke EDENAS 
SAULĖS KOPA om: Kristina Zorin
welshi springerspanjel NETRAVATI 
KAYA KELSIE om: Liina Kaevats
welshi terjer AK MIL VISTA NIGHT 
SOUL om: Aiste Usvalte

vene hurt- borzoi ESTET CLASSIC 
MASKARAD om: Inna Viks
vene hurt- borzoi PHILADELPHIAN 
SABANNA FILIPP om: Rita Teek & 
Marleen Toode
vene hurt- borzoi PHILADELPHIAN 
SABANNA FENIJA om: Rita Teek
vene toy, pikakarvaline VLAST’ OGNIA 
MASTER MAX om: Marina Kudljakova
vene toy, siledakarvaline VOLGA SHARM 
MILAVITSA om: Svetlana Balezina
vene toy, siledakarvaline VASMILA 
HOME STYLE CHARA om: Liudmila 
Pyarn
whippet BORN TO CHARM LEON om: 
Zhanna Malakhova
väike brabandi grifoon PESAPARKI RU-
DOLPH-RIGINA om: Eevi Kaldma
väike brabandi grifoon ZHERAR DE 
PARDIE om: Galina Jermolova
yorkshire’i terjer TWILIGHTSAGA 
BUSY BEE om: Svetlana Kapiainen
yorkshire’i terjer ASTORIA CHARM 
DE LUX om: Helena Kaminskaja-
Tšernavskihh

EST J CH (Eesti juuniortšempion) tiitel 
on omistatud:

ahvpinšer HULIGANKA IZ DOMA 
KUNETS om: Elena Razgonyaeva
airedale’i terjer SAREDON DELIVER-
ANCE om: Jekaterina Kantijevskaja & 
John Averis
alaska malamuut HENDRA SELENIUM 
om: Anzela Raamat
alaska malamuut KUUKSAARE YOKO 
om: Ulvi Lukk
ameerika akita AVENTADOR 
CHARLES DE GAULLE om: Katrin Riik
ameerika kokkerspanjel HELADA 
HILL’S PRETTY EYES om: Nonna Sula
argentiina dogi A PESO DE OURO 
UKKA BLANCO SOLAR om: Julia 
Kolodejeva
austraalia karjakoer LA LUNA POLA-
RIS CALLING BLUE om: Tanja Helena 
Sarkivuo
austraalia karjakoer REMBO SIMPATIJA 
om: Natalja Zatsepilova
austraalia lambakoer PEAK RIVER ICE 
CREAM COOKIE DOUGH om: Inge 
Aun
basenji CONGO LINE CELESTI ESTI 
om: Viktoria Kolotsei & Tatjana Kuritsyna 
& Natalia Jalviste
beagle LOVE LEGACY I HAVE MAGIC 
IN ME om: Carmen Luisti
bedlingtoni terjer AMBER ROYAL 
BUGATTI om: Veronika Kirillova
belgia lambakoer groenendael SU 
MEILE ERA om: Viktoria Jazõkova
bernhardiin, pikakarvaline LUMELAVI-
IN BRILLIANT DIAMOND GIRL om: 
Kristel Urboja
bernhardiin, pikakarvaline PÄRLISTE 
JUST LOVE THE WAY YOU LOOK 
om: Made Varul
berni alpi karjakoer RIDON HEN-
NET SPECIAL EXPORT om: Gintaras 
Mickevičius
berni alpi karjakoer FORTUNEIA AN-
TARES om: Kadi Land-Priivits & Janno 
Priivits

berni alpi karjakoer MILBU MAXIMUS 
TO MARGARITA NIGRA om: Regina 
Arukase & Remo Hiller
berni alpi karjakoer KAIMON GER-
HEIL CHARLOTTE om: Moonica 
Randmaa & Ragnar Paenurk
bordoo dogi EVALAND KALVIN om: 
Tanja Helena Sarkivuo
bostoni terjer WILD AND STRONG 
MISS SCARLETT om: Lehte Kuusk
bostoni terjer BOKS-BEST SAIZ BE 
HAPPY MU KALLIS om: Klarissa 
Orgusaar
bullterjer AXTOM TERRA ELIZA 
STAR om: Ave Zäuram
cairni terjer WINTER WAVE INGRID 
om: Sandra Pais
cairni terjer MIKETOS LADY GREY 
om: Zanna Ustinina
cavalier king charles spaniel HELAN-
DROS AISLING FOR DINGIR-RA om: 
Reelika Reinomägi
cavalier king charles spaniel DINGIR-
RA ANGEL EYES om: Reelika Re-
inomägi
cavalier king charles spaniel MILBU 
JOKY JAMESON om: Urve Tipp & 
Laura Põltsam & Mai Allik
chihuahua, lühikarvaline MAGIC 
SHOW NUMBER ONE om: Svetlana 
Araslanova
chihuahua, lühikarvaline RATIO VIV-
ENDI KISS BY YOU om: Kati Raudsepp
chihuahua, lühikarvaline RUTA DEL 
SOL BEATRIX om: Jaana Vahter
chihuahua, lühikarvaline GIRLS BEST 
FRIENDS DREAM COME TRUE om: 
Seyle Juss
chihuahua, pikakarvaline MAGIC 
SHOW SPRING SURPRISE om: Natalja 
Mamedova
chihuahua, pikakarvaline TRIANGEL 
JOY UN SORRISO om: Kuldar Salumets 
& Kristiina Feinman
chow chow EST EXCLUSIVE 
SMOOTH GIGI om: Kairi-Kristlin 
Bramanis
dalmaatsia koer BLANCO SOLAR GA-
BRIEL om: Outi Vilkuna
dobermann STAY IN STYLE STRICER 
om: Karin Jagant
dobermann STAY IN STYLE SENATOR 
om: Kaidi Kiisa
do-khyi (tiibeti mastif) CHENPOREWA 
UNATHI UTTAM om: Viktoria Sot-
nikova & Angela Tendermann
do-khyi (tiibeti mastif) SKYLIT TSO 
TSERING om: Ivo Rand
do-khyi (tiibeti mastif) HIRWENOYE 
BOO PALAI om: Erki Korp & Reena 
Uustal
do-khyi (tiibeti mastif) HIRWENOYE 
BAGIRA CLARA om: Erki Korp & 
Reena Uustal
eesti hagijas JAHISARV RAMSES 
RUNTSI om: Eiko Õis
habecollie MEMORYLANE JACK OF 
THE PACK om: Siima Tiitus
iiri terjer VIOLANA’S DOGS SOLARIS 
om: Lana-Violetta Saharova
iiri terjer AK VE LEV CEALLIGHAN 
FOR CHAMPION’S FAMILY om: Olga 
Paršina
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inglise buldog UUEVESKI PEDRO om: 
Lee Reinula
inglise buldog ÕNNESEEN MASTER 
MAIRON om: Ene-Renate Pähkla
inglise buldog STARSPIRIT SWEET 
SURPRISE om: Aire-Piret Pärn & Reili 
Rooden
inglise setter SIL’VER FOG MILA 
AMAYA om: Kaupo Grant & Anette 
Maria Rennit
inglise springerspanjel SUNNTOYA’S IL 
VOLO om: Elise Volens
inglise springerspanjel SUNNTOYA’S 
PER SEMPRE PER ME om: Elise Volens
jack russell’i terjer OLDYWELL DI-
VINE ART om: Kadri Keernik
kaukaasia lambakoer RUNAGATE 
HECTOR om: Külli Õisma
keeshond/wolfspitz ABSOLUTE AD-
MIRATION MIRACLE om: Natalja 
Maruhh
kuldne retriiver GOLDEN JAAGRAM 
ELYSEE ESPERANZA om: Anneli Raid-
salu & Juta Lander
kuldne retriiver GREENHILL’S LISTEN 
TO YOUR HEART om: Kristina Ale-
kand & Mairi Rumask
kuldne retriiver ANGELONATO WOW 
FACTOR om: Megan Allik
kääbuspuudel WHITELILY om: Marge 
Havik
kääbuspuudel CEN CLARENCE’S AC-
TION PLAN om: Olga Raukola
kääbusšnautser XEBEC KAJENA 
PIPRO om: Jelena Todi
kääbusšnautser KING OF HEARTS 
JEZZY DOGS om: Zoja Vald
kääbustaks, karmikarvaline EL VIENTO 
DEL NORTE MY ADMIRAL om: Jana 
Hertman
kääbustaks, karmikarvaline LARING’S 
BROWN INTRIGUE om: Jelena Vdovi-
na & Edvard Valter
kääbustaks, karmikarvaline NIPIDIRI 
DAHLIA om: Inga Eik-Olsson
kääbustaks, lühikarvaline DUENDE 
ALANTA AMATI GRAND om: Albina 
Maistrenko
kääbustaks, lühikarvaline GUNIVER 
PALOMA om: Oleg Gunin
labradori retriiver MY BRAND VICTO-
RIA’S SECRET om: Haita-Maarit Zah-
harov & Kersti Kuusk
landseer GRAND BABY AVANTY-
URIST ARAMIS om: Sirje Kokassaar
leonberger SKJÆRGAARDENS DIS-
NEY-CINDERELLA om: Kersti Ludvig
leonberger CARDAMINE’S GOLDEN 
GUCCI GIRL om: Kersti Ludvig
leonberger ANGELICALLY OUT-
STANDING ORCHID om: Aet Alt & 
Raivi Ellik & Marju Ellik
leonberger ANGELICALLY ONE IN A 
MILLION om: Heli Niinepuu
lhasa apso SIIMLINE’S GRANDE 
PARTI om: Piret Kibal & Tiia Pihlik & 
Pille Pihlik
lõuna-vene lambakoer TAVOLGI TS-
VET VERNIY om: Katrin Auser
lääne-göta spits ANTIMOS LEBRON 
JAMES om: Aarto Taela
mallorca dogi FLOYD om: Aljo Pärn
mallorca dogi FORTUNAT HAVEN-
SENT om: Garri Võtjagailovski

mops JELANDS ARMAN om: Raido 
Pärn
mops SEN CHINYONI DOUBL O 
SIRIUS TROUBL om: Teele Juursalu
newfoundlandi koer ESTFOUNDLAND 
FLYING THALIA om: Katre Vimm & 
Ago Vimm
newfoundlandi koer BRIGHT PER-
SONALITY MOON BEAR om: Natalja 
Mamovitš
newfoundlandi koer FUNNEWF AQ-
UA-MARINA om: Piia Tuulik
norwichi terjer DESHIMA’S AGGIE 
om: Tanel Kuusk & Siiri Ernesaks
papillon BRIGHT STAR AFINA’S 
APOLLO om: Tatjana Pintšuk
papillon LOSARIA ALASKA ALEX om: 
Irma Nikitina
papillon BALTIC TOY STAR AMELIA 
om: Elena Gomzina
papillon MILBU NABUCO om: Niina 
Vaštšenko & Galina Vaštšenko
papillon CIRCE DE L’ETOILE DE 
MON UNIVERS om: Svetlana Semi-
glasova
papillon VILMA OSLEPITELNY 
KRISTALL om: Veronika Dohina
parson  russell’i terjer PARTY NON-
STOP ESTELLE om: Natali Happonen
pekingi koer KAIMON GERHEIL 
AMAZING BEAUTY-BECCA om: 
Moonica Randmaa
pekingi koer KAIMON GERHEIL 
AXEL ROSE om: Moonica Randmaa & 
Gerly-Reili Ereline
phalene LOSARIA ARABELLA MIA 
om: Irma Nikitina
pomeranian/kääbusspits HEIDELIND’S 
ADRIAN STAY om: Kaisa Kuldhaamer
pomeranian/kääbusspits HEIDELIND’S 
CALL ME CINDERELLA om: Linda 
Jürgens & Helina Simberg
pomeranian/kääbusspits MAGIC 
MADGE IRVIN CLOUD om: Svetlana 
Steptšenko
pomeranian/kääbusspits HEIDELIND’S 
GRETA-GERBERA om: Linda Jürgens 
& Helina Simberg
pomeranian/kääbusspits CASTILE N 
MC’S PRINCE OF THIEVES om: Linda 
Jürgens
prantsuse buldog DAGOSTAR HAR-
MONIA om: Margit Rebase
prantsuse buldog DAGOSTAR HEK-
TOR om: Signe Oja & Kerttu Virak
pürenee mäestikukoer ECHO 
DE’CHIEN DIEGO om: Heidy Vaarask
pürenee mäestikukoer ECHO 
DE’CHIEN DARWIN om: Hanna Khra-
punenka
pürenee mäestikukoer ALEIDIS IRBIS 
om: Liudmila Pyarn
romagna veekoer KAROLEGOTTO 
KAPPARI om: Ergo Mets
rottweiler HOFZUMBERG GALAXY 
om: Reet Raado & Sirje Ratassepp
saksa bokser MODERN SANVITA om: 
Angela Noor
saksa bokser ABILITY NOREENA 
NOEP om: Elen Kivi-Paju & Merike Kivi
saksa bokser VANILLA MONA OT 
GOLDIBOKS om: Margit Siigur
saksa dogi SHAGGY FRIENDS ELSA 
GLORIA om: Mirjam Kangur

saksa dogi SORBUS INTERMEDIA 
INGEL om: Virve Pihelgas
saksa lambakoer HELEROS ANNI AS-
TOR om: Margit Härm
saksa lambakoer ESTRELLEST FRAY-
ETE FLAMME om: Rita Vellend & Urve 
Lageda
saksa lambakoer, pikakarvaline 
MARGMAN FRESIA om: Katrin Kressel
saksa lambakoer, pikakarvaline AERYON 
om: Martin Rahuoja
saksa lambakoer, pikakarvaline 
RAYNTES MORTEN om: Kristina Valter
saksa lambakoer, pikakarvaline 
MARGMAN HALEXY om: Kadri Sageus 
& Margit Kuusman & Karin Meierjürgen
saksa lambakoer, pikakarvaline PARKER 
om: Yüksel Agcay
saksa lambakoer, pikakarvaline MALEF-
ICENT AGADOR om: Engely Kirch
saksa väike spits ALMAZNYI ISTOCH-
NIK TUCHKA ZOLOTAYA om: Natalja 
Maruhh
saksa väike spits PETERLINE TOY 
REGTIME om: Mai-Roos Baum
samojeedi koer SMILING SNOWBALL 
MY WAY TO FLY om: Kristiine Uspen-
ski & Ying Chen
shetlandi lambakoer WHITE COASTAL 
HERO STAR om: Inna Tolli
shih tzu LUSTICA YUULER IIRIS om: 
Ulla Ostra
siberi husky DEANAS COLD GUCCI 
GUILTY om: Riina Jaksina
siberi husky WINTER MELODY PUT 
A SPELL ON ME om: Aarika Jõgiste
siberi husky OLDORI JOLLY SONG 
om: Katrin Auser
staff ordshire’i bullterjer JASPER JARY’S 
FARM om: Hannele Pook
suuršnautser RISE OF THE BLACK 
WISDOM om: Andres Roostna
suuršnautser RISE OF THE BLACK 
POWER om: Andres Roostna
suuršnautser RISE OF THE BLACK 
EQUALITY om: Kadri Ahi
suuršnautser PHOENIX EMPEROR 
REALLY RISING STAR om: Jaanika 
Kuldmaa
šoti terjer MARLAND LED ZEPPELIN 
om: Aivar Kallam
šoti terjer MARLAND LA SCALA om: 
Viive Maranik
šoti terjer MARLAND MONTON om: 
Viive Maranik & Jana Januško
šveitsi valge lambakoer BORN TO WIN 
WARRIOR HOTFIRE om: Airi Rüütli
taks, lühikarvaline TOMLAND TECK-
EL BARSELONA om: Tatjana Tomingas 
& Oksana Kurjanovits
taks, lühikarvaline TOMLAND TECK-
EL BRANDON om: Valev Kaldoja & 
Tatjana Tomingas
taks, lühikarvaline FRUKTOVAYA 
KARAMELKA IZ STRANI GREZ om: 
Truls-Bastian Hagen
taks, pikakarvaline SENSATSIA 
PITERA TSARSKAYA DOCHKA om: 
Darja Tšinikina
taks, pikakarvaline KÄPÄLÄMÄKI 
HILTUN GAMMA om: Mark Rubin-
stein & Piret Rubinstein
taks, pikakarvaline FIRE MIX ALWAYS 
THE FIRST om: Natalia Litvinova
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tiibeti terjer SIIMLINE’S LIL’ MISS I 
KNOW IT ALL om: Siret Lepasaar
toy-puudel THEKGENDEG OSO NE-
GRO om: Th ekla Degtjarjov
weimari linnukoer, lühikarvaline 
GAMEPOINT TAIGA om: Mirva 
Paavola
welsh corgi pembroke SOULCORKER 
LOVELY COMFORT om: Salli Järve
welsh corgi pembroke MILLI MILLER 
MARIK om: Vitali Zlobin & Natalia 
Zlobina
welshi springerspanjel SPECKLED 
BLOSSOM REACHEL om: Mairi Ru-
mask
vene hurt- borzoi ESTET CLASSIC 
PELAGEYA AT KETEVAN om: Monika 
Normann
vene hurt- borzoi ESTET CLASSIC 
POLADA om: Mirjam Prints
vene toy, pikakarvaline VOSTRYAKO-
VOSTYLE ARGENTINA JAMAIKA 
om: Lana-Violetta Saharova
vene toy, pikakarvaline VIVABOSSA 
VIVIEN om: Mare Kivirand
vene toy, siledakarvaline DREAM DIA-
MOND BE A BEAUTY QUEEN om: 
Inge Soodla
väike brabandi grifoon WHOOP DE 
WOO CINNAMON QUEEN om: 
Marika Bander
väike brabandi grifoon LUCKY IZ 
ADAMOVA YABLOKA om: Galina 
Jermolova
väike puudel CHANSON D’ETE CAP-
TAIN om: Julia Radik
yorkshire’i terjer ELEGANT BAUBLES 
INCA CHICHA om: Larissa Johnson
yorkshire’i terjer VINTAGE BOU-
TIQUE PALME D’OR om: Marina Olt

EST Vet CH (Eesti Veterantšempion) 
tiitel on omistatud:

alaska malamuut LANDLADY OF 
CHEYA APPALACHIAN om: Ulvi 
Lukk

austraalia karjakoer INGLISILM GRE-
TA NUUSKURNINA om: Leelet Kivioja
bostoni terjer BOKS-BEST SAIZ FELIX 
om: Sari Paasikivi
cavalier king charles spaniel GAL-
DERDEN NIGHT FAIRY om: Dina 
Lepik
cavalier king charles spaniel HELAN-
DROS ICE FLOWER om: Heli Järvet & 
Reelika Reinomägi
collie, pikakarvaline  ANGELGROVE 
GOLDEN ABIGAIL MEREDITH om: 
Ingrid Hein
dobermann YACHEERO’S PANDO 
PANDERO om: Kaidi Juurik & Olev 
Juurik
do-khyi (tiibeti mastif) CHENPOREWA 
HUM HASINA OF SKYLIT om: Viivi-
Mai Perri
hollandi väike veelinnukoer MANU-
SIA’S CHRISTA om: Tiiu Kriisa
kaukaasia lambakoer VALDGEIM DOL-
CHE om: Sirje Veiman
kaukaasia lambakoer ANGELICALLY 
FLOSS om: Anneli Timmi
kuldne retriiver SKYLINEDOG ROSE 
ATHENA om: Pille Saarnits
kuldne retriiver DOUBLE FLAME 
JUNE SUNSWEET om: Merike Kalle
kuldne retriiver TRAMIN RHYANNA 
om: Heili Einasto & Inga Sild
kääbustaks, lühikarvaline XS STUUDIO 
DAMOCHKA om: Ruth Orro
labradori retriiver MERRILOW DAM-
ASKUS om: Pille-Riin Sepp
leonberger GOLDEN CHARMER 
ARMELLE om: Kersti Ludvig & Mari-
Liis Ludvig & Kadri Aksin
pomeranian/kääbusspits HOBBY 
MARYDEN ZERETZEMELY ZEDES 
om: Inge Metsa
prantsuse buldog REWALIA DREAM-
ER-DOMINO om: Pilvi Jõemägi & Jüri 
Morozov
saksa bokser KIVINBOX MOYA 
OTRADA SINCHOLI STASSIYA om: 
Kirina Kivi & Vladimir Kivi

saksa dogi CHRISTEL QUEEN-N 
D’OLVIG om: Kristel Ratnik-Soosaar & 
Meelis Soosaar
šoti terjer MARLAND TRESOR om: 
Viive Maranik
šveitsi valge lambakoer ESTRELLEST 
LUCKY om: Hele Järv
tiibeti spanjel YOYSOUL CASSANDRA 
om: Inna Akimova & Evelyn Eelma
welsh corgi pembroke ASTERSLAND 
LOVELY SURVIVOR om: Salli Järve
vene toy, pikakarvaline MAGUS-TOY 
FRIDA om: Mare Kivirand

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

dobermann HAUS RIBACK ADELE 
om: Mari Oblikas

EST AG CH (Eesti Agility tšempion) 
tiitel on omistatud:

bordercollie FOLLOW THE LEADER 
CAFFEINE YES om: Kristi Vaidla & 
Martti Vaidla
bordercollie FIRE ROCK ETERNITY 
om: Stefi  Praakli

EST SK CH (Eesti Sõnakuulelikkuse 
tšempion) tiitel on omistatud:

bordercollie TENDING BONFIRE om: 
Anne Tammiksalu

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

vene hurt- borzoi BELYE VOLKI DEM-
ETRA om: Inna Viks

andmed: Regina Pesur

Eesti koerad välismaa näitustel
10.06.2016 Rahvusvaheline näitus, Vejen, Taani 
karmikaravline kääbustaks LISEGO NOSA HVASTUNISHKA, 
om Pille Veermäe Kasutusklass - SP1, SERT, PI1, CACIB, TP, 
BOG - 4

11.06.2016 Rahvusvaheline näitus, Vejen, Taani 
karmikaravline kääbustaks LISEGO NOSA HVASTUNISHKA, 
om Pille Veermäe Kasutusklass - SP1, PI2, CACIB

12.06.2016 Rahvusvaheline näitus, Vejen, Taani 
karmikaravline kääbustaks LISEGO NOSA HVASTUNISHKA, 
om Pille Veermäe Kasutusklass - SP1, SERT, PI1,
CACIB, TP,  Cruft s 2017 kvalifi katsioon, BOG - 2

23-26.06.2016 Maailma Võitja näitus, Moskva, Venemaa
lapi porokoer COSSAKS QUAINTIC QISMET, om: Lada 
Mehikas - BOB junior, JWW, J CAC
väikešpits SHAFRAN SHEENY BABY PUH LUX, om: Natalja 
Laos - Veteran World Winner - 2016

andmed koerte omanikelt
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EKL näituste kalender 2016
SEPTEMBER 2016

Kuupäev Näitus Koht Koduleht

03.09. Rahvuslik näitus Harju mk www.pkkk.ee 

04.09. II ja IX rühma näitus Tallinn www.bokser.ee 

04.09. III rühma näitus Paide www.eft y.ee 

24.09. Rahvuslik näitus Harju mk dogshow.ee 

25.09. Rahvuslik näitus Harju mk dogshow.ee 

OKTOOBER  2016

Kuupäev Näitus Koht Koduleht

15.10. Rahvuslik näitus Rakvere rksk.ee 

16.10. Rahvuslik näitus Rakvere rksk.ee 

NOVEMBER 2016

Kuupäev Näitus Koht Koduleht

05.11. Rahvusvaheline näitus Tartu www.lekk.ee

06.11. Rahvusvaheline näitus Tartu www.lekk.ee 

26.11. Rahvuslik näitus Narva eng.narva-kks.ee 

27.11. Rahvuslik näitus Narva eng.narva-kks.ee 

Lisainfo Eesti Kennelliidu kodulehelt: http://kennelliit.ee/uritused/

EKL võistluskalender 2016
Kuupäev Ala Korraldaja Toimumiskoht Koduleht

17.-18.09.16 IPO Eesti Dobermanniühing Harjumaa www.dobermann.ee

17.-18.09.16 PJK Eesti Dobermanniühing Harjumaa www.dobermann.ee

17.09.16 AG Koerteklubi Säde Tartumaa, Lohkva www.koerteklubi.ee

17.09.16 SK Tarkade Koerte Klubi Harjumaa takoklubi.blogspot.com

17.09.16 KK Valga Koerteklubi Valgamaa, Valga valgakoerteklubi.onepagefree.com

24.-25.09.16 FH Eesti Saksa Lambakoerte Ühing Harjumaa www.saksalambakoer.ee

01.-02.10.16 AG Agility Pluss Harjumaa, Maardu www.agilitypluss.ee

15.10.16 KK Eesti Valgete Lambakoerte Tõuühing  Harjumaa valgelambakoer.ee

15.-16.10.16 IPO-FH EKL-KKK/Klubi “Sportkoer” Harjumaa www.kennelliit.ee
15.-16.10.16 AG Tarkade Koerte Klubi Harjumaa takoklubi.blogspot.com

22.10.16 SK Tarkade Koerte Klubi Harjumaa takoklubi.blogspot.com

29.-30.10.16 AG Saarlaste Agilityklubi Saaremaa www.saarlasteagility.ee

12.-13.11.16 AG Tarkade Koerte Klubi Harjumaa takoklubi.blogspot.com

12.11.16 KK Koerteklubi “Articus” Harjumaa, Aaviku www.articus.eu

26.-27.11.16 AG Koerteklubi Vile Viljandimaa vileklubi.eu

Kaldkirjas on tähistatud võistlused, mille tulemused lähevad arvesse EKL aasta sportkoera ja koerajuhi konkursil.
Paksus kaldkirjas võistlused on Eesti meistrivõistlused.

Eesti Kennelliidu näitused 2017
APRILL 2017

Kuupäev Näitus Koht Koduleht

08.04.-09.04.17 Rahvusvaheline näitus “Tallinna Võitja 2017” Tallinn www.kennelliit.ee 

03.06.-04.06.17 Rahvusvaheline näitus “Eesti Võitja 2017” Tallinn www.kennelliit.ee

19.08.17 Rahvusvaheline näitus Tallinn www.kennelliit.ee

20.08.17 Rahvusvaheline näitus Tallinn www.kennelliit.ee



EKL KUTSIKATE JA VETERANIDE
JÕULUSHOW

JA
JUUNIORHÄNDLERITE

EESTI MEISTRIVÕISTLUSTE
FINAAL

17.detsember 2016
Tallinnas, Kristiine Spordihallis (Forelli 12)

algus kell 10:00

Näituse kohtunikud:

REGISTREERIMINE:
� näitusele ON-LINE registreerimise süsteemis https://online.kennelliit.ee/

show@kennelliit.ee saata registreerimisleht, koopia tõutunnistusest� e- ilepost

ja maksekorraldusest (maksekorraldusele märkida Jõulushow, koera tõug,

registrinumber ja omaniku nimi)

Eesti Kennelliidu büroos, Tuisu 2A, 11314 Tallinn�

Osalemistasu tasuda: SEB IBAN EE571010052044654007

või Swedbank IBAN EE522200221007123183

INFO: www.kennelliit.ee, e-post: show@kennelliit.ee , tel: 5855 9020 EKL näituste sekretärpea

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)

V KLASSID:ANUSE
Beebiklass 4-6 kuud;kutsikaklass 6-9 kuud  juunioriklass 9-18 kuud;;

veteraniklass üle 8 aasta  Kasvataja-, järglasteklassis ja paaride võistlus (osalevad;

kutsikad võivad kuuluda ühte pesakonda).

KÕIGE AKTIIVSEMALE KASVATAJALE AUHIND!

V Ristikiviiive Maranik (Eesti), (Eesti), Alvar (Eesti),Natalja Rõõm

Michael Leonard (Iirimaa), Boris Spoljaric (Horvaatia), Luis PintoTeixeira (Portugal)

OSALEMISTASU:
Kuni 17.11.2016

ERINÄDAL
18.11- 08.12.2016

Beebiklass, kutsikaklass,

juunioriklass, veteraniklass
20 eurot 30 eurot

Kasvataja-, järglasteklass,

paaride võistlus
Tasuta Tasuta



TEIE TÕUKOER 
ON TEILE KÕIGE 
TÄHTSAM. 
MEILE ON NAD 
KINNISIDEEKS.
ROYAL CANIN® pakub erilist toitumislahendust tõukoertele.
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