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Hea lugeja!
 
Talve kaamos on kadumas, päike taaskord kõrgemalt käimas ning aeg on heita pilk tagasi talvehooajale.

Kindlasti ei ole jäänud lugejale märkamata kennelliidu juhatuse mitmekordne muutumine. Usun, et ükski 
juhatusest lahkuja ei kujutanud ette, milline on töömaht ja milliste probleemidega tuleb rinda pista ning kui palju 
selliseks tööks tuleb aega ja energiat kulutada.

Olles viimaste aastate jooksul osalenud üsna mitmetel juhatuse koosolekutel ja tehes seda ka selle volinike 
koosoleku koosseisu poolt valitud juhatuse puhul, hakkas mul kurb. Siiralt. Peamiselt selle pärast, et juhatuse 
liikmed, tulles kokku, ei oma ülevaadet arutusele tulevatest küsimustest, rääkimata tervikpildi hoomamisest. Pidev 
omavahel, julgeks isegi väita, kraaklemine ning osatamine ei tee au ühelegi juhtorganile. Erinevad vaatenurgad on 
edasiviivad, kui neist osatakse leida ühisosa ja sellest vormida korrektne ning väärtuspõhine otsus. Tihti tuuakse 
kaalu andmiseks põhjendustes sisse “kennelliidu liige” kui mingi müstiline muinasjutuline olend, kes elab maa 
ja mere taga metsas ega oma mingit arusaama kaasaegsest maailmast, kuid omades siiski täpselt selliseid õigusi 
nagu rääkija on pidanud vajalikuks meie muinasjutukangelasele vajalikul hetkel omistada. Selline nägemus 
erineb väga minu kokkupuutest kennelliidu liikmetega, kes on täiesti iseseisvalt mõtlevad inimesed ja omavad 
nägemust kennelliidu toimimisest.  Selliselt mõtlesid ja tegutsesid ka välimikukohtunikud oma üldkoosolekul, 
kui tegid kennelliidu juhatusele ettepaneku väärtustada Eesti kohtunikke ja kutsuda neid enam kennelliidu 
poolt korraldatavatele näitustele, teiste kohtunike kõrvale hindama. Välimikukohtunik on kennelliidu liige, 
enamik on ka eluaegsed  liikmed ning seda juba kennelliidu loomisest alates. Veelgi enam, olles aastakümneid 
kennelliidu liige ja kasvataja, omades enne kohtunikuks pürgimist atesteeritud ringikorraldaja staatust ja läbides 
mitmeid eksameid, on kohtunikust kujunenud laia silmaringiga kennelspetsialist, kel on kennelliidule pakkuda 
nii teadmisi kui oskusi. Välimikukohtunike kogu on täna üks kennelliidu paremini toimivatest allüksustest. 
Eesti kohtunikud on tunnustatud ja hinnatud mujal riikides ning võiks eeldada, et ka oma “kodu-kennelliit” 
neid vääriliselt hinnata oskab. Juhatus vastas välimikukohtunike kogule eitavalt. Kui eelmisele juhatusele on ette 
heidetud tervikpildi puudumist, siis nüüd on selle otsimisel ilmselt hägustunud arusaam põhiväärtustest ning 
oma spetsialistide tunnustamisest. Paraku ei ole senini tulnud juhatuse keeldumise osas motiveeritud otsust ega 
ka muid teemasse puutuvaid ettepanekuid.

Arvan end kuulmas lauset, et volinikud ise ju valisid sellise juhatuse. Tõsi. Ainult väikese nüansiga. Volinikud 
saavad valida juhatuse vaid nende kandidaatide seast, kes üles on seatud. Juhatuse liikmeks kandideerimine 
ei saa olla kellegi väärikuse tõstmiseks. Selline sisemine väärikus peab olema juba eelnevalt niivõrd kõrge, et 
väärikust suudetakse pakkuda ka väljapoole ja seeläbi organisatsiooni paremaks muuta. Kõigil kennelliidu 2200-l 
liikmel on õigus kandideerida juhtorganitesse. Kandidaate oli viimasel korral kaheksa. Volinikel tuli žongleerida 
etteantud valikute vahel ning sellisena see tulem juhatuse näol sai.

Organisatsiooni liikmel võib olla täita ka teine roll, seda töötaja ja tööandjana. Eesti Kennelliit tähistab järgmisel 
aastal 30. sünnipäeva, sh ka büroo. Organisatsioon on siis elus ja jätkusuutlik, kui suudetakse käia ajaga kaasas 
ning ollakse avatud muutustele. Vajadused ja ootused on ajas muutuvad, sestap ei saa asjad toimida vanaviisi 
ja ühtemoodi aastakümneid. Sotsiaalmeedias omamoodi “käed eemale büroost” lähenemine tekitab küsimusi. 
Jääb mulje, et bürootöötajad on muutunud sunnismaiseks ning omal soovil lahkumine, vähemalt kennelliidus, 
kõne alla ei tule. Samuti ei ole juhtorgan vaba otsustama, mil moel tööd korraldatakse ja töökohustuste täitmise 
ootust loetakse töökiusamiseks.  Identiteedipõhised vastuolud on alati kirglikud ning põhinevad emotsioonidel. 
Selline lähenemine paneb inimese tegutsema, paiskama välja oma arvamust, ründama kujutletavaid vastaseid ja 
kruvima pingeid.  Iseküsimus, kus on tõde ja millisena seda tahetakse välja paista lasta.

Meil igalühel on oma mõttemustrid, millest me kramplikult kinni hoiame, sest nii on mugav ja turvaline. 
Lihtne on kuulutada, mida kennelliit, sh büroo, juhatus või volinikud kindlasti teha ei saa, ja otsida selleks 
vabandavaid argumente.

Prooviks sellel aastal aga hoopis teisiti - arutagem ausalt ideid, olgem avatud muutusteks ning kaalugem 
lahendusi. Uskuge, muutused võivad meid kõiki positiivselt üllatada.

Mis muud, kui neljajalgsed sõbrad rihma otsa ning minge ja nähke metsa selle puu taga!

Helen Tonkson-Koit
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Palju õnne Aasta Koera tiitli võitmise puhul! 
Teie austraalia lambakoer MYSTIC FALLS 
BAZINGA! Saavutas 2016. aastal „Aasta 
Koera“ konkursil tubli 18. koha. Mille poolest 
2017.a. edukam oli?

Aitäh õnnitluste eest! 2017. aasta erines 
2016. aastast sellepoolest, et osalesime 
suuremal hulgal näitustel. Nägime konkursi 
alguses, et Skyril on potentsiaali ja andsime 
endast parima, et saavutada kõrgeim koht.

Kas tiitli saamise juures oli ka üllatusmoment 
või  oskasite seda eduka näituseaasta põhjal 
oodata?

Skyr üllatas meid terve aasta vältel. Aasta 
keskel olime 70 punktilises defitsiidis, kuid 
Skyr esines tugevalt aasta teisel poolel, kus 
ta üllatas meid eelviimase näitusega Tartus, 
võites Best In Show.

Kirjutage mõne sõnaga, milline koer on oma 
iseloomult Mystic Falls Bazinga!? 

Skyr on laia naeratusega põrkepall. Ta 
on meeletult energiline, rõõmsameelne ja 
perekondlik koer.

Kust ta pärit on ja kuidas ta teie juurde sattus? 
Mystic Falls Bazinga! on pärit Ameerikast. 

Meie juurde sattus ta huvitaval kombel. 
Alguses pidi ta elama minema meie 
peretuttavate juurde, aga nad loobusid ning 
nii ta meie juurde elama tuligi ja me ei kahetse 
seda otsust.

Kui palju tööd nõuab koera näituseks 
ettevalmistamine? 

Austraalia lambakoer on väga lihtne tõug, 
keda ette valmistada näituseks. Ettevalmistuse 
teen ma ise. Kutsikaeast alates olen temaga 
karvahoolduse ajal mänginud ja tänu sellele 
meeldib Skyrile meeletult vesi, kammimine 
ja föönitamine. Ettevalmistus võtab koos 
pesemisega aega orienteeruvalt 2,5. tundi. See 
on meie kvaliteetaeg, kus tema naeratab mulle 
ja mina temale.

Millised on ootused ja lootused 2018. aastaks?
Meie ootus on saavutada 2018.a. World 

Dog Show’l hinne „Suurepärane“ ja lootus 
saada tõu parimaks.

toimetuse küsimustele vastas Jane Evert

Aasta Koer 2017 

MYSTIC FALLS BAZINGA!
om: Jane Evert
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Kui kaua on koeraharrastus teie hobiks olnud? 
Koeraharrastus algas eeltööga tõugudega 

tutvumiseks 1995. aastal. Käisime vaatamas 
erinevaid EKL poolt korraldatud näituseid ning 
olime veendunud, et ühel päeval liitub perega ka 
neljajalgne sõber. Otsingud viisid meid 1998. aastal 
Maailma Võitja näitusele Helsingisse, kus veetsime 
päeva samojeedi koerte, alaska malamuutide ja 
siberi huskyde ringi ääres võistlejatele kaasa elades, 
kasvatajate ning koeraomanikega suheldes. 

Esimese koera võtsime 2002. aastal. Kuna valiku 
eelistuseks oli võimalikult algupärane tõug ning side 
Oriendi (täpsemalt Lõuna-Aasia) kultuuriga oli tugev, 
siis otsustasime tiibeti mastifi kasuks. Teine koer liitus meie 
perega 2003. aastal ja tema viis meid näitusemaailma. 
Kolmas tiibeti mastif liitus perega 2008. aastal. Chenporewa 
Blue Kip oli EST, LV, LT, Balt, FIN, RUS, RKF CH, esimene 
blue & tan isane INT CH Eestis. Koos näitusemaailmaga 
tihenesid ka suhted tõuühinguga, mille liige olen 2003. 
aastast, juhatuse liige 2004. aastast, näitusetoimkonna liige 
2004. aastast ning Mastifite Tõuühingu näitusetoimkonna 
esimees 2007. aastast. Olen tiibeti tõugude erinäituse Tibet 
Dog Estonia looja ja kaubamärgi hoidja. Eesti Kennelliidu 
liige olen 2003. aastast.

Millised on need teemad, mida te hetkel Eesti 
koeraharrastuse kitsaskohtadena näete?

Eesti koeraharrastus vajab laiapõhjalisemat ning julgemat 
esitlemist kohapeal. Suurepärased tulemused maailmas 
on teinud tuntuks meie kasvatajad ja koerasportlased 
väljaspool Eestit. Avalikkuse ette tuleb tuua tõukoera kui 
nähtuse unikaalsus, selle taga peituv töö, õigused ning 
kohustused. Täiendada koeraomanike teadmisi – koerte 
kohtlemise, sotsialiseerimise ja koolitamise osas. Koertest 
on tänapäeva ühes peremudelis saanud pereliikmed. 
Eesti Kennelliidu kui tõukoeri esindava organisatsiooni 
juhtpositsioon peab olema selge ning enesestmõistetav. 
Kahjuks on momendil alternatiivsete kontseptsioonide 
(paberiteta “tõukoerad”, erinevate tõugude moemixid) 
levik, kui üks tõejärgse ühiskonna väljund, väga jõuline. 
Tänapäeva tõekspidamised on paindlikud ja see kandub ka 
lemmikloomadega seotud maailma. Seetõttu on just Eesti 
Kennelliidu kui usaldusväärse ja väärika organisatsiooni 
positsioon ühiskonnas oluline ning autoriteet vajalik.

Pidev kommunikatsioon Eesti Kennelliidu, 
koerasõprade ning ühiskonna vahel annab selge sõnumi, 
et Eesti Vabariigis on olemas organisatsioon, kes tahab 
ja oskab koertega seotud teemadel sõna võtta, kellel on 
olemas pädevad spetsialistid ning eksperdid vajaliku teabe 
edastamiseks. 

Millisena näete oma panust EKL juhtimisse? 
Eesti Kennelliit on teinud läbi kiire ja jõulise arengu 

1989. aastast. Väga suures osas entusiastide panusele 
toetunud ühing on laienenud mitme tuhande liikmega 
organisatsiooniks, mis koordineerib erinevaid valdkondi. 
Kiire kasv toob alati endaga kaasa lahendamist vajavaid 
probleeme. Olukordi, mida oli hõlbus lahendada 
paarisaja kõik-kõiki tundva koerasõprade seltskonnas, 
ei ole võimalik enam samade vahenditega hallata suures 
organisatsioonis. Kuigi varasemad juhatused on ära 
teinud põhjaliku töö, vajavad aeg-ajalt uuendamist 
määrused, eeskirjad ja reglemendid. Korrigeeritud 
põhikiri ootab elluviimist juba aastaid. Süstematiseerimist 
ning ümberkorraldamist vajavad mitmed praktilist laadi 
küsimused. Tegevusse tuleb kaasata rohkem liikmeid 
nii üksikisikute kui ka liikmesorganisatsioonide ja 
allüksuste hulgast. Oluline on kinnistada inimeste 
teadvuses tugev organisatsioon, millel on teadlikud ja 
pädevad koostööpartnerid nii liikmete kui ka allüksuste 
osas. Eesti Kennelliit peab olema kui katusorganisatsioon 
tugevate, väärikate ning koostööaltis allorganisatsioonide 
eesotsas. Piirkondlikud klubid on kui Kennelliidu 
esindused erinevates Eesti maakondades, kellele võime 
usaldada kohaliku koertega seotud tegevuse nõustamise 
ja korraldamise. 

  Mis on see, mis innustab teid seda tööd tegema?
Mind innustab juhatuse tööd tegema väga lihtne põhjus 

– ma armastan koeri ning soovin, et nendega seotud 
tegevused oleksid positiivsed ja valmistaksid rõõmu 
kõikidele osapooltele. Olen seda teinud tõuühingute 
ning päästeseltside kaudu nii Eestis kui ka väljaspool 
ning jätkan kindlasti ka edaspidi. Lisaks põhitegevusele 
arhitektina on hobiks lemmikloomade (eelkõige koerte) 
pildistamine. Olen WDPA (World Dog Press Association) 
liige. 

Kaire Rjadnev-Meristo
juhatuse esinaine

Saame tuttavaks - 

Eesti Kennelliidu juhatus
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Kui kaua on koeraharrastus teie hobiks olnud? 
Esimene koer 1976. a., esimene pesakond 1979.a., 

kennel Ökula (mustad terjerid) on registreeritud 1993.a..
Olen olnud varrukamees, koolitaja, korraldanud 

näitusi, võistlusi, koolitusi, läbinud Soomes koerte 
iseloomutesti kohtuniku koolituse.

Eesti Kennelliit – juhatuse liige 1990-1991, 2014-2017, 
Eesti Kennelliit - juhatuse esimees 1991 -1996, 2000-
2002, Eesti Kennelliit - revisjonikomisjoni esimees 2003 
-2006.a.

Eesti Kennelliit – volinike koosoleku liige 2011-2014,   
Pärnu PKK juhatuse aseesimees 1988 - 2007,  Pärnu PKK 
juhatuse esimees 2007 - 2015,   Eesti Mustade Terjerite 
klubi juhatuse esimees 1999 – 2003. 

Millised on need teemad, mida te hetkel Eesti 
koeraharrastuse kitsaskohtadena näete? 

Kohatine liigne killustatus ja dubleerimine, oskamatus 
ja soov teisi kuulata. Mõned lahendused on olemas EKL 
uues põhikirja projektis, mida olen 6 aasta jooksul kahe 
erineva komisjoni koosseisus aidanud välja töötada.

Tõnis Türk

Kui kaua on koeraharrastus teie hobiks olnud? 
Koeraomanikuks sain pea neli aastat tagasi, kui ostsime 

endale tiibeti mastifi. Aasta hiljem lisandusid veel kaks 
tiibeti mastifit, seega on hetkel meie peres kolm koera, 
kellega oleme hobikorras käinud erinevatel näitustel nii 
Eestis kui ka Euroopas. 

Hea on näha, kuidas toimuvad näitused teistes riikides, 
kuidas need näitused on korraldatud ja kui palju koeri ning 
inimesi neil osaleb. Millist infot nendel näitustel jagatakse 
koeraomanikele või lihtsalt tulevastele koeraomanikele. 
Eestis seab näituste korraldamisele kindlasti piirangu 
sobiva näituse korraldamise koha väiksus ja seda nii 
siseruumide kui ka välisnäituste kohtade osas. 

Millised on need teemad, mida te hetkel Eesti 
koeraharrastuse kitsaskohtadena näete?

Koerte kasvatamisega seotud teemade ring on 
väga lai ja nende kõikide teemade käsitlemisel tuleb 
koostöös koeraomanikega leida parimad lahendused. On 
aktiivsemaid liikmeid, kes tahavad rohkem panustada 
koertega seotud tegevustesse, ja ka neid, kes üldse ei tea 
või ei pea oluliseks Kennelliidu olemasolu. Seega peab 
Kennelliit olema siin ka tasakaalustaja rollis, et leida 
meie liikmeskonna huvide edendamise nii otseselt kui ka 
kaudselt. Organisatsiooni põhikiri vajab kaasajastamist.

Eestis on vähe infot Kennelliidust ja selle toimimisest 
– lihtsalt öeldes – Eesti Kennelliit ei ole jõudnud oma 
tegemistega iga Eesti inimeseni. Kindlasti peaks jõudma. 
Omale koera ostes ei teadnud ma, millised on koeraga 
kaasa tulevad paberid. Tänu sellele, et tahtsime kohe 
varakult näitustel käima hakata, saime siiski koeraga 

seotud paberimajanduse 
korda. Samas tekib ka 
vastupidine mõte, et 
kui me ei oleks tahtnud 
oma koeraga alates 
beebiklassist näitustel 
käia ja oleks jõudnud 
tõutunnistuse teemani 
hiljem, siis oleks olnud 
ka pettumus ikka palju 
suurem. Lihtne inimene 
ei saa aru, et kui ta tahab 
endale lemmiklooma ja ei taha näitustel käia, siis miks peab 
ta nii palju raha kulutama koera ostule. Tõutunnistuseta 
koerad on ju kordi odavamad. Kindlasti on probleemiks 
ka koerte nö üle poegimine teatud tõugude puhul.

Liikmete teavitamise süsteem peab olema kiirem ehk 
kõik muudatused, mis mõjutavad koeraomanikke või 
aretajaid, peaksid olema kiirelt liikmetele saadetud ning 
kodulehelt leitavad. Kodulehel võiks olla rohkem fotosid 
kohalike piirkondlike näituste kohta. Hetkel on seal 
„Galerii“ all vaid Helsinki Winner 2014 fotod. Tundub, 
et peale seda ei ole maailmas ega Eestis rohkem näitusi 
toimunud.

Oluline on see, et juhatuse liige teeb enne iga otsuse 
poolt või vastu hääletamisel eeltööd, et omada nii poolt- 
kui vastuargumente, miks üks või teine otsus sünnib. 
Oluline on inimestega otse rääkimine.

Erki Korp
juhatuse aseesimees

Millisena näete oma panust EKL juhtimisse? 

Kogemused ja teadmised. Ehk on neist kasu.

Mis on see, mis innustab teid seda tööd tegema?
Keegi peab ju seda tööd ka tegema.
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Marika Proover

Olen ka mitme varasema juhatuse suust kuulnud, et 
EKLi juhatus tegeleb eelkõige tulekahjude kustutamisega, 
ja ma pean nõustuma, et nii on see tõesti olnud. Kuid ka 
praegu – olles juhatuses olnud vaid mõne kuu – näen ma, 
et paljud nn. tulekahjud on põhjustatud EKLi reeglite, 
juhiste ja asjaajamise tavade puudujääkidest. Korrastamist 
saab olema omajagu, kuid ma loodan, et kui see juhatus 
saab oma töö lõpuni viia, on meil tulevikus läbipaistvam, 
efektiivsem ning vähemate tulekahjudega EKL. 

Mis on see, mis innustab teid seda tööd tegema?
Ma olen piisavalt sinisilmne uskumaks, et minu panus 

EKLi töösse suudab asjad pikemas perspektiivis paremaks 
muuta. Kuigi meil on juhatuses teatud küsimustes 
eriarvamused, leian ma, et kõik praegused juhatuse 
liikmed peavad silmas ja lähtuvad EKLi huvidest.

Kui kaua on koeraharrastus teie hobiks olnud? 
Pean ennast koerandusega tõsisemalt seotuks    aastast 

2008, mil sai registreeritud mu kennelnimi, sündis 
esimene pesakond, asutati Alaska Malamuutide Liit ja 
ma astusin EKLi liikmeks. Esimene koer tuli meie perre, 
kui olin veel teismeline, esimene tõukoer aga alles aastal 
2005 ja sedagi abikaasa soovil. Nimelt olin enne alaska 
malamuutide meie ellu tulemist veendunud, et olen 
pigem kassi-inimene.

Olen nende 10 aasta jooksul kõige enam panustanud 
tõugu ja koerandusse läbi tegevuse Alaska Malamuutide 
Liidus, sh. korraldades Alaska Malamuutide Liidu näitusi. 
Olen osalenud oma koertega väikestviisi ka näitustel ja 
hobikorras tegelenud ka kelgukoeraspordiga. Pesakondi 
on nende aastate jooksul olnud vaid kolm – valisin juba 
toona taktika, et lähenen asjale tasa ja targu.

Millised on need teemad, mida te hetkel Eesti 
koeraharrastuse kitsaskohtadena näete? 

See on keeruline küsimus. Mis enam silma paistab, on 
ühelt poolt ükskõiksus ja ignorantsus – mis ei ole vaid 
koeranduse, vaid terve ühiskonna probleem – ja teisalt on 
meil palju väikesi huvigruppe, kes südamega oma asja eest 
seisavad. Ma sooviks kõigile meelde tuletada, et mõttetud 
vastasseisud ei vii meid edasi, vaid pigem lasevad vohada 
ükskõiksusel ja ignorantsusel, mis lõpp-kokkuvõttes ei 
tule kellelegi kasuks.

Millisena näete oma panust EKL juhtimisse? 
Oma tugevaimaks küljeks pean ma analüütilist 

mõtlemist ja kui ma sügisel esmakordselt Volinikke 
kokku kandideerisin, siis leidsin, et minust võiks olla 
kasu eelkõige erinevate EKLi normatiivide ühtlustamisel 
ja korrastamisel. Minu ambitsiooniks pole kunagi olnud 
kuuluda EKLi juhatusse ning asjaolu, et volinikud 
pakkusid mu kandidatuuri välja ja et ma osutusin valitus, 
oli minu jaoks uskumatu. Olen neile ääretult tänulik 
usalduse eest ja annan endast parima, et seda usaldust 
õigustada. 

Mairi Siimon

Koerandusalane CV
Umbes aastal 1986 osalesin ALMAVÜ 

koerteklubis koerakasvatus-koeraomaniku kursusel, 
olles samal ajal tõukoerakutsika ootel. Minu 
juhendajaks oli   M.Kraam. Kutsikat ei saanud, sest 
pikema ajaperioodi jooksul ei sündinud sobivat 
kutsikat (ootasime must-piirdega collie kutsikat).

Esimene koer aastast 1987, krants, kellega 
võistlesin tolleaegsel alal OKD ning esinesin näitustel 
ja koeraüritustel tolleaegses nn.AGIT-grupis.

Esimene tõukoer 1995: dobermann. 
Teine tõukoer 1997: dobermann, 
kellega harrastasin SK-d, KK-d, kaitset.   
Järgmine tõukoer 2000: kuldne retriiver. 

Koolitus SK + jaht, aretus, aktiivne osalemine TÜ 
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Kui kaua on koeraharrastus teie hobiks olnud?
Tõukoertega tegelemise alguseks on 1999. aasta, 

kui perre tuli lühikarvaline bernhardiin Aaron, kelle 
erinevad, kuid pidevad terviseprobleemid tõstatasid 
huvitatuse selle tõu parendamisega tegelemiseks (kas 
see tõug  tõesti tervem olla ei võiks?). Aastast 2000 olen 
Cyclamen Dianola kenneli omanik ning kuni aastani 
2006 aktiivne aretaja, kes toimis koostöös tõu kodumaa 
(Šveitsi) ja bernhardiinide maailmaorganisatsiooniga 
(WUSB), tutvustades ja ellu viies, nii omas kennelis kui 
ka soovijatega koostöös, Euroopas pidevalt aastakümneid 
kasutuses olnud aretusreegleid ja aretuspõhimõtteid, 
tutvustades ja edastades aretusinfot Eesti ja teiste 
Baltimaade kasvatajatele.  

Aastast 2007 olen olnud tegev kui aretuskonsultant 
omas tõus, kuid ikka koostöös tõu kodumaa, teiste 
Alpiriikide ja arenenud aretusega riikide tõuklubide 
ja kasvatajatega. Propageerinud antud tõu standardit 
ja tervise tähtsust aretuses. Näitused on olnud kõikide 
aastate lahutamatu osa nii osaledes kui ka ringisekretäri 
ülesandeid täites (aastast 2001 alates). 

Olen kuulunud eelnevalt nii EKL Nõukogu/Volinike 
koosolekute koosseisude ja juhatuse koosseisu hulka.

Millised on need teemad, mida te hetkel Eesti 
koeraharrastuse kitsaskohtadena näete? 

Viimasel Üldkoosolekul revidentide 
aruandest lähtuvalt tuleb tõsiselt tegeleda 
EKL materiaalse poolega. On ju selle 3 aasta 
sees 4 väga tähtsat, kuid väga rahamahukat 
ettevõtmist: 

*2018/2019 - eesti hagija kui koeratõu 
FCI poolne tunnustamine, mida ametlikult 
tunnustataks igas FCI liikmes- ja partnerriigis. 
Tõu tunnustamiseks tuleb materiaalselt 
panustada nii erinevate aretusliinide 
välisriikidest kohale toomiseks kui ka  saabuvate 
FCI komisjonidega lähtuvalt, lisaks muud 
kulud. 

* 2019.a. toimuvad Hurtade Maastikujooksu 

Euroopa Meistrivõistlused, mis viiakse läbi EKL egiidi all.
*2019.a. on EKL juubelipidustuste aasta.
*2020 toimuvad FCI Agility Maailmameistrivõistlused 

samuti EKL egiidi all.
Samuti on vajalik korrastada EKL dokumentatsioon 

–  ajas on muutunud olukorrad ja vajadused ning 
kui igapäeva elu on liikunud muutustega kaasa, siis 
dokumentatsioon on mõneski osas uuendamata ja ka 
omavahel ühtlustamata (terminid, ametinimetused, aja- 
ja kohamääratlused jne).  Kavandatavad muutused ei 
pruugi alguses olla igale liikmele meelepärased, sest raske 
oleks omast harjumustepagasist ehk „mugavustsoonist“ 
väljuda, kuid küll kõik laabub. 

EKL  juhtimine peab olema avatum ja läbipaistvam. 
Juhtorganite poolt vastuvõetud  ja põhjendatud otsused 
peaksid olema vastavuses EKL põhikirja ja muude EKL 
poolt vastuvõetud/kehtestatud reeglitega, seadustega ning 
neid otsuseid tuleks ka kõigil täita, sest see looks võrdsetel 
alustel toimimise, kus kõik on võrdsed liikmed ja kellelegi 
ei loodaks hüvesid teiste arvelt. Et liikmeil oleks võimalus 
kaasa rääkida ja mõtestada seda tegevust omapoolsete 
arvamuste, analüüside ja ettepanekutega.

Eeldan avalikku ja vahetut  juhtorganite liikmete 
suhtlemist iga EKL liikmega, kes seda soovib – et 

Piret Rosumovski

(EKRÜ) töös läbi aastate.
EKLi liige aastast 1997. Olnud EKLi volinik ning 

juhatuse asendusliige.
EDÜ liige 1997-2001. EKRÜ liige alates 2000.a. 

Korduvalt kuulunud EKRÜ juhatusse, samuti olen EKRÜ 
juhatuse liige praeguses koosseisus.

LEKK liige aastast 2005. Kuulunud LEKKi juhatusse. 
1999-2010 tegutsesin koerte koolitajana Viljandis (SK, 
KK, jaht).

Läbitud kohtuniku baaskursus 2008.a. Läbitud 
„Retriiverite tõukatse koolitaja“ kursus + lugematu arv 
erinevaid koerandualaseid kursusi aastate jooksul.

Hetkel kodus kasvamas 61.-ne pesakond tõukoeri 
(383 registreeritud kutsikat), neist 56 pesakonda kuldseid 
retriivereid. 1999 kennelnimi Terra Antyda Sani. 
2010 kennelnimi I’m Terra Antyda.

Nagu ka eelnevast nähtub, siis mulle kõige 
südamelähedasem on tegelemine aretusega ning sellest 
tulenevalt käin oma koerte ja kasvandikega ka üsna palju 
näitustel. Olen tegelenud ka    erinevate koolitusaladega 
ning minu arvates on vaja  rohkem populariseerida koerte 
koolitamist vähemalt algtasemel, sest koolitamatusest 
tingitud probleemkoerte hulk Eestis aina suureneb.

Küsimusele, et mis on hetkel põletavaimad 
probleemid EKLis, vastaksin ma, et suur probleem on 
erinevate reglementide puudulik sõnastus.  Samuti olen 
arvamusel, et EKLis tuleks üle vaadata ja kaasajastada 
düsplaasiauuringute kord ning palju muid dokumente .
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Kui kaua on koeraharrastus teie hobiks olnud?
Juba esimestest mälestustest lapsepõlvekodust 

Saaremaal olid koerad seal alati olemas pereliikmete ja 
mängukaaslastena. Aastal 2004 hakkasin ma jahimeheks. 
Soovist aega veeta metsas, samas omamata eelnevaid 
kogemusi, mis seal tegelikult toimub. Olin esimesel talvel 
kütiliinis sõna otseses mõttes murdumas, sest ei saanud 
aru, miks ma seal külmetan ja mida ma seal üldse teen.

Läbi juhuse sain 2005. a. märtsis esimese jahikoera 
omanikuks ja selleks osutus jämtlandi koer Hippi. Ja just 
tema tegelikult aitas mul saada  jahimeheks. Peale esimese 
jahikoera võtmist olin oma koha metsas ja jahil leidnud.

Aastal 2009 kasvatasin oma esimese jahikoerapesakonna 
ja sain Kasemetsa kenneli omanikuks. Kasvatan lääne-
siberi   laikasid. Minu kirg ja huvi selle tõu vastu on 

Tõnu Väli
mind viinud palju kordi Venemaa avarustesse - parema 
tõumaterjali otsingutele ja ka võistlema. Olen laikade 
sünnimaal oma koertega saavutanud nii võistkondlikke 
kui ka individuaalseid kõrgeid tulemusi (parima emase 
tiitel kompleksis karule ja metsseale Kubok Sodružestva 
2014, parim emane koer kompleksis 2016.a. Valgevenes ja 
teine koht Venemaa absoluutsete tšempionite vahel jne.).

Tänase seisuga on minu kodus juba 15 toredat lääne-
siberi laikat (koos pensionäride ja kutsikatega).

Olen korraldanud mitmeid Jahikoerte erinäitusi ja 
korduvalt ka võistlusi jahikoertele ning olnud üks Palmse 
Jahikoerte päeva peakorraldajatest.

Millisena näete oma panust EKL juhtimisse? 
Viia jahieeskirjadesse sisse muudatus, et meie 

metsades ka tulevikus käidaks jahil 
ainult puhtatõuliste jahikoertega 
(probleemiks 2013. aasta jahiseaduse 
mitmetimõistetavus).

Parandamist ja kaasajastamist vajavad 
paljud jahieksamid ja eeskirjad jahikoertele 
(midagi oleme juba jõudnud ka selle 
juhatusega ära teha).

Tahan jõuda ka laikade aretusreeglite 
väljatöötamise ja vastuvõtmiseni EKL-s.

Need kuud EKL-i juhatuses on 
möödunud väga kiiresti ja siiani on mul 
tunne, et juhatus peab kogu aeg ainult 
tegelema nn. tulekahjude kustutamisega, 
mis on kogunenud pikkade aastatega.

EKL-i juhatus peaks lõpuks ikkagi 
töötama välja pikaajalise nägemuse, kuhu 
me tahame jõuda aasta, kahe või ka viie 
pärast, et Eesti Kennelliit oleks suurem ja 
tugevam ka tulevikus.

vähendada nn. halli ala, kus „tegusid“ ja „otsuseid“ vastu 
võetakse, või eelistusi jagatakse.

Kindlasti ei ole see loetelu lõplik, sest 2 kuud juhatuse 
liikmena ei ole piisav täieliku loetelu koostamiseks... 
Edeneme samm sammult.

Millisena näete oma panust EKL juhtimisse? 
Ma ei aja juhatuses „oma asja“ – olen liige juhatuses, 

mis vastutab terve EKL igapäevategevuse ja juhtimise 
eest.

Oma panust näen:
*erapooletuna asjadesse/probleemidesse suhtumises 

(mind ei huvita, kes kellega mida jagab, või kes keda 
vihkab või armastab, kes kellele liiva silma loobib või 
kes keda kaitseb, kes kellega millistel aladel konkureerib 
või tegevusi ühtlustab) – võtan teemasid nende 
probleemidest/õnnestumistest lähtuvalt, tutvudes faktide 
ja tegevuslogidega; teen otsuseid mitte emotsioone 
kasutades või neist lähtudes, vaid mõistusele ja 
reaalsustundele tuginedes, arvestades taustaks EKL 
reegleid ja kehtivaid seadusi.

*oma õpitud ja elu jooksul omandatud teadmiste/
kogemuste kasutamises (nii seadustega, raamatupidamises, 
personali- ja  lepingutega, ajakirjanduse ja meediaga 
töötades jne ) EKL hüvanguks ja eesmärkide täitmiseks;  

* juhtorgani liikmena täie tõsiduse ja vastutustundega 
tegevusele pühendudes. 

*ei unusta ära inimesi, kes me kõik MTÜ Eesti 
Kennelliit omanikeks  ehk liikmeteks oleme.

Mis on see, mis innustab teid seda tööd tegema? 
Missioonitunne meie ühise ühingu olemusest/

tegevusest  ja tuleviku visioonist lähtudes. 
Kõhklesin  seekord kaua, kas anda nõusolek esitatud 

kandidatuurile, et saada valitud juhatuse liikmeks, 
millega kaasneb väga suur töömaht ja lisaks väga tõsine 
vastutus (nii moraalne kui materiaalne). Soov panustada 
tekkis peale sügisesele Üldkoosolekule end registreerides 
ja  aruannetest kuuldut/nähtut analüüsides. 

Naeratagem rohkem ja olgem heasüdamlikud.
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Käesolevas rubriigis tutvustame juhatuse poolt vastu 
võetud otsuseid ja koosolekutel käsitletud erinevaid 
küsimusi. Osa neist on juba lahenduse leidnud, mõned 
alles tööjärgus. Aasta esimese kolme kuu jooksul toimus 
kolm korralist (16.01; 13.02 jätkukoosolek 20.02; 14.03) 
ning kolm erakorralist koosolekut (09.01; 07.02; 27.02.). 
Nii suure hulga koosolekute põhjuseks oli palju kiiret 
lahendamist vajavaid korralisi ja erakorralisi küsimusi. 

Vahemikus 16.01. kuni 14.03. võtsime vastu 173 uut 
liiget ning väljaarvamisele läks EKL liikmete hulgast 169 
liiget. EKLi liikmete arv on ca 2000 liiget, mis tähendab, 
et muutus on olnud 8-9 % ja see on päris suur number. 
EKL online-süsteem peab arvet liikmete üle ning saadab 
automaatselt välja meeldetuletused liikmelisuse aegumise 
kohta. Kahjuks võivad sellised kirjad sattuda rämpsposti 
või on e-posti aadress vahepeal muutunud või võib 
inimesele tunduda, et aega on küll. Teist meeldetuletust 
süsteem ei saada ja nõnda võibki õnnelik EKLi liige 
avastada end ühel päeval vähem õnnelikuna ning 
enam mitte EKLi liikmena. Seetõttu paneme liikmetele 
südamele kontrollida aeg-ajalt oma liikmelisust ja 
kontaktandmeid iseseisvalt ning mitte jätta liikmelisuse 
uuendamist viimasele minutile. 

Lisaks eraisikutele on EKL liikmetega liitunud kaks 
organisatsiooni „Inglise Buldogite Eesti Klubi MTÜ “ ja 
„Eesti Bordercollie Ühing MTÜ“. Tõuühingute töö on 
vajalik ning mahukas: tõu tutvustamine, entusiastide 
koondamine, teabe jagamine, statistika kogumine 
ja aretustegevuse koordineerimine (vajadusel ka 
aretusreeglitega suunamine). Tänu ühingute tegevusele 
on meil professionaalsemad kasvatajad ning teadlikumad 
koeraomanikud.

Koosolekutel oleme kinnitanud Välimikukohtunike 
Kogu poolt esitatud ettepanekute alusel Eesti kohtunikele 
uusi hindamispädevusi. Rõõm on teatada, et pideva 
enesetäiendamise tulemusena on Eestis tänase päeva 
seisuga  41 kohtunikku, kellel on ühe või mitme rühma 
hindamispädevus. Aasta alguse seisuga on meil kaks 
kohtunikku, kel on kõikide rühmade hindamispädevused, 
lisaks mitmeid eksperte, kellel 5 kuni 8 erinevat rühma. 
Kõige enam on kaetud 4. rühm (16 kohtunikku) seejärel 3., 
5., 8., 10. rühm (10 kohtunikku). Veidi väiksem esindatus 
on rühmadel 7 (9 kohtunikku) ja 2 (8 kohtunikku). Neile 
järgnevad rühmad 5 (6 kohtunikku), 9 (5 kohtunikku) 
ja 1 (4 kohtunikku). Vastavalt Välimikukohtunike 
Kogu ülevaatele lisandub igal aastal hindamispädevusi 
keskmiselt 90 kuni 100 tõule. Seega loodame tihedamalt 
kohata näituseringis professionaalseid Eesti kohtunikke. 
Kuigi juhatuse koosolekul ei leidnud üksmeelset toetust 
Välimikukohtunike Kogu ettepanek näituste eeskirja 
muutmiseks, on juhatus igati valmis oma otsustusvõime 
ulatuses tagama Eesti kohtunike kutsumist EKLi poolt 

korraldatavatele näitustele.
Erimeelsused juhatuses puudutasid vajadust fikseerida 

näituste eeskirjas EKLi näitustel hindavate Eesti kohtunike 
osakaalu, mitte vajadust ja soovi kutsuda hindama Eesti 
kohtunikke.

Lisaks varasemalt kinnitatud näitustele oleme 
rahuldanud veel 9 erinevat tüüpi näitusetaotlust. 
Nende hulgas on erinäitused, rühma-, rahvuslikud 
ja rahvusvahelised näitused. Tuletame klubidele ja 
tõuühingutele meelde, et näitusetaotlusi 2019. aastaks 
saab esitada kuni 01. juulini. Vastavalt näitusetaotluste 
menetlemise korrale saab neid esitada läbi EKL online või 
paberkandjal. Alates aastast 2021 toimub näitusetaotluse 
esitamine ainult läbi EKL online. 

Aasta alguse seisuga sai uuesti täidetud büroo juhataja 
ametikoht ja peagi asub tööle ka rohke kogemustepagasiga 
raamatupidaja. Büroo töö paremaks korraldamiseks 
arutab juhatus momendil erinevaid võimalusi, mida 
loodame peatselt teiega jagada. 

Positiivse poole pealt tuleks veel ära märkida, et 
oleme uuendanud koostöölepet portaaliga „sobaki.
ee“ venekeelse elanikkonna kaasamiseks ja paremaks 
teavitamiseks. Uued eestseisused on endale valinud 
nii EKL-Koerte Koolitust Koordineeriv Kogu kui ka 
Noortekogu ning EKLi juhatus on kinnitanud mõlema 
allüksuse eestseisuse esimehed. 

Käesoleval aastal on tulnud juhatusel läbi vaadata 
mitmete kasvatajate avaldused, kellel on tähelepanuta 
jäänud Tõuraamatu määruse P.1.2. muudatus eelmise 
aasta suvel, mille kohaselt peab Eesti residendile kuuluv 
isane koer olema kantud EST-registrisse enne paaritust. 
Juhul, kui pesakonnaga ei olnud seotud muid rikkumisi 
(põhjuseks näiteks isase täitmata aretusreeglid), siis 
juhatus ei kohaldanud pesakonna registreerijale 
Tõuraamatu määruse rikkumist ega rahatrahvi. Me ei 
saa lubada, et sama käsitlusviis jätkub väga pikalt, sest 
otsuse vastuvõtmisest on möödas varsti juba 10 kuud. 
Küll aga tuletame kasvatajatele meelde vajadust uuendada 
oma teadmisi kehtivate nõuete ja määruste osas enne 
pesakonna planeerimist, eriti siis, kui nende rikkumisega 
kaasnevad karistused ja rahalised trahvid. Ka juhatusel 
on mõned ettepanekud, kuidas taolisi probleeme 
paremini lahendada ning loodame, et koostöös Volinike 
Koosolekuga sünnib mitmeid häid lahendusi.  

Kahjuks puutume oma töös kokku kasvatajatega, kes 
ei pea oluliseks pidada kinni Tõuraamatu määrustest ja 
põhjustavad sellega palju ebameeldivusi eelkõige endale 
ning kutsikaomanikele. 2017. aasta oktoobris ameerika 
staffordshire’i terjerite pesakonna kontrollimisest 

EKL juhatuse tegemistest
Head Eesti Kennelliidu liikmed! Täname Teid kõiki, kes Te panustate oma vaba aega, oskusi 
ja teadmisi tõukoerte hüvanguks ning EKLi paremaks toimimiseks! 
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Eesti Kennelliidu toimivusest

Kui me seisataks hetkeks ja üritaks enda jaoks välja 
mõelda, et mis asi see Eesti Kennelliit üldse on, siis 
pakuks, et erinevate inimeste nägemus oleks väga erinev. 
Osade silmis on see kindlasti registripidaja ja näituste 
korraldaja, teiste silmis meenutab pigem nagu miskit 
tõuühingut, millel on lihtsalt oluliselt suurem vorm kui 
TÜ-del tavaliselt jne jne.   Olen olnud Eesti Kennelliidu 
juhtimise juures eelnevatel aegadel, olnud nii juhatuse 
aseesimees, volinike kogu esimees kui ka allüksuse juht. 
Samas oman üsna pikaaegset kogemust ettevõtluse poolelt, 
olles olnud 23 aastat juhatuse liikmeks   oma valdkonna 
ühes edukamas ettevõttes. Kui ma panen need kaks eri 
suunalt tulevat kogemust kokku, siis mina näen EKL 
eksisteerimises üsna tugevaid loogikavigu, mis tegelikult 
kogu seda probleemide rägastikku põhjustavad.  Üritangi 
järgnevalt lahti rääkida, mis on EKL-i eksisteerimises 
valesti ja kuidas oleks reaalne asjad korda saada.

MTÜ Eesti Kennelliit kõrgemaks otsustajaks on 
üldkoosolek.  Selle üksuse nö.kõige tähtsam roll on valida 
EKL-ile selline juhtimine, mis suudaks EKL-i arendada 
ja üldkoosolekute vahel juhtida. Eesti Kennelliit on 
juriidiline isik. Ta on küll MTÜ, aga oma sisult on ta ju 
tegelikult nagu firma. Vaadates EKL-i tegevuse ulatust 

Seoses Eesti Kennelliiduga lisandub pidevalt juurde inimesi, kes on mures toimuva pärast. Vaadates ajas 
tagasi, näeme me ju nii lähemas kui ka kaugemas minevikus päris palju nö. alarmi tekitavaid sündmusi 
– inimeste lahkumine büroost (mida on ju näha olnud büroo juhataja ja raamatupidaja vahetumisena 
juba korduvalt), juhatuste mittepüsimine ning revisjonikomisjoni kriitilised aktid. 

ja mahtu, siis kindlasti on tegemist keskmisest suurema 
firmaga. Kui me võtame ühe väikese koertega tegeleva 
klubi, olgu see siis kas tõuühing või piirkondlik klubi, 
siis üldiselt on tegemist üsna väikese inimeste hulga 
ja mahuga üksusega, mistõttu selle sees toimib teatud 
tüüpi juhtimismudel. Kui me mõtleme EKL-i peale, siis 
täiesti selgelt sama mudel seal ei toimi.   Täna toimub 
EKL-i juhtimine selliselt, et koguneb üldkoosolek, kes 
valib volinike koosoleku, mis oma vormilt meenutab 
mõnevõrra firma nõukogu. 

Vastavalt MTÜ seadusele on volinike koosolek küll 
oma olemuselt üldkoosoleku asendaja, kuid kui me 
mõtleme firmades istuvate nõukogude peale, siis nad on 
ju teatud mõttes  suhteliselt samas staatuses. Nõukogu ju 
ka esindab omanike huvisid ja selle järgi annab juhatusele 
suuniseid.  Kennelliidu mõistes tähendab volinike 
koosoleku nö. üldkoosoleku funktsiooni täitev roll seda, 
et volinike koosolek ühest küljest kinnitab üldkoosolekute 
vahepeal EKL-i mõistes olulisi eeskirju, mis muidu oleks 
üldkoosoleku roll. Teine nö. kandev funktsioon on aga 
tavapäraste firmade nõukogudega sarnane ehk ta peab 
valima juhatuse ning andma juhatusele suuniseid ja 
kontrollima juhatust ulatuses, mis tagab seisu, et juhatus 
ei tekitaks juriidilisele isikule oma vales suunas toimuva 

alguse saanud menetlus sai juhatuse poolt lõpliku 
otsuse 14.03.2018 koosolekul, millel juhatus otsustas 
kohaldada kasvatajale pesakonna registreerimise keeldu. 
Kontrolli käigus tuvastati, et kolmel kutsikal olid kõrvad 
enne loovutust kupeeritud. Kasvataja väitel vigastasid 
pesakonna kolm kutsikat kakluse käigus oma kõrvu ja ta 
võttis ühendust kliinikuga Eestis, kus pakuti välja kõrvade 
ravi. Kasvataja kinnitas EKLi juhatusele, et ta loobus 
kutsikate kõrvade ravist Eestis ja otsustas sõita kutsikate 
kõrvade kupeerimiseks Ukrainasse. Teadlikult seadusi 
eirates, transportis ta piiriületuseks nõuetekohaselt 
vaktsineerimata ja kakluses vigastatud kutsikad enam kui 
2000 kilomeetri kaugusel asuvasse Ukraina väikelinna 
loomakliinikusse kõrvade kupeerimiseks. Arvestades 
kõiki asjaolusid, otsustas EKLi juhatus anda selge 
sõnumi, et ei toeta mingil kujul loomadele valu ja piina 
põhjustavaid tegevusi välimiku „parandamise“ eesmärgil.

Ja veel üks kurb ning valus teema, mis pole küll olnud 
juhatuse laual, kuid tõukoerte registripidajana suhtume 
antud juhtumisse väga tõsiselt. Just veidi enne ajakirja 
trükki minekut likvideeriti Eestimaa Loomakaitse Liidu 
poolt Treppojal, Keila vallas, Harjumaal järjekordne 
kutsikavabrik. Kuigi tavaliselt satuvad sellistesse 
kohtadesse pigem tõutunnistuseta koerad, siis seekord 
oli koerte hulgas üllatavalt palju erinevate riikide 

tõutunnistustega koeri. Mis ei takistanud koerte omanikul 
neid omavahel paaritamast ja “uusi tõuge” loomast. 
Sellised juhtumid tuletavad veelkord väga valusasti 
meelde, et kasvataja töö üks raskemaid ja keerulisemaid 
aspekte on koerale heade omanike valik. Tänapäeva 
maailmas ei ole koer enam lihtsalt koer, vaid pere liige 
ja sõber. Arenenud meditsiin, ravivõtted ja erinevad 
uuringud aitavad vältida haigusi või neid ilmnemisel 
ravida. Aretusreeglid, terviseuuringute statistika – kõik 
need andmed aitavad kasvatajatel paremaid otsuseid 
teha. Kahjuks siiski esineb inimesi, kelle jaoks koer on 
rahamasin “toodetavate” kutsikate näol. Me ei halvusta 
ühtegi koera sellepärast, et ta ei oma tõutunnistust, 
küll aga mõistame hukka ebasanitaarsetes tingimustes 
hoidmist, nende korduvat ning kontrollimatut paaritamist 
ja sellise tegevuse kaudu endale sissetulekute loomist.  
Täname siinkohal kõiki vabatahtlikke, kes koertele 
appi läksid, neid pesid, puhastasid, kliinikutesse viisid, 
ning arste ja tõuühinguid, kes koerad oma hoole alla 
võtsid, ning loodame et nad kõik leiavad endale head ja 
armastavad kodud. 

Soovime kõigile EKL liikmetele ja nende neljajalgsetele 
sõpradele kena kevadet ning palju rõõmu üksteisest! 

EKL Juhatus
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tegevusega kahju.   Mudelina see tähendab, et valitud 
volinike kogu (nõukogu) vastutab omanike ees toimuva 
pärast ning juhatus vastutab omakorda volinike kogu 
(nõukogu ees). Kui me vaatleme ärielus nõukogude ja 
juhatuse seost ja suhet, siis nõukogu annabki  juhatusele 
nö. suunised ja juhatus toimetab igapäevaselt. Nõukogu 
üldjuhul ikkagi juhatuse töösse ei sekku. Vastasel juhul ei 
saaks juhatus ju oma igapäevatööd teha.

Kuidas toimub asi aga Kennelliidus. Üldkoosolekule 
kogunevad meil kahte tüüpi liikmed   - ca. 10 % EKL 
liikmeskonnast tuleb kohale ja sellele lisandub väga suur 
volituste võim. Väga suures osas valitaksegi volinike 
koosoleku liikmed ära just volituste jõul. See tähendab, 
et valikul ju ei osale teatud mõttes mitte kõik volitused 
andnud liikmed nö. oma pea ja mõtetega, vaid valikuid 
teeb inimene, kellele volitused oma soovidest lähtuvalt 
on antud.  Võimalik, et kedagi valib volituse saaja juhiste 
põhjal, kuid koosolekul võib toimuda kiireid arenguid, 
mille osas ju volituse andja kindlasti ei saa anda nö. ette 
juhiseid.

Nüüd tuleb sisse esimene väga suur loogikaviga,  mis 
pärsib EKL-i normaalset funktsioneerimist. Saalis istuv 
üldkoosolek teeb valikuid natuke sarnastel põhimõtetel, 
nagu valitakse Riigikogu. Ehk siis valitakse piltlikult 
öeldes õpetajat, tuletõrjujat, taksojuhti jne. Valitakse 
teatud mõttes mingi valdkonna tuttavamaid nägusid või 
siis omi sõpru. Kui Riigikogu puhul on see igati mõistlik, 
et Riigikogus oleksid esindatud erinevate gruppide 
esindajad, siis firmasiseselt nõukogu komplekteerimine 
samadel alustel ei ole tark mõte. Miks? Aga vahe on ju 
väga suur. Riigikogus tehakse poliitikat, Kennelliit aga 
ei ole poliitiline üksus ja seal ei tehta poliitikat. EKL on 
oma olemuselt firma, mida peab juhtima. Kui Riigikokku 
satuvad kokku tuletõrjuja, õmbleja ja õpetaja, siis 
Riigikogu funktsioneerib normaalselt, kuivõrd kõigil 
neil inimestel on parteiline kuuluvus ning seetõttu on 
edasine tegevus suuresti koordineeritud nende 4-5 partei 
poolt, kellede vahel need Riigikokku saanud inimesed on 
jagunenud. Ehk siis inimesed toovad nö. parteisiseselt 
Riigikokku nö. laiemate ühiskonna läbilõigete arvamust 
nö. parteilisest vaatevinklist.   Kui EKL volinike kokku 
(nõukokku) valitakse inimesed samadel kaalutlustel, siis 
see ei saa kunagi toimima, sest selle üksuse siseselt ei ole 
mingit kokkumängu.   Iga inimene esindab ju sisuliselt 
ainult ennast (vähesed tunnetavad selja taga mingit 
valijate soovi). Sellega seoses koguneb volinike kogusse 
suur hulk inimesi, kes on sinna valitud mitte nende 
tõekspidamiste või juhtimisoskuste, vaid nägude põhjal. 

Selleks, et EKL toimiks, peaks volinike koosolekusse 
valima selliseid inimesi, kes omavad pigem juhtimise 
kogemust või selle puudumisel nö. laiemat pilti 
struktuuride funktsioneerimisest.    Volinike kogu peaks 
omama visiooni, kuhupoole liikuda, ning see nägemus 
peaks toetuma eelnevale elukogemusele.   Tuleks meeles 
pidada, et volinike koosoleku peamine roll on ju juhatusele 
suuniste andmine ja sellega EKL-ile teatava arengusuuna 
nö. tekitamine. Igasuguste eeskirjade kinnitamine 
sealt kõrvalt on nö. lihtsalt igapäevatöö.   Volinike kogu 
(nõukogu) suurus peaks olema vahemikus 15 – 20, et 
säilitada teatavat tõhusust oma koosolekutel. Ja jooniks 

veel alla, et megamäärav on see, et sinna valitud inimesed 
ei tohiks olla valitud printsiibil, too on hea näitleja ja 
see on hea sõbranna, vaid on lähtutud just kogemuse 
ja oskuse nö. laiemast põhjast. Kui me vaatame suurte 
firmade nõukogusid, siis täiesti selgelt ei koosne Tallinna 
Sadama nõukogu laevakaptenitest ja tehase nõukogu 
pikaaegse kogemusega treialitest. Eesti Kennelliidu 
volinike kogusse valitakse aga just sellisel kaalutlusel, et 
too on ju nii meeldiv inimene ja see inimene on juba 20 
aastat kasvatanud koeri ning see ju näeb alati näitustel 
korralik ja šikk välja.

Volinike koosolek valib juhatuse, kes peaks igapäevaselt 
juhtima EKL-i.  Eesti Kennelliit on oma mahult väga suur 
juriidiline isik. See tähendab, et juhatuse liikmetele langeb 
tegelikult väga suur koormus igapäeva toimetamiste näol. 
Seetõttu on kriitiliselt oluline, et juhatus oleks meeskond.  
Meeskond tähendab seda, et igal inimesel on oma roll 
ning tegutsetakse koostöös ühiste eesmärkide nimel. Kui 
valida populaarsustabeli alusel juhatusse kokku Pille, 
Malle ja Kalle, siis  esiteks ei pruugi nimetatud inimesed 
üldse ühe laua taha mahtuda ning mingit koostööd ei 
sünni kunagi, kuid samas on ka suur võimalus, et juhatus 
jääb kuhugipoole kiiva oma teadmistelt, sest valitud 
inimesed on ju sattunud juhuslikult kokku.   Tegelikult 
on EKL-is juhatuse valimise juures ju sees üks väga 
suur loogikaviga. Jälgisin kõrvalt, kuidas valiti EKL-
le büroojuhatajat. Kandideerivale inimesele seati pikk 
rida tingimusi, millele ta peab vastama, eeldati teatud 
juhtimis-, majandamis- jne. oskusi ja kogemusi jne. 
Seejärel vesteldi kõigi kandidaatidega pikalt läbi ja sõeluti 
välja parim.  Kui nüüd mõelda büroo juhataja ameti peale, 
siis EKL mõistes on tal ju väga väike ja piiratud vastutus. 

Kui võrrelda tema vastutust näiteks iga üksiku juhatuse 
liikme vastutusega, siis see ei ole üldse võrreldav.  Juhatuse 
liige võib oma otsustega tekitada EKL-ile väga suure 
kahjumi,  juhatus võib oma väärate otsustega tuua kaasa 
kalliksminevaid kohtuasju jne jne.  Kui te nüüd võrdlete 
büroo juhataja poolt tekitada võivaid probleeme, siis   
need ju on väga palju väiksemad. Ja kui me nüüd paneme 
siia võrdluseks selle, kuidas valitakse juhatuse liikmeid, 
siis tegelikult võtavad suu muigele volinike koosoleku 
ees esitatud nägemused stiilis – ma sooviks, et EKL oleks 
palju sõbralikum ja teda tuntaks rohkem ning kõik oleks 
rahul. Minule paratamatult meenutab see natuke Miss 
Maailma konkurssi, kus lavale astujad esinevad stiilis 
– soovin, et maailmas oleks rahu ja kõik rahvad oleksid 
sõbrad.  Kas tõesti mitte keegi ei mõtle juhatuse liikmete 
valimisel asjaolule, et valitud inimeste roll   ja vastutus 
EKL-i oleviku ja tuleviku seisukohalt on meeletult palju 
suurem kui büroo juhataja palkamisel, ning et valides 
sinna inimesi sisuliselt ilma mingi konkursita, on ju 
lõpptulemus tegelikult ette teada.  

Tegelikult on ju see ka mõnevõrra halenaljakas, et 
valides juhatusse liikmed just sellisel printsiibil, ollakse 
mõne aja pärast kurjad või üllatunud, et tehti selliseid 
või teistsuguseid valikuid ja otsuseid. No kuulge, te ju ise 
valisite sinna inimesed, kelledel on teatud pädevus ning kui 
nad peavad töötama oma pädevust ületavates tingimustes, 
siis ongi ju selline tagajärg igati loogiline. Toon ühe näite. 
Eesti Kennelliidu liikmetele südamelähedane teema 
on EKL-i koduleht. Kui EKL uuendas oma kodulehte, 
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siis mul oli võimalus korraks näha seda lähteülesannet 
ja sellega haakuvat hinnapakkumist.  Olles ise eelnevas 
elus korduvalt olnud IT valdkonnaga seotud ja seetõttu 
suhelnud palju ka arendajatega,  jäi mulle kohe silma, 
et antud lähteülesanne ja ka hind ei ole just mõistlikud. 
Mainisin seda ka juhatuse liikmetele, kuid kahjuks 
sinnapaika see jäi.   Kuulates hiljem volinike koosoleku 
ees kõnelemas isikut, kes väitis, et ta vastutas kodulehe 
loomise eest, kuulsin täiesti uskumatut lauset – “Koduleht 
ei tulnud seetõttu hea, et arendaja lubas seda mitte teha 
WordPressis, kuid siiski vastu meie tahtmist tegi seda just 
selles programmis”. Minu jaoks kõlas selles ühes lauses 
kaks loogikaviga. Esiteks, sõlmides arendajaga lepingut, 
pannakse sinna kirja kõik detailid ning kui oluline on 
ka programm, milles seda tehakse, siis ka see. Seega, 
kui arendaja teeb midagi, mida me ei soovinud, siis see 
on ennekõike halvasti sõlmitud leping. Teine muigama 
panev seik seisneb asjaolus, et WordPressis on tehtud 
ka selliste suurte firmade nagu CNN ja BBC kodulehed 
ja tegelikult, kui aus olla, siis üldse miski 40% kõikidest 
maailma kodulehtedest. Ehk siis ainuke põhjus, miks 
pole head kodulehte, on ju asjaolus, et ei suudetud 
arendajale anda ette piisavalt head lähteülesannet. EKL 
saab väga palju kriitikat teemal nii koduleht kui ka 
online süsteem ning volinike koosolekust on käinud 
korduvalt läbi mõte, et nende kordategemine peaks 
olema prioriteet. Juhatusse kandideeris Mari Oblikas, kes 
on ise kodulehti koostanud, kes on programmeerinud 
EKL katsetulemuste programmi (mis on näituse online 
süsteemi nö. analoog), kes oskab kodulehti ise luua, 
kes on sarnaseid projekte vedanud tellija vaatevinklist, 
töötades suures firmas IT spetsialistina ning osaledes 
iganädalaselt IT arendusprojektide koosolekutel ja kes on 
kogu teemas nagu kala vees. Aga ta ei osutunud valituks, 
kuna volinike koosolek valis muudele printsiipidele 
toetudes. Kas sellises ülesehituses pole mitte probleemid 
juba eos ette programmeeritud? Kui juhatus pakkus välja 
konkreetse inimese kandidaadina, nähes tema ülesannet 
juhatuse terviklikus toimivuses. Oskas teda näha ühest 
küljest meeskonnaliikmena ning teisalt ka EKL-ile olulise 
valdkonna teabe toojana ja antud projekti vedajana EKL-
is. Ehk siis minu silmis oli tegelikult juhatus teinud targa 
valiku. EKL volinike kogu aga valis samal printsiibil, nagu 
on ka alati varem valitud. Kuulge, siis on ju loogiline, 
et kodulehed tulevadki alati sellised, nagu on inimeste 
oskus, kes sellega tegelevad. Sama laieneb ju ka teiste 
valdkondade peale.

Kui nüüd tahta saada EKL-i normaalselt toimima, siis 
olekski vaja leida see mõistuse hääl, mis valiks 15 liikmelise 
kogemusele ja oskusele toetuva volinike koosoleku, 
mille tugevuseks on ennekõike juhtimisnägemus ja 
visiooni omamine. See volinike koosolek valiks seejärel 
7 liikmelise juhatuse, mis on meeskond ning koosneb 
ennekõike juhtimiskogemust ja strateegilist nägemust 
omavatest inimestest, kes on samas ka teatud mõttes 
spetsialistid.  Edasi peaks asi toimima nii, et volinike 
koosolek peaks andma juhatusele töörahu ning mitte 
sekkuma juhatuse töösse.   Nagu eredalt näitab praegu 
EKL-is toimuv, siis situatsioonis, kus   volinike koosolek 
vastandab ennast juhatusega, volinike koosolek   üritab 
osaleda juhatuse töös ning seetõttu sealt lahkuvad 

inimesed. Samas puudub ka koostöös töötav meeskond. 
See kõik ju loobki olukorra, kus 3-st aastast on istutud 
juba 1/6 ning juba hetkel on üsna selge, et kõik ilusad 
plaanid järgnevaks perioodiks jäävad ju teostumata, 
kuivõrd lihtsalt närviline tõmblemine võtab nii palju 
aega, et sealt kõrvalt arendmisega tegelemiseks enam 
aega ei jätku. Kui kuskil suurfirmas tekiks olukord, kus 
nõukogu liikmed hakkaks igapäevases tegevuses sekkuma 
juhatuse töödesse, siis see ei lõppeks kunagi hästi.  Tasuks 
meeles pidada, et nii nagu nõukogu, saab ka volinike 
kogu alati kutsuda tagasi juhatuse, kui ta ei ole tööga 
rahul. Kui volinike kogu sekkub juhatuse töösse ning ei 
anna juhatusele mitte mingit töörahu, siis ju juhatus ei 
saagi millegagi tegelda ja sellises valguses pole ju võimalik 
eeldada, et juhatus suudaks lisaks igapäeva juhtimisele ka 
arendada.  Tuleks mõelda ka veel ühele pisikesele seigale. 
Sellise suurusega firmades, nagu on EKL, on juhatuses 
tugeva juhtimiskogemusega inimesed, kes saavad selle 
eest väga kõrget tasu. Kui EKL-il õnnestub mingigi 
kunstiga meelitada juhatusse keegi, kes on piisavalt 
pädev, siis   EKL ju saab pakkuda vastu stiilis 100 – 150 
EUR sissetulekut suurt koormust ja vastutust eeldava 
töö eest. Minu väide on, et vähesed juhid oleks valmis 
üldse sellisesse olukorda tulema ja kui sellega kaasneks 
pidev surkimine ja nõelumine ning igasuguse töörahu 
puudumine, siis nad lahkuks ja ei tuleks kunagi tagasi. 
Nii on ju ka EKL eelnevas elus läinud mitmete asjalike 
inimestega. Volinike Koosoleku inimesed peaksid aru 
saama oma rollist, tegema seda hästi ja andma juhatusele 
töörahu. 

Tänast EKL-i on tabanud lahkumise laviin nii büroos 
kui ka juhatuses ning see on ju selgelt tekkinud lähtuvalt 
olukorrast, kus need juhtivad üksused, kes peaksid oma 
rida tegema, sekkuvad risti-rästi ja kriitiliselt igasse 
teise juhtimistaseme pisidetaili.   Kui sekkumine ei ole 
mitte sõbralikult nõuandev, vaid kriitiline või ilkuv, siis 
tänases Eestis on pakutavate töökohtade hulk nii suur, et 
inimesed lahkuvadki. Kahjuks on seis selline, et büroo 
liikmete lahkumises ju pole süüdi ka tänane juhatus, kes 
peaks ju EKL-is olema ainuke bürood juhtiv üksus, vaid 
hoopis teised jõud.

Kokkuvõttes ju taandubki kõik sellele, et mida me 
siis   tegelikult tahame. Kui me oleme sellise mudeliga 
rahul ning toimuv meid rahuldab, siis polegi hullu. Kui 
aga me tahaks, et EKL areneks ja teostuks kõik need 
ilusad mõtted ja plaanid, mida erinevates saalides maha 
on hüütud , siis tuleks midagi muuta.   Kokkuvõttes ei 
tähenda muutmine mitte uue põhikirja kirjutamist, vaid 
ennekõike tahet midagi muuta. Põhikirjaga ei ole võimalik 
vältida samasuguste protsesside tekkimist nagu hetkel on.

Aivo Oblikas

Artikkel on ilmunud Klubi Sportkoera blogis: 
http://sportkoer.blogspot.com.ee/2018/01/eesti-
kennelliidu-toimivusest.html
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Koera vereproov - kuidas seda 
lugeda?

Mida näitab vereproov? 

Dr. Heli Säre, Pet City Loomakliiniku peaarst

Seetõttu on oluline käia koeraga loomakliinikus, kus 
tehakse ka vereproov vähemalt kord aastas, vanemate 
loomade puhul kindlasti kaks korda aastas. Selline 
tegutsemine võib ära hoida kõige hullema ning võimaluse 
avastada haigus selle algjärgus. 

Lisaks regulaarsele tervisekontrollile tuleb teha 
vereanalüüs ka siis, kui loomal kahtlustatakse haigestumist 
või on juhtunud õnnetus, mis lõppenud vigastusega. 
Vereproov annab asendamatu info selle kohta, millises 
seisundis on looma organism ja kuidas võimalikult 
efektiivselt edasi tegutseda. Vereproov võetakse ka 
enne operatsiooni või muud protseduuri, mis toimub 
anesteesias. Oluline on enne üldanesteesiat vaadata 
vereproovist, kas looma üldised näitajad on korras, et 
anesteesia oleks ohutu. Kui anesteesiaeelne vereproov 
näitab kõrvalekaldeid, võib operatsioon edasi lükkuda 
või on koera tervist arvestades tarvis anda talle ravimeid 
või vedelikteraapiat enne,  pärast ja operatsiooni ajal või 
vajab loom stabiliseerimist erinevate ravimitega enne kui 
anesteesia sisse juhatatakse. Samuti on vajalik vereproov 
enne anesteesiat, et siis valida selle põhjal loomale sobilik 
anesteesia protokoll. 

Loomadel, kes saavad püsivalt mõnda ravimit või on 
krooniliselt haiged, tuleks vereproovi võtta perioodiliselt, 
et jälgida looma maksa ja neerude tööd ning mõõta 
ravimi konsentratsiooni veres. 

VEREPROOVI MÕISTMINE

Kliiniline veri (Complete Blood Count ehk 
hematoloogia analüüs) on kõige tavapärasem vereproov, 
seda tehakse nii loomadele, kui inimestele. Kliiniline 
vereproov annab infot vedeliku taseme, aneemia, nakkuse, 
infektsiooni ja immuunsüsteemi reageerimisvõime kohta. 
See test on on hädavajalik loomadele, kellel on palavik, 
oksendamine, kõhulahtisus, nõrkus, kahvatunud igemed 
või üldhaiguse tunnused (loidus, söögiisu puudumine jt.). 

Verepildis loendatakse ära punaste vereliblede, valgete 
vereliblede arv liigiti, vere liistakute (trombotsüütide) 
arv. Tänapäeval teevad kogu loendamise ja mõõtmise ära 
automaatlaboriaparaadid, kuid kõrvalekallete puhul on 

endiselt tähtsal kohal rakkude vaatlemine ja loendamine 
mikroskoobi all.

Punaste vereliblede arv (erütrotsüüdid, red blood 
cells, RBC).  Erütrotsüüdid on vere rakud, milles sisalduv 
hemoglobiin seob hapnikku kopsudes ja transpordib seda 
kudedesse. Mõõdetakse punaste vererakkude arv vere 
mahu kohta. Seda kasutatakse aneemia, vedeliku puuduse 
ning teiste kõrvalekallete avastamiseks. 

Hemoglobiin on hapnikku, vähesel määral ka 
süsihappegaasi kandev pigment punastes verelibledes. 

Erütrotsüütide indeksid (MCV, MCHC ja MCH;  
keskmine korpuskulatiivne hemboglobiini math 
ja konsentratsioon ja keskmine korpuskulatiivne 
hemoglobin) on kasutatavad aneemiate diagnostikas. 
Nende vähenenud väärtused viitavad mikrotsütaarsele 
hüpokroomsele aneemiale, mille põhjuseks on sageli 
rauavaegus. Suurenenud MCV ja muutunud MCH 
ja MCHC viitavad makrotsütaarsele aneemiale, mille 
põhjuseks on sagely näiteks vitamiin B12 või foolhappe 
puudus. 

Hematokrit (Hct, PCV) väljendab erütrotsüütide 
mahu suhet plasma mahusse, ühik SI süsteemis L/L 
(osana 1,0-st), väljendatakse ka protsentides. Hematokriti 
määramine on osa vere automaatuuringust, võimalik 
ka määrata kapillaari ja tsentrifuugi abil. Vajalik 
aneemia ja polütsüteemia diagnostikaks ning organismi 
vedelikutasakaalu hindamiseks (tõusnud organismi 
vedeliku puuduse korral). 

Valgete vereliblede arv (leukotsüüdid, white blood 
cells, WBC) on oluline näitaja infektsioonide, leukeemiate 
ja vereloome toksilise kahjustuse hindamisel. 

Leukogrammi ehk leukotsüütide diferentsiaalloendust 
on võimalik teostada automaatanalüsaatoril või vereäige 
mikroskopeerimisel. Loendamine automaatanalüsaatoril 
võimaldab valged vererakud jagada kuude alaklassi: 
neutrofiilid, eosinofiilid, basofiilid, monotsüüdid, 
lümfotsüüdid ja ebaküpsed granulotsüüdid. Tulemused 
väljastatakse nii protsendina leukotsüütide koguhulgast 
kui absoluutarvuna. 

Neutrofiilid, lümfotsüüdid ja monotsüüdid on 
spetsiifilist tüüpi valged verelibled. Kõrvalekalded neis 
võivad osutada infektsioonile, stressile, vähktõvele, 

Kõrvalekalded vereanalüüsis tekivad enamasti varem, kui kliiniliselt märgatavad 
haigustunnused – vereuuring võimaldab terviseprobleemidele jõuda jälile varem ning 
alustada raviga haigusseisundi algjärgus. Varajane ravi on alati tõhusam, kergem, viib 
ravitulemusteni kiiremini ning madalamate ravikuludega. See reegel kehtib nii humaan- kui 
veterniaarmeditsiinis, et aga lemmikloomad ei suuda oma vaevusi inimesega võrreldavalt 
kirjeldada, on analüüsidest saadud objektiivne info nende puhul asendamatu. 
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hormoonsele tasakaalutusele või teisele haiguslikele 
seisunditele.

Eosinofiilid on spetsiifilist tüüpi valged verelibled, mis 
näitavad allergilist või parasiitset seisundit, mitmesugused 
maliigsed haigused. 

Retikulotsüütid on ebaküpsed punased verelibled. 
Kõrge tase näitab punaste vereliblede arvu taastamist.

Trombotsüüdid (platelets, Plt) ehk vereliistakud  on 
rakud, mis aitavad tagada verehüübimist. 

BIOKEEMILISE KOOSTISE VEREANALÜÜSID
Need tavapärased vere ainetestid hindavad organite 

funktsiooni, elektrolüütide seisundit, hormoonide taset 
ja palju muud. Need on olulised hindamaks loomade 
tervist- vastavalt siis haigussümptomitele valib loomaarst 
vajalikud biokeemia uuringud, mida on vaja analüüsida.  
On teada nende ainete keskmised kogused iga loomaliigi 
kohta, ning kui mõõdetud väärtus erineb oluliselt 
keskmisest, võib kahtlustada haigusseisundit elundis, 
mis vastava aine kogust kehas reguleerib. Teatavat 
haigust kahtlustades mõõdetakse biokeemiliselt erinevate 
hormoonide, seedeensüümide, hüübimisfaktorite, 
mineraalainete või vitamiinide sisaldus, otsitakse eri 
antikehavalkude (immuunsüsteemi osa), patogeenide 
või toksiliste ainete esinemist veres – aineid, mille 
kogust vereanalüüsis määrata saab, on väga palju. Enne 
üldanesteesiat valitakse tavaliselt selline biokeemia 
paneel, mis näitab, et lemmikloom suudab korrektselt 
anesteetikume organismis vastu võtta ja organismist 
kõrvaldada. Vastavalt looma haigusele, vanusele, 
kliinilisele ülevaatusele võib loomaarst määrata paneeli 
biokeemia näitajatest operatsiooni eelselt. 

TP (kogu valk)  näitab kõigi seerumis olevate valkude 
summaarset kontsentratsiooni. TP on tüusnud vedeliku 
puuduse korral ja annab täiendavat teavet maksa, neerude 
ja nakkushaiguste kohta. Langenud tase valgukaotuse 
korral (nälgimine, neerude kahjustus, kroonilised 
maksahaigused jt). 

Veresuhkur (glükoos, Glu) – vajalik määrata diabeedi 
diagnostikas ja ravi jälgimisel. Esineb ka stressist tingitud 
veresuhkrutaseme tõusu korral, Cushingi haiguse korral. 
Madal tase võib esineda infektsioonhaiguste, maksa 
haiguste korral, nälgimisel, kasvajate esinemisel ja madal 
tase võib põhjustada kollapsi, krampe või kooma.

CRV (c-reaktiivne valk, CRP)- sünteesitakse maksas. 
CRP on nn ägeda faasi valk, mille produktsioon 
suureneb põletikureaktsiooni korral kiiresti. CRP taseme 
tõus on järsk ägedate bakteriaalsete infektsioonide 
puhul, kuid puudub enamasti mittekomplitseerunud 
viirusinfektsioonide korral. Inimeste CRV metoodikaga 
määrates ei oma diagnostilist väärtust, peab kasutama 
spetsiaalset koertele mõeldud meetodit. 

Na (naatrium) on elektrolüüt, mida kaotatakse 
oksendamise, kõhulahtisuse, neeruhaiguste ning Addison’i 
haigusega. See test aitab indikeerida hüdreerimistaset.

K (kaalium) on elektrolüüt, mis kaob nälgimise, 
oksendamise, kõhulahtisuse ning liigse urineerimisega. 
Suurenenud tase võib viidata neerupuudulikusele, 
Addisoni haigusele, vedelikupuudusele või kuseteede 

obstruktsioonile. Kõrgenenud või langenud kaaliumi 
tase veres on eluohtlik ja võib viia südame rütmihäirete 
tekkeni ja südame seiskumiseni. 

Cl (kloriid) on elektrolüüt, mis kaob oksendamise 
korral ja on madal Addisoni haigusega. Kõrgenenud tase 
viitab tihti dehüdratsioonile. 

Uurea (BUN, vere uurea lämmastik) osutab neerude 
tööle. Selle suurenenud taset veres nimetatakse 
asoteemiaks ja võib olla põhjustatud neerude-, maksa-, 
südamehaiguse, kuseteede obstruktsiooni, shokki ja 
dehüdreerumise tagajärjel, võib kergelt üle normi tõusta 
kõrge proteiinisisaldusega dieedi korral ja langeda 
nälgimisel.

Kreatiniin (CREA) on lihaste ainevahetuse lõpp-
produkt mis väljutatakse neerude kaudu uriiniga. 
Kreatiniini kõrgenenud tase võib olla tingitud suurest 
lihaskoormusest kuid enamasti siiski viitab neerude 
funktsiooni langusele või kuseteede takistusest tingitud 
äravoolu takistusele või vedelikupuudusele kudedes.

Ca (kaltsium) kõrvalekalded võivad viidata erinevatele 
haigustele- kasvajatele, hüperparatüreoidismile, 
neeruhaigustele ja madalale albumiinile ja paljudele 
teisele konditsioonidele, mis kaltsiumi taset muudavad.

PHOS (Fosfaatioon) tõusud on sageli seotud 
neeruhaiguse, kilpnäärme ja kõrvalkilpnäärme haiguste 
korral, vere hüübimishäirete korral.

AMYL (amülaas) tõus võib näidata pankreatiiti või 
neeruhaigust. Imimestele mõeldud amülaasi määramine 
ei ole diagnostiline loomadele- on spetsiaalne koerte 
pankrease lipaas (cPL), mis on kõhunäärme haiguste 
korral tõusnud näitaja. 

GLOB (globuliin) on verevalk, mis sageli suureneb 
kroonilise põletiku ja teatud haigusseisundite, sealhulgas 
vähivormide korral.

TBIL (üldbilirubiini) tõus võib näidata maksa- või 
hemolüütilist haigust. See test aitab identifitseerida 
sapiteede probleeme ja teatud tüüpi aneemiat.

ALKP (aluseline fosfataasi) tõus võib näidata 
maksakahjustusi, Cushingi tõbe või noorte 
lemmikloomade aktiivset luu kasvu. 

ALAT (alaniini aminotransferaas) on aktiivse 
maksakahjustuse tundlik näitaja, kuid ei viita põhjustajale.

GGT (gamma glutamüültransferaas) on ensüüm, mis 
näitab maksahaigust või kortikosteroide.

ASAT (aspartaataminotransferaas) suurenemine võib 
põhjustada maksa-, südame- või skeletilihaste kahjustusi.

CK (kreatiinkinaas) on ensüüm, mis näitab 
lihaskahjustusi.

LDH (piimhappe dehüdrogenaas) on ensüüm, mida 
võib suurendada lihas-, südame- ja maksahaigus.

CHOL (kolesterool) kasutatakse hüpotüreoidismi, 
maksahaiguse, Cushingi tõve ja suhkruhaiguse 
diagnoosimiseks.

Kortisool on hormoon, mida mõõdetakse Cushingi 
tõve, Addisoni tõve, neerupealiste talitluse hindamiseks. 

T4 (tiroksiini) on kilpnäärme hormoon. Vähenenud 
tase näitab sageli koertel kilpnäärme alatalitlus, mida 
esineb kõrgemas eas koertel sageli (kassidel aga esineb 
peamiselt kilpnäärme ületalitlus).

LAC (laktaat ehk piimhape) on süsivesikute 
ainevahetuse produkt, mis moodustub glükoosi 
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anaeroobsel lagunemisel lihastes, erütrotsüütides, 
luuüdis, soole limaskestas, nahas ja vähemal määral teistes 
kudedes. Laktaat metaboliseeritakse enamjaolt maksas, 
aga küllaldase hapnikuvarustuse puhul ka lihastes, 
müokardis jm. Seega on kõrgenenud laktaat organismi 
hapniku puuduse korral, vereringe häirete korral, maksa 
ja seedetrakti haiguste korral, mürgituste korral. 

Veregaaside analüüs näitab vere happe-, aluste 
tasakaalu, vere hapniku ja süsihappe gaaside osarõhku, 
bikarbonaadi konsentratsiooni. Eriti oluline hingamis 
probleemidega, kriitilises seisundis loomadel teostada. 

Vereanalüüs annab õige pildi looma tervisest vaid 
siis, kui seda hinnatakse, võttes arvesse looma eripära 
(sugu, vanust, füsioloogilist seisundit, läbipõetud haigusi, 
tarvitatud ravimeid), parajasti esinevaid vaevusi ning 
tõlgendades igat üksikut verenäitajat, võttes samal ajal 
arvesse teisi. Vereanalüüs hindab, kas teatud organi 
töös või verekoostises esineb puudusi, ent vaid harva on 
organite talitlushäiretel vaid üks põhjus ning paljudel 
juhtudel võib üks ja sama kõrvalekalle tuleneda mitme 

erineva organi funktsioonihäirest. 
Vereanalüüs on tänapäeval veterinaarmeditsiinis 

diagnoosi väljaselgitamiseks väga tähtsal kohal. 
PetCity Rannamõisa ja Pärnu Keskuse Loomakliinikus 
on lemmikloomade jaoks spetsiaalne labor, kus on 
võimalik kohapeal teostada üle 100 erineva analüüsi: 
vere hematoloogia, biokeemia analüüsid, veregaaside 
analüüsid, erinevad hüübimisfaktorid, võimalik 
on määrata koerte ja kasside veregrupid, teostada 
hormoonide kontsentratsiooni määramised, olemas on 
ka erinevad nakkushaiguste paneelid, video mikroskoop 
vereäige uurimiseks jne.

Suuremates loomakliinikutes on spetsiaalsed 
loomadele mõeldud automaatanalüsaatorid, ja vastused 
analüüsidele saadakse juba mõne minuti jooksul – 
eriti oluline on analüüsi vastuse saamise kiirus just 
erakorralise ja kriitilise patsiendi ravimisel ja ravi 
jälgimisel. Loomaarstina soovitan kõigile lemmikutele 
teha vereanalüüs regulaarse tervisekontrolli raames 
vähemalt kord aastas, vanematele lemmikutele 2 korda 
aastas.
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Koerad ja Maroko
Maroko, riik Põhja-Aafrikas, mis eestlastele just nii tundmatu ei ole ja eks  nii mõnigi on seal ka kohapeal 
käinud. Stabiilne olukord riigis ning palju kauneid kohti ja ehitisi, mida külastada ja imetleda, on Marokost 
teinud populaarse reisisihtkoha. Maroko on samuti FCI liige ja Marokol on ka kaks oma koeratõugu, mida 
FCI tunnustab – aidi ja sloughi.  Kord aastas toimub Marokos ka kahepäevane rahvusvaheline koertenäitus 
ning eelmisel aastal olevat seal ka rottweilerite erinäitus toimunud. 

Reda (29) ei tea kohalikest koertenäitustest küll 
midagi, kuid koerad on tema elus olnud pea terve eluaja. 
Esimene koer, dobermann, võeti perre siis, kui Reda oli 4 
ning peale dobermanni lahkumist sai uueks pereliikmeks 
saksa lambakoer. Hetkel aga jagab Reda oma elamist koos 
1,5 aastase koeraga, kellel nimeks Scooby-Doo. No on 
suur ja pruun küll.  Scooby-Doo elu algas küll mitte kõige 
meeldivamalt, nimelt on ka tema üks nendest koertest, keda 
on autost nagu tühja kohvitopsi välja visatud. Paar nädalat 
elas koer Reda sõbra juures, kes siis lõpuks Scooby talle tõi 
Koos koeraga kolis Reda ka pealinnast Rabatist, kus 
elupaigaks oli suur eramaja, kohta  nimega Dakhla (Lääne-
Sahara, kuigi de facto Maroko poolt hõivatud, paik, kus 
meri ja kõrb laiuvad kõrvuti), kus nüüd elatakse korteris. 
Suurim (või ka pea ainuke, sest voodikoht, jalutuskäigud 
ja muu täisväärtusliku koeraelu juurde kuuluv säilis) 
muutus koera elus oli toidumenüüs. Pealinnas sai 
Scooby-Doo nii spetsiaalseid krõbuskeid kui ka näiteks 
tema erilist lemmikut kanaliha, siis nüüd Dakhlas on 
menüüsse lisandunud….kaameliliha! Midagi meie jaoks 
nii eksootilist, kuid umbes sama üllatav oli Redale kuulda, 
et mul koer samal hetkel  hirvelihaga maiustas. 

Ka Reda tüdruksõber on koeraomanik. Temale kuulub 
väike chihuahua-mix Murphy, kelle kirjeldamiseks olevat 
sõnad aktiivne ja mänguline justkui loodud. 

  Fawda (24) on 11-kuuse karvapalli Lucy õnnelik 
omanik. Tal on koerad olnud kodus lapsepõlvest saati, 
koeri omasid nii isa kui ka vanaisa. Vanaisal pidavat 
hetkelgi 8 kassi ja koer olema.   Fawda ütlebki,   et kogu 
tema perel on loomadega ja eriti koertega olnud koguaeg 
eriline side ning nõnda õppis ka temagi koeri juba lapsena 

armastama ja austama. Lucy omanikuks sai Fawda samuti 
tänu isale, nimelt tuli kutsikas just tema isa sõbra kaudu. 
Lucyst räägib ta mõnusa õhinaga ja nagu üks hea 
koeraomanik ikka, on ta äärmiselt uhke ta üle. Naerdes 
mainib, kuidas Lucy suudab oma olekuga ka tema koeri 
kartvad sõbrad teda hellitama ja sügama panna, kuidas 
pisike, kuid vapper koerake tänavakoertele vokaalselt 
koha kätte näitab, kui need tema arvates omanikule liiga 
lähedale tulevad, ja kuidas peale tunnist aias müttamist 
näeb Lucy välja nagu tõeline sopahunnik. No need 
lihtsalt koeraomaniku rõõmud, mida me enamus teame 
ja tunneme. 

  Soukaina (24) elu koos koertega sai alguse varajases 
nooruses, kui tema isa leidis tänavalt koera, kelle otsustas 
koju kaasa tuua. Sellest sai alguse nende pere omamoodi 
rescue, sest peale seda adopteerimist on nende perest läbi 
käinud veel 9 koera, kes kõik on eelmistele omanikele 
üleliigseks jäänud. Ka Soukaina isiklik koer on tulnud 
Facebooki kaudu, kus vaid paarinädalasele kutsikale ruttu 
kodu otsiti. Neiu ei suutnud ka seda koera abita jätta ja 
kuigi loomaarstid palju lootust ei andnud, on nüüdseks 
see endine hädaline juba 2 aastane aktiivne ja terve koer.   
Tasub veel lisada, et Soukaina ohkab, et veterinaarteenus on 
Marokos väga-väga kallis ning see paneb piiri ka hädaliste 
arvule, keda ta aidata tahaks. Alati tahaks ju rohkem teha… 
Hetkel on õpingud neiu Marokost Kanadasse viinud ja koer 
elab ajutiselt tema vanemate juures. Kuid tal on kindel plaan 
koer Kanadasse toimetada, kui saab selleks piisava raha 
kokku. 1500-2000 eurot küll, nagu ta arvutas, kuid igat senti 
väärt. Tema pähe ei mahu kuidagi teadmine, et kolimine, 
mis sest, et   “teisse maailma otsa”, oleks põhjus oma truu 
sõber maha jätta. 

Oumaima (22) armastus koerte, eriti just saksa 
lambakoerte vastu, sai samuti alguse varajases lapsepõlves. 
Tema isa töötas politseis justnimelt koertega ja tihti tõi ka 
oma neljajalgseid töökaaslasi koju. Nii ei mõelnud ka tema 
pikalt, missuguse koeraga oma elamist jagada. Hetkel on 
neiul kodus pikakarvaline saksa lambakoer Jack ja kass. 
Oumaima on sakslastest siiras vaimustuses ja ülistab tõugu 
taevani.   Kuid lisab, et üleüldiselt ongi koerad tema jaoks 
tõeline armastus ja ta ei kujutaks üldse ette, et peaks ilma 
elama. Kodu pole kodu ilma neljakäpalise sõbrata.

Kõik inimesed, kellega ma rääkisin, tunnevad suurt 
muret Maroko tänavakoerte pärast. Vabatahtlikud küll 
tegutsevad ja Fawda ütleb, et aina rohkem saab kodutuid   
koeri-kasse steriliseeritud ja tagasi tänavale lastud, kuid 
neid loomi on lihtsalt nii palju, keda aidata. Ka Hamza 
(24) mainib, et tema kodulinnas Nadoris on neid hordides 
ja ainuke kord, kus valitsus tegutses, oli peale seda, kui 
marutaudis koer möödakäijat pures. Hamza kodulinnast aga 
paarkümmend kilomeetrit eemal on Maroko territooriumil, 
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kuid Hispaaniale kuuluv linn nimega Melilla, kus pidavat 
justkui teine maailm asuma. Ei mingeid tänavakoeri ja, 
nagu Hamza kirjeldab, “Seal on justkui nagu Euroopas ikka, 
koerad sõidavad autodes, pea aknast väljas ja osadel on ka 
naljakad soengud lõigatud”. 

Muhammed (23) pole kunagi koera omanud, kuid temal 
on kindel soov justnimelt üks tänavakoer adopteerida. 
Noormehe süda tilgub verd kõigi loomade pärast ja ta 
tunnistab ausalt, et kui finants lubaks, rajaks ta väikese 
“ühe mehe varjupaiga”. Hetkel “segab” igasuguseid plaane 
aga ülikool ja seetõttu tema panus ongi vaid võimalusel 
kodututele loomadele toidu ja tähelepanu jagamine. 
Kodulinna Oudja kandis pole ta marutaudijuhtumitest 
kuulnud ja tänavaloomade vastu puudub temal igasugune 
hirm. Ka ühel õhtul, kui tühi kõht Muhammedi võileivajahile 
viis, põrkas ta kokku ühe koeraga, kellel oli ilmselge plaan 
pool võileivast endale saada. Plaan läks ka läbi! 

 Tegelikult tunnistavad kõik mu vestluskaaslased, et kuna 
riik ei jõua ja taha ja saa kodutute loomadega tegeleda, 
siis nii need “poolikud võileivad” ja muu söödav ikka tihti 
tänavakoertele läheb. Muidugi ei ole see lahendus, mis 
tänavakoerte probleemi lahendaks, kuid nagu ka eespool 
mainitud, vabatahtlikud tegutsevad ja inimeste teadlikkus 
loomapidamisest tõuseb. Pea kõigil vestluskaaslastel on see nn 
koerakultuur juba sünnikodust saati, kus koeri on pere üheks 
osaks peetud. Ka Mohamed (25) mäletab juba lapsepõlvest, 
kuidas tema ka ise koeri pidavad vanemad teda manitsesid 
koeri austama ja ka tänavakoertesse hästi suhtuma. Ainuke 
asi, mille eest isa hoiatas, oli see, kui hommikul vara tänaval 
liikudes mõni ehitus- või automüügiplatsi valvekoer lahti 
saanud, ja siis pidavat vaid kiired jalad aitama. Need koerad 
olevat ka hästi äratuntavad, suured ja karvased, tigedad 
olendid. Küll aga lisab, et siiski peab hoiatama, et Casablanca 
lähedal on omamoodi juba legendaarsed metsistunud koerte 
kambad, kes seal aastakümneid olnud ja nendest tasub 
eemale hoida. Need koerad ON ohtlikud. Ehk siis siit ka 
vihje eestlastest turistidele. Usaldame kohalike infot! 

Maroko kohta võib julgelt öelda, et koerasõprade hulk 
seal on märkimisväärne. Lisaks kõigile siin kirjatükis 
mainitud inimestele, tahtsid oma kiindumust neljakäpaliste 
vastu demonstreerida veel mitmed, kellel koera küll veel 
pole, kuid soov teda omada suur. Omar (28) näiteks unistab 
husky omamisest, kuid itsitab siis, et Maroko kliimas see vist 
hea mõte pole ja kas peaks unistuse täitmiseks mõneks ajaks 
vähe külmemasse kliimasse kolima.     Younes   (26) õppis 
Hollandis ülikoolis ja tema sealne sõbranna tutvustas talle 
kuldseid retriivereid ja nii õhkab noormees siiani selle tõu 
järgi. Samuti Hollandis ülikoolis käinud Meryem (28) aga 
muigab, et kui nägi seal tänaval naisterahvast koos 7 väikese 
chihuahuaga, tundus talle, et selline võiks temagi tulevik olla. 
Mõni tahtis kasvõi oma sõprade koertest rääkida, peamine, 
et saaks vaid kuidagi näidata, et koerad ON marokolaste seas 
tähtsal kohal. Nii saan kuulda taksidest, saksa lambakoertest, 
spanjelist kui ka hulgalistest segaverelistest, kes kellelgi kuskil 
kodus täisväärtuslikku koeraelu naudivad

Minu jaoks oli lahe kuulda, kui paljudel on koerad 
olnud kodudes juba lapsepõlvest saati ja kuidas vanemad 
on õpetanud koeri mitte vaid armastama, vaid ka austama. 
Just nimelt sõna austama käib kõigi suust läbi. Khalid (30) 
räägib loo, kuidas ta väiksena mänguhoos palliga kogemata 
pere ühele koerale pihta sai ja kuidas tema isa siis  tal käskis 

koera käest vabandust paluda. Tollal vaid 6 aastane Khalid 
pidas seda naljakaks, kuid tema muidu alati nii rahumeelne 
ja sõbralik isa vihastas sellise suhtumise peale hingepõhjani. 
Karistuseks pidi Khalid nädal aega järjest koertega üksi 
tegelema, neid toitma, kammima ja nende järgi koristama. 
Sellest nädalast piisas, et poiss aru saaks, MIKS isa nii 
vihastas. Khalid sõnab, et just siis ta sai aru, et koerad saavad 
meist rohkem aru, kui me arvame ja koera käest vabandust 
palumine ei ole naljakas, see on täiesti elementaarne. “Koerad 
räägivad meiega, rohkem kui oskame oodata ja rohkem kui 
me neil laseme. Tuleb lihtsalt osata kuulata”, sõnab noormees 
filosoofiliselt…

Marokos on kvaliteetne vetabi, kuivtoit, korralikud 
rihmad-muu varustus üldjoontes kergelt kättesaadav 
(erinevalt näiteks Pakistanist, kus Emrani täditütar usinalt 
ise koertele rihmu valmistas, sest 1400 km edasi-tagasi 
rihmade järgi sõita ei ole mõistlik)  ja ka toortoitmine ei ole 
seal maal võõras. Üleliigseid koeri ei visata enam nii lihtsalt 
tänavale, vaid pakutakse Facebooki kaudu, ja kuigi eks kõik 
nad unistavad, et Marokos neid üldse ei oleks, on see variant 
siiski parem, kui lihtsalt kodust välja kihutamine. Minu jaoks 
oligi üllatav see, kuidas absoluutselt kõik mu vestluskaaslased 
palusid mul kindlasti ka tänavakoerte probleemi mainida ja 
mitte asja kuidagi ilustada. Samas lisasid samamoodi kõik, et 
asjad arenevad ja kuigi arusaadavalt võtab see palju aega, on 
neil lootus, et nende lastel ja lastelastel on kunagi ehk näiteks 
mõnele eestlasele palju suurematest edusammudest rääkida. 

Ja kui  midagi oli veel kõigile üllatuseks, oli teadmine, et 
Marokos toimuvad koertenäitused. Ehk on järgmine aasta 
nii mõnigi neist ka kohapeal seda uurimas. Ja kui mõni lugeja 
plaanib reisi Marokosse   ja näeb tänaval mõnda   inimest, 
kelle neljajalgset tahaks lähemalt uurida, siis minge julgelt 
ligi.   Marokolased on väga jutukad ja oma koertest võivad 
nad rääkida nii palju kui aeg lubab, kas siis nende enda või 
vestluskaaslase. 

marokolasi usutles
Kirsika Pärn

https://porokoerad.wordpress.com/2017/10/06/koerad-
ja-maroko/

Oumaima oma saksa lambakoeraga.
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FCI IPO kohtunike koolitus 
seoses 2019. aastast kehtima hakkavate eeskirjadega

Lõplikult läbi käidud ning ettepanekute põhjal 
muudetud eeskirjad võeti vastu 2017. aasta septembrikuisel 
FCI Töökoerte komisjoni koosolekul. Need eeskirjad 
hakkavad kehtima alates 01.01.2019. Loo kirjutamise 
hetkel on need FCI Peakomitee poolt veel kinnitamata, 
kuid see saab olema vaid nö. formaalne kinnitamine, 
kuna kõikvõimalikud vastuolud, mis eeskirjade loomisel 
justkui olid tekkinud, on juba kõrvaldatud. Seoses sellega 
otsustas FCI teha sisuliselt enne lõplikku kinnitamist ka 
koolituse kohtunikele. 

FCI kohtunike koolitus seoses eeskirjade muutumisega 
on väga suure tähtsusega. Eks eeskirju ju võib igaüks  
ka ise lugeda ja teha järeldusi, mis kuhupoole muutub. 
Samas antakse sellise koolituse raames lisaks eeskirjas 
väljatoodud muutustele ka väga konkreetseid suundasid, 
kuidas neid muutusi tuleks tõlgendada ning kuidas uute 
eeskirjade järgi peaks hindama. Kui Eesti kohtunikud 
ei tea seda hindamise tõlgendust, siis nad ei oska ju 
korrektselt hinnata. Kui Eesti koerajuhid ei tea tõlgendusi, 
siis nad ei tea, kuidas koeri ette valmistada, ning samuti ei 
tea korraldajad korralduslikke pooli.  Lähtuvalt veidrast 
situatsioonist EKL–KKK-s, otsustas eestseisus Eestist 
mitte kedagi sellele koolitusele saata. Arvestades, et 
antud eeskirjad kehtivad vähemalt lähemad 5 aastat ja 
need puudutavad meil Eestis väga paljusid, oleks selline 
samm väga halb. Otsustasin igal juhul koolitusele minna 
ning teha seda oma rahade eest. Kuivõrd EKL–KKK-s 
vahepeal kriis eskaleerus, tekkis olukord, kus EKL juhatus 
võttis teatud mõttes EKL–KKK juhtimise üle. Proovisin 
veelkord ja kirjutasin avalduse EKL-ile, sooviga saada 
lähetatud antud koolitusele, et tuua teadmised Eestisse. 
EKL juhatus nõustus minu saatmisega ning ma olen selle 
eest neile väga tänulik. Leian, et see info, mis seal jagati, 
puudutab sisuliselt kõiki, kes tegelevad nii IPO-, PJK-  
või FH-ga, samuti BH-ga ning võimalik, et tulevikus 
ka KK-ga tegelejaid. Ilma sealse infota oleks me ikka 
üsna pimeduses olnud. Antud koolitusel osales kokku 
77 inimest sisuliselt üle terve maailma. Osalejaid oli 
tavapäraste Euroopa riikide kõrval näiteks isegi Lõuna-
Aafrikast, mitmest Aasia riigist, Iisraelist, USA-st ja 
Türgist. Huvitav oli näha, et osalema oli tuldud nii FCI 
kui ka SV süsteemist, mis andis koolitusele väga tugeva 
professionaalse fooni.

Kuivõrd teema on üsna mahukas, seetõttu teen 

Kuivõrd maailm areneb, siis peavad arenguga sammu pidama ka kõik erinevad valdkonnad siin 
maailmas. FCI-s on kombeks olnud iga 5 aasta tagant vaadata üle IPO eeskirjad ning lähtuvalt 
muutunud olukorrast teha sinna vajadusel muudatusi. Eelmised  muudatused FCI IPO eeskirjades 
tehti aastal 2012. Surve muuta eeskirju oli tekkinud mitme erineva tahu poolt. Ühest küljest soovib 
FCI koerakoolituses aina rohkem panna rõhku asjaolule, et koostöö koeraga peab olema rõõmus, 
mida mõlemad osapooled naudivad, ning samas ootab seda ka ühiskond. Teisalt oli soov teha 
eeskirju ka koera jaoks turvalisemaks, vaadates üle ennekõike 1 meetrise tõkke konstruktsiooni. 
Kolmandaks asjaoluks oli soov, muutes lihtsamaks esimese astme eeskirjad, saada juurde 
harrastajaid. 

kõigile soovijatele kindlasti ka  pikema loengu koolitusel 
räägitust. Antud artiklis tooks välja muudatustest vaid nö. 
mingi osa, et mitte artikliga kogu ajakirja täita.

KOOS EESKIRJADE MUUTMISEGA MUUTUB KA ALA 
NIMETUS

Alates 2019 ei ole see enam IPO, vaid IGP. Muudatus 
on tingitud asjaolust, et uued eeskirjad hõlmavad endas 
juba väga suurt kogumit erinevaid alasid ja see sundis ka 
nime muutma. Lühend IGP tuleb saksakeelsetest sõnadest 
Internationale Gebrauchshunde Prüfungsordnung 
(rahvusvahelised töökoerte testimise eeskirjad).

JÄLG
Alustades jäljest, ütleks, et muutus on üsna 

märkimisväärne. Senisest oluliselt rohkem soovitakse 
panustada koera aktiivsusele, võimsusele ja intensiivsusele.  
Erinevad pisikesed tehnilised detailid, millesse mõningad 
kohtunikud varem takerdusid, ei oma enam nii suurt 
tähtsust. 

Alustamine. Korduvalt öeldi kõvahäälselt välja, et 
minnes koeraga peale raportit stardipostini, ei tohiks 
kohtunik nõuda koerajuhilt teatud käitumisi. See, kas 
koerajuht läheb sinna kõrvalkäiva koeraga või vabalt 
jalutavaga, või on koer hoopis koerajuhist eespool, ei 
mängi mingit rolli. Samuti ei ole oluline, et koer saadetaks 
jäljele otseselt jäljevaia juurest ning et ta tingimata oleks 
koerajuhi kõrval. Kui koer on jäljepostile lähenedes 
koerajuhist mõnevõrra eespool, siis see on täiesti okei. 
Hindamine algab ju nii ehk naa alguspostist. 

Esemed. Kui koer näitab esemeid, siis oluline on koera 
enesekindlus ning jõud ja vabadus, millega ta seda teeb. 
See, kas ese on jalgade vahel, veidi eespool  jne., ei mängi 
mingit rolli. Samuti see, kui koer on veidi viltu või ühel 
küljel, pole viga. Ka eset võib näidata mõlemalt koera 
küljelt, kuid sel juhul peab koera ka sealt uuesti jäljele 
saatma.  Vaid juhud, kui koera käpp puudutab eset või 
on lausa eseme peal ja koer on eseme kõrval või peal, on 
vigadena suuremad. 

Jälje mahapanek. Eriti toonitati jäljetegemise 
juures seda, et kindlasti tuleks jäljed teha normaalse 
sammuga ning jälgede maha tampimine tuleks lõpetada. 
Normaalne samm tähendab jalutamist, nagu seda teeb 
tavaline inimene. Pannes jälje maha tavalise sammuga, 
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on loogiline, et koer võib sirgel ja nurkades natuke 
kontrollida ning see ei ole viga. Kui koer nurka jõudes 
pöörab pead ja kontrollib, ega jälg sinnapoole ei lähe, on 
selline käitumine igati loogiline. Aga loomulikult seda 
vaid juhul, kui tõesti jälg ei ole sissetambitud rada.

Jäljepõllud. Toonitati samuti, et jäljepõldude 
planeerimisel tuleks vältida ilusaid rohelisi aasasid ja 
planeerida jäljed selliselt, et see oleks tõesti koerale nö. 
väljakutseks. Jälg peab tekitama koeras teatavat stressitaset 
ning see, kuidas koer seda lahendab, annabki koera kohta 
infot. Mõeldes jälje teemadel räägitule, on täiesti selge, et 
jäljetöös soovitakse rohkem liikuda aktiivsuse ja jõu ning 
oskuse poole, ning vahepeal tekkinud suundumus, et jälg 
on lihtsalt kuulekus, pigem jätta minevikku. 

Muutused eeskirjades. Eeskirjade poolelt olid 
suuremad muudatused

•	 nii 1. kui ka 2. astmes saab olema sarnaselt 3. 
astmega 3 jäljeeset. Ei hakka siinkohal ümber 
kirjutama eeskirju, kus kirjas täpsemad juhised 
sammude ja esemete paigutuse osas.

•	 kui koeral läheb rihm ümber jalgade, siis võib 
koerajuht kohtuniku loal anda koerale lama käsu 
ning võtta rihma ära. Samas peab ta aga minema 
tagasi rihma teise otsa, kust annab käsu koerale 
edasitöötamiseks.

KUULEKUS
Kuulekuse osas tuleb uutes eeskirjades mitmeid 

muudatusi. Näiteks kaob IPO 1 astmes ära üle A-tõkke 
aporti toomine ja jääb vaid hüpe üle A-tõkke ühes suunas. 
Aga jällegi, ei tahaks siinkohal ümber jutustada eeskirjade 
teksti, mida igaüks ka ise lugeda saab, vaid pigem tuua 
välja rõhuasetusi. Kuulekuses toimub põhimõtteliselt 
kaks suurt muudatust. 

Kõrvalkõnd. Esiteks tõuseb olulisel määral nii 
kõrvalkäigu harjutuse tähtsus kui ka selle hindamise 
rõhuasetused. Kõrvalkäigu punkte saab olema 15 senise 
10-ne asemel. Hindamine hakkab toimuma põhimõttel, 
et koera soov töötada ja tema käitumine moodustab 
hindest 1/3, kontakt koerajuhiga teise kolmandiku 
ning tehniline osa kolmanda. Selle muudatuse põhiline 
eesmärk on tingitud asjaolust, et koerad on läinud 
kõrvalkäigus liialt tehnilisteks ja masinlikeks, ära on 
kadunud koostöötamise rõõm. Koerajuht ja koer peavad 
olema tiim, kelle koostööd on platsil nauditav jälgida. 
Kontakt koerajuhiga tähendab, et koer peab vaatama 
koerajuhile näkku. Kaenla alla või õla peale nö. targetit 
vaatavad koerad hakkavad vähem punkte saama.  Kui 
osad koolitajad on senini koolitanud koera olema veidi 
tagapool ja hoidma kontakti kaenla all oleva palliga, siis 
seda loetakse edaspidi veaks. Koer peab olema kohakuti 
koerajuhi jalaga või isegi veidi eespool, et näha koerajuhi 
nägu. Kui mõelda nüüd sellele rõhuasetusele, siis on 
täiesti selge, et see muudab koolituses päris palju. Täiesti 
selgelt peaks mingi aja jooksul rõõmsameelsemad ja 
heas koostöös töötavad koerad hakkama saama rohkem 
punkte, kui lihtsalt tehnilist tööd tegevad. 

Sissejuhatavate osade kaalu vähenemine. Teine suur 
muudatus on sissejuhatavate osade tähtsuse vähenemine. 
Vana eeskirja järgi moodustas algasend 10 % ja sissejuhatav 
osa 15 % harjutusest. Uue tõlgenduse järgi moodustab 

sama osa eelneva 25% asemel vaid 15%. Kasutada 
tuleks sama hindamisloogikat nagu kõrvalkäigul. Ehk 
siis vabam ja rõõmsameelsem koer peab saama rohkem 
punkte. Asendi võtmise osakaal terviklikust harjutusest 
tõusis selgelt.

Koerajuhi käehoid. Uutesse eeskirjadesse kirjutati 
sisse ka punkt, et koerajuhi käsi peab olema vabalt 
rippudes koerajuhi kõrval. See tähendab, et kui käsi on 
üle koera pea, siis see on viga. Selline viga ei ole punktide 
mõttes kulukas, kuid kui see korrutada läbi 10 harjutuse ja 
2 algasendivõtuga, siis tekib sellest juba kokku 5-6 punkti, 
mida on päris palju. Seetõttu soovitakski järelejäänud 
aja jooksul, mis on 2019. aastani veel jäänud, panustada 
algasendi ümberkoolitamisele (kellel see vajadus on).

“Istu” käsklus. Kuivõrd kõrvalkõnni harjutuse eest 
antakse nüüd rohkem punkte, siis on see vaja kuskilt 
“tagasi võtta”. Sellega seoses muutus istu harjutus vaid 5- 
punktiliseks. See tähendab, et kui koer istu käsu saamisel 
ei istu, siis punktikadu on vaid 2,5.

Tõke. Üks suurem muutus, mis meid palju puudutab, 
on üle tõkke hüpe. Nimelt lähtuvalt koerte vigastuse 
ohust, muutub tõkke konstruktsioon. Alates  01.01.2019  
peavad kõikidel kvalifikatsioonivõistlustel olema uut 
tüüpi tõkked. Kohalikele klubieksamitele jäetakse 3 
aastane üleminekuperiood.

Edasisaatmine. Muudatustest tuli sisse veel selline 
osa, et kui koer on saadetud edasi ja ta “lama” käsu peale 
lamab, siis alustades tema juurde liikumist ja nähes, et 
koer hakkab vastu jooksma, on võimalik talle veel üks 
“lama” käsklus öelda. Seda on võimalik teha seni, kuni 
koer ei ole läbinud 50% vahemaast. Sellisel juhul läheb 
automaatselt maha -5 punkti. Kui koer on juba läbinud 
50%, siis on harjutuse eest enam punkte ei anta. 

Kaheosaliste harjutuste puhul on ikka mõlema 
poole väärtus kogupunktidest 50%,  kuid muutusid 
rõhuasetused. Ehk, nagu varem mainisin, algasend + 
sissejuhatav osa on 30% ja asendi võtmise tähtsus 70%. 

Paigal lamamine. Sarnaselt istu – lama – seisa 
harjutustega pandi paika ka paigallamamise protsendiosad. 
Paigallamamise alguse ja lõpu väärus kokku on 30%. 
Lamamine ise 70%. Paigallamamise osas mainiti, et kui 
IPO poolele hakkab ka tulema sama tendents, nagu on 
SK poolel, et koerad lamavad pea esijalgade vahel vastu 
maad, siis see on kindlasti tõlgendatav veana ja selle eest 
tuleb punkte maha võtta.

BH võistlus. Üks kuulekusega haakuv teema on ka see, 
et lisaks tavapärasele BH eksamile, tekib nüüd juurde ka 
BH võistlus. See on natuke meie KK analoog. Eeskirjade 
loomisel on mõeldud asjaolule, et sellest peaks osa saama 
võtta ka väiksemad koerad ning näiteks juurdekutsumisel 
võib koer tulla otse kõrvale, et tagada ka SK koertele 
võimalused.

KAITSE
Kaitseosas on muutused päris suured. Alates kasvõi 

IGP1 muutusest, kus koer saadetakse otse viimasesse 
varjesse ja harjutuste vahel on võimalik teda ka rihma 
otsa panna, kuni näiteks detailini, et peale lõppraporti 
andmist kohtunikule peab minema koeraga kõrvalkõnnis 
hinnangut kuulama.  Nende kahe muutuse vahele jääb 
veel palju uuendusi ja tõlgendusi.
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IGP1. Nagu öeldud, on IGP1 poolel päris suured 
erinevused praegusest IPO 1-st. Koeraga minnakse 
alguspunkti ja saadetakse ta otse viimasesse varjesse. 
Samas toonitati, et kui toimub IGP 1 eksam, siis vastavalt 
reeglitele peab ikkagi olema platsil 6 varjet. Koera võib 
võtta kontrolli alla sarnaselt vanale eeskirjale nö. kahte 
moodi, kuid seejärel pannakse koerale rihm külge ning 
lamama siirdumisel võib koer olla rihmastatud. Lamama 
panemisel rihm eemaldatakse ja põgenemine ning 
järgnev rünnak toimuvad vanamoodi. Seejärel läheb 
koerajuht koera juurde ja võttes koera kontrolli alla, võib 
panna jälle külge rihma. Seejärel siirdub ta 30 meetrit 
eemale, keerab ümber ja sellest situatsioonist toimub 
pikamaarünnak. Sellele järgneb taas külgkonvoeerimine 
soovi korral rihmastatud koeraga. Kõikides rihmaga 
osades võib koerajuht soovi korral teha sooritust ka ilma 
rihmata. Pikamaarünnaku suuna määrab kohtunik, 
lähtuvalt platsi paigutusest.

Varjes haukumine. Kaitsesooritustes läks oluliselt 
tähtsamaks varjes haukumine ehk teine harjutus. Varem 
oli see 10-ne punkti harjutus. Uues eeskirjas saab tema 
väärtuseks olema 15 punkti. Punktid jaotuvad selliselt, 
et 10 punkti on valvamise ja 5 punkti haukumise eest. 
Oluline on, et koer peab varrukameest selgelt valvama, 
pealetükkivalt ja domineerivalt. Ehk siis selle nö. üldise 
ilme lugemise osatähtsus suureneb. Koolitusel toonitati 
ka asjaolu, et kui lamamise ja valvamise harjutuses 
varrukamees põgeneb ja ei anna koerale haaramise 
võimalust, siis kohtunik võiks lubada harjutust korrata, 
et koeral oleks siiski võimalus. Kui pikamaarünnakul 
lendab varrukamehel varrukas käest, antakse samuti uus 
võimalus.

Varjete ristlemine. Üks suur muutus on ka see, et kui 
varjete ristlemisel koer tuleb koerajuhi juurde, siis sellega 
veel sooritus ei katke (nagu varem), vaid selle eest läheb 
esimene osasooritus lihtsalt nulliks ning sooritust võib 
muidu edasi teha. Kui ristlemisega on jõutud juba viimaste 
varjeteni, on koerajuhi otsustada, kas ta saadab koera otse 
viimasesse varjesse või ristleb puuduvad varjed.

TSB. Erinevus tuli sisse ka TSB poolel. Kui varem leiti, 
et enne, kui koer ei olnud hammustanud, ei antud ka 
TSB hinnet ehk siis enne lamama viimist läbi kukkuvad 
koerad ei saanud TSB hinnet. Nüüd tuleb anda TSB hinne 
igal juhul. 

Kaitseosa lõpetamine. Veel toonitati seda,et kui peale 
viimast konvoeerimist koerajuht ulatab kohtunikule 
nuudi ja eemaldub 5 sammu, siis peaks ta kindlasti võtma 
ka lõppasendi. Vastasel juhul ei ole harjutus lõpetatud ja 
see määrab viimase osasoorituse hinnet. Ehk siis koerale 
tohib rihma külge panna alles peale lõppasendi võtmist.

Kohtuniku ründamine. Nüüd on eeskirjas sees ka 
punkt seoses kohtuniku ründamisega. Ehk siis, kui koer 
ründab soorituse käigus kedagi teist peale varrukamehe, 
siis selle eest diskvalifitseeritakse. Kusjuures toonitati,  
et ründamine ei ole mitte hammustamine, vaid juba 
pelgalt suundumine kohtuniku suunas. Ehk siis, kui 
varrukamees nö. “päästab” kohtuniku, siis see on ikkagi 
juba disklahv. Samas toonitati, et kohtunik ei tohiks olla 
varrukamehe liikumise trajektooril ning uuendusena on 
eeskirjas sees nõue, et varrukamees peab peale keskjoonel 
pöörde tegemist kindlasti karjuma, et koer suudaks teda 

määratleda. 
Kaitseosa plats ja kohtuniku roll. Spetsiaalselt 

rõhutati, et kaitseosas tuleks pöörata tähelepanu kahele 
asjale. Esiteks peaks alati olema plats maha märgitud 
koos kõigi vajalike joontega ja teiseks peab varrukamees 
töötama vaid kohtuniku käsu peale. Vaid MM-del on 
lubatud varrukamehe iseseisev rünnak. Ehk siis kõik 
rünnakud ning kõik rünnakute lõpetamised tulevad 
kohtuniku käsul.

Üleminekufaasid. Oluline muutus on ka see, et 
nüüdsest peab koerajuht andma koerale umbes sekundi 
aega üleminekufaasideks. See tähendab, et kui koerajuht 
annab lahti käsu liiga vara ja üleminekufaasi  seetõttu ei 
eksisteeri, siis selle eest tuleb üks hinne maha võtta.

Pikamaarünnakus on haardest lahti lendamise väärtus -3 
punkti, mis läheb automaatselt kohe maha. Kui kaasneb veel 
muid vigu, siis saab punktide vähendus olema veel suurem. 

Nagu alguses mainisin, võiks antud koolitusest 
kirjutada täis terve ajakirja, sest muutustega kaasnevat 
on väga palju. Selleks, et kõik saaksid maksimaalselt 
teadmisi, toimub loeng, kus kõik saab kokku võetud. Kui 
kellelgi tekib peale seda veel küsimusi, siis alati võib minu 
käest küsida ja üritan lahti seletada.

Kokkuvõtteks peab mainima, et olles käinud eelnevalt 
neljal erineval sarnasel koolitusel, oli see neist selgelt kõige 
parem. Pakuks, et põhierinevus tuligi lähtuvalt asjaolust, 
et olid väga head esinejad, kes olid eelnevalt eeskirju 
koostades väga selgelt omavahel ka kõik pisidetailid 
läbi arutanud ja seetõttu nägi kogu nädalavahetus väga 
terviklik välja. Seda ütlesid ka teised osalejad. Kusjuures 
osalejate osas väärib ka mainimist, et osales kohtunikke 
nii FCI kui ka SV süsteemist.

FCI IPO kohtunike koolitusel osales
Aivo Oblikas
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FCI agility hindamisseminar 
18.-19.11.2017, Hemeris, Saksamaal

Seminar Hemeris oli kahepäevane ja sellel osales 
agility kohtunikke kolmeteistkümnest erinevast Euroopa 
riigist. Kahe pika ja väga pingelise päeva jooksul käisime 
rida realt läbi agility reeglid ning „Hindamise juhendid” 
ja omandatu põhjal tegime mitmeid huvitavaid praktilisi 
ülesandeid, mille hulka kuulus ka kohtunike füüsilise 
vormi proovilepanek. 

Hemeris kuuldu ja nähtu põhjal toimus detsembris 
EKL ruumides seminar, mis oli suunatud nii meie agility 
kohtunikele, koerasportlastele kui ka klubidele, kes 
korraldavad agility võistlusi, s.t. võistluste korraldajatele. 

Milleks peab valmis olema, kui 2018. aastal kas 
võistelda või siis korraldada võistlusi (eelkõige CACIAg 
võistlustel)?

KOERAJUHID JA NENDE TREENERID

•	 Agility on võistlus, mis on avatud kõikidele tervetele ja 
füüsiliselt sobivatele koertele.
Mida selle all mõeldakse? Kui koeral on mõni väline 

terviseprobleem, siis seda on lihtne hinnata, kui aga koer 
on ülekaalus või tundub kohtunikule tema hüppestiil 
kummaline jne, siis on kohtunikul õigus delikaatselt 
pöörata koerajuhi tähelepanu nendele probleemidele 
ning pakkuda välja sobilik lahendus. Peab valmis olema 
ka selleks, et äärmisel juhul võib kohtunik mitte lubada 
teatud probleemide puhul koeraga jooksmist jätkata. 

•	 Agility raja pikkus peab jääma 100–220 m vahele.
Rada on läinud pikemaks 20 m võrra (max lubatud 

takistuste arv rajal on 22), mis nõuab nii koeralt kui ka 
koerajuhilt paremat vastupidavust, s.t. tuleb kaaluda 
treeningplaanide muutmist. 

•	 Kott, okser, rõngas ja pikkushüpe peavad paiknema 
rajal sedasi, et eelmiselt tõkkelt tulles oleks lähenemine 
neile tõketele otse. Koti järel olev tõke tuleb paigutada 
nii, et kotist väljudes jätkuks koera trajektoor otse edasi. 
Koerad võivad ennast vigastada mitte ainult võistlustel, 

vaid ka treeningutel, seega nii koerajuht kui ka treener, kes 
valmistab ette treeningharjutused, peavad koera ohutuse 
tagamiseks arvestama nende takistuste eripäraga. 

•	 Agility rajal peab olema kolm erinevat kontaktpinda, 
v.a. force majore olukord.

Tegemist oli kolmanda ametliku FCI agility komitee hindamisseminariga. Seminari eesmärk oli aidata 
FCI liikmesriikide kohtunikel jõuda agility reeglite osas ühisele arusaamisele / tõlgendamisele. „Hindamise 
juhendite / Judging Guidelines” eesmärk ei ole muuta kehtivaid reegleid või olla vastuolus nendega, vaid need 
peaks aitama tõlgendada ebakõlasid reeglite sõnastuses ja / või joonistes. Nende juhendite kasutamine on 
kohustuslik FCI korraldatud üritustel nagu Maailma Meistrivõistlusted, Euroopa Open, Juuniorite Agility 
Euroopa Open ja CACIAg võistlused. On soovitav, et FCI liikmesriigid kohaldaksid ja rakendaksid neid 
„Hindamise juhendeid” ka rahvuslikel üritustel.

Kui varem oli lootust, et äkki A1s ei kasuta kohtunik 
kiike või mõnel rajal näiteks poomi ning selle asemel tuleb 
A-takistust sooritada kaks korda, siis nüüd seda lootust 
enam pole. Kui koeral ei ole veel kõik kontaktpinnad 
selged, siis tasuks kaaluda, kas ikka registreerida seda 
koera ametlikule võistlusele (just agility rajale). 

•	 RV agility võistlustel määratakse ideaalaeg kiireima ja 
kõige vähem vigu teinud koera aja järgi, millele lisatakse 
15% ja ümardatakse ülespoole lähima sekundini.
Üha rohkem hakatakse tähelepanu pöörama kiirusele, 

mis tähendab seda, et uue süsteemi järgi ajavead 
hakkavad sagenema. Et seda ei juhtuks, siis taas tasuks 
mõelda oma treeningplaanide muutmisele – teha rohkem 
motivatsioonitrenne, arendada koera kiirendamisoskust, 
planeerida vastavad rajad, võtta kasutusele õiged juhtimise 
võtted koera trajektoori vähendamiseks ning loomulikult 
tuleb jälgida hoolega koera füüsilist vormi ning kaalu. 

•	 Hüppetakistuste maksimumkõrgusi on vähendatud 
5 cm võrra: maksid 60 cm, midid 40 cm ja minid 30 
cm. Kõrguste maksimummäärad kehtivad ka okseri ja 
müüri korral.
See muudatus on kindlasti igati positiivne (parem 

tervis, rohkem koeri võistlustel, pikem karjäär). 

•	 Veidi on muutunud stardijoone mõiste. Stardijoon 
on mõtteline joon, mis tõmmatakse läbi esimese 
takistuse mõlemas suunas platsi servadeni. Selle joone 
ületamist loetakse tõrkeks (s.t. et aeg läks käima) ning 
kui koerajuht lisaks joone ületamisele paneb veel koera 
istuma, seisma  või lamama (nagu stardis kombeks 
on), siis see on juba DSQ. Selle muudatusega peavad 
arvestama need koerajuhid, kes teevad „lendstarti“ ja 
sageli panevad koera esimese tõkke suhtes nurga alla, 
mis ületab stardijoont. 

•	 Täpsustatud on tõrke definitsiooni. Kohtunik peab 
hindama igat koera katset sooritada takistust, s.t.- kui 
jääb mulje, et koer läheb takistust sooritama, kuid 
mingil põhjusel seda ei tee, siis saab ta selle eest tõrke. 
Kuid teatud situatsioonides koerajuhi poole tagasi 
liikumist peale tõrget (nt üle tunneli hüppamine 
tagasi KJ suunas, slaalomist väljumine vales kohas ja 
KJ suunas tagasi tulemine samas kohas jms.) ei loeta 
kaheks tõrkeks. 

•	 Pikkushüppel ei anta enam viga, kui koer astub 
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elementide vahele või peale – jäänud on vaid tõrked 
ja viga, kui mõni element kukub. Uus pikkushüpe ei 
võimalda enam peale ega vahele astumist ilma, et 
element kukuks ümber. Sellega tuleks arvestada, kui 
trennides kasutatakse vanale standardile vastavat 
pikkushüpet, mis võib tundlikku koera ehmatada, sest 
vanale pikkushüppele astudes või elementide vahele 
astudes ei pruukinud midagi juhtuda.  

•	 Koerte ohutuse tagamiseks on muudetud A-takistuse 
hindamist – kui koer hüppab üle A takistuse tipu 
sedasi, et ei puuduta ühegi käpaga laskuvat pinda 
ning maandub otse maha ja teeb „gravitatsioonilist 
2o2o“ kontaktpinda ehk esikäpad puudutavad 
maad ja tagumiste käppadega laskub põrkest tagasi 
kontaktpinnale, siis sellise soorituse eest saab DSQ.

•	 Raja õppimisel peaks koerajuht hoolega jätma 
meelde takistuste asukohad – sest enam ei tohi minna 
vastu juba sooritatud tõket nii, et see ümber kukub või 
siis pulk kukub – sellele järgneb DSQ. 

VÕISTLUSTE KORRALDAJATELE

•	 Võistluste korraldamiseks peab olema alljärgnev 
takistuste komplekt: 14 hüppetakistust, 1 rõngas, 
1 müür, 1 poom, 1 A-takistus, 1 kiik, 1 slaalom, 1 
pikkushüpe, 1 kott ja 3 tunnelit. 
Rajale ei tohi enam panna rohkem kui kolm tunnelit, 

seega kohtunik ei tohi ka nõuda korraldajate käest rohkem 
tunneleid. 
•	 Kohtunik ei ole enam kohustatud informeerima 

võistlejaid enne võistlust, mis aitab tunduvalt säästa 
aega. Vajalik info võiks olla võistlejatele kättesaadav 
muul moel. 

•	 RV agility võistlustel määratakse ideaalaeg kiireima ja 
kõige vähem vigu teinud koera aja järgi, millele lisatakse 
15% ja ümardatakse ülespoole lähima sekundini. 

•	 Rahvuslikel võistlustel võib kasutada ideaalaja 
määramisel seni kehtinud reeglit, kuid ei ole keelatud 
kasutada ka uut reeglit.

•	 Raja maksimumaeg määratakse jagades raja pikkuse 
2,0 m/s agility raja korral ning 2,5 m/s hüpperaja 
korral.

•	 Tõketel võib kasutada ainult ühte tõkkepulka.
•	 Numbrid takistuste juures peavad asetsema nii, et 

mitte kellelegi ei jää arusaamatuks, milline nt tunneli 
ava on õige või millisest otsast peaks slaalomisse 
sisenema. U-kujulise tunneli puhul nt soovitatakse 
panna numbrid õige ava juures välisküljele (sisse panna 
ainult juhul, kui kohtuniku otsusega on mõlemad avad 
lubatud). 

•	 Elektroonilised kontaktpinnad on võistlustel lubatud, 
kuid nende kasutamine peab olema korraldatud nii, et 
info laekub ainult kohtunikule (mitte pealtvaatajatele). 

•	 Ristkülikukujulised, kolmnurksed või üleni kinnised 
tõketetiivad on keelatud.

•	 Okseri hüppeosa maksimaalne pikkus maksikoertel on 
maksimaalselt 50 cm.

•	 Müüri hüppeosa maksimaalne laius võib olla kuni 
130 cm. Müüri peal kasutatavad lahtised osad peavad 
olema alt kinnised. Müüri postide kõrgus võib olla 
100-120 cm, ümmarguste tornide puhul on läbimõõt 
30-40 cm.

•	 Rõngas peab minema lahti 2-4 osaks, kui sellele 
rakendub jõud massiga 8 kg. Raamiga rõngad tuleks 
eemaldada kasutusest järgneva viie aasta jooksul ja 
minna üle turvalisematele, ilma raamita rõngastele. 
Raamita rõngas peab olema ühtlase kujuga, mis on 
ehitatud lööki pehmendavast/neelavast materjalist. 
Rõngas asetatakse õigele kõrgusele kahe, rõnga 
mõlemal poolel asetseva, püstise toe abil. Rõngale peab 
tagama piisava stabiilsuse, et see ei läheks liiga kergelt 
ümber. Püstised toed ei tohi ületada rõnga ülaserva 
ja rõnga ülaservas ei tohi olla ühtegi põiki asetsevat 
toestust.

•	 Pikkushüppe puhul on muudetud pikkushüppe osade 
arvu mididel 3 (varem 3-4) osa ja maksidel 4 osa (varem 
4-5 osa). Pikkushüppe on täiesti uue konstruktsiooniga 
(joonised on nii uutes, 01.01.2018 kehtima hakkavates 
reeglites kui ka tõkete juhendites. 

•	 Poomi ja A-takistuse alumised ääred peavad olema 
täidetud ja mitte omama liiga teravaid otsi. Ülemine 
osa A-takistusel samamoodi peaks olema täidetud või 
millegagi kaetud (ei tohi olla pragu). Kiige otsad ei tohi 
olla ohtlikud koerale ega koerajuhile. 

•	 Koti pikkus on nüüd 180-220 cm selle ohutuse 
tagamiseks. 

•	 Tunnelid on soovituslikult heledat värvid ja kui selle 
pind on libisemisvastane, siis terve tunnel peab olema 
ühesugune. Ei ole soovitatav, et osa tunnelist oleks 
libisemisvastane ja teine osa mitte. Tunnelid tuleb välja 
venitada kogu pikkuses. Raskuskotid ei tohi tunneli 
vormi muuta ning teha tunnelit madalamaks. 

•	 Slaalomi põhi ei tohi olla paksem kui 0,8 cm, ning 
põhjapostid ei tohi olla kõrgemad kui 10 cm. 

•	 Kui kasutatakse elektroonilist ajavõtusüsteemi, siis 
see peab asetsema esimesele ja viimasele tõkkele 
maksimaalselt lähedal. 

Originaaldokumente (sh takistuste jooniseid) võib 
leida FCI kodulehel: http://www.fci.be/en/Agility-45.
html.

Ülevaate koostasid
Anne Tammiksalu ja Svetlana Zolotnikova
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Elo Lindi 
16 ja pool aastat Eesti Kennelliidu büroos

Kui kaua Sa oled tõukoerandusega seotud olnud ning kaua 
töötasid EKL büroos?

Olen ringikorraldaja aastast 1995. Kennelliidu büroos 
alustasin tööd 2001, seega sain büroos toimetada kokku 
kuusteist ja pool aastat.

Mis on selle aja jooksul EKL-is ja EKL büroo töös 
muutunud?

Kennelliit on minu jaoks olnud alati väga lahe 
organisatsioon. Kui mõtlen tagasi oma esimesele 
kokkupuutele Kennelliiduga aastal 1995, siis ütleksin, et 
lubavast kutsikast on kasvanud suurepärase välimiku ning 
tööomadustega koer. Arenenud on nii Eesti tõukoerte tase 
(selle adumiseks piisab kiirpilgust näituste ja võistuste 
tulemustele laias maailmas) kui ka Eesti Kennelliit ise 
organisatsioonina.

Püsima on jäänud Kennelliidu võlu ning „mootor“ 
ehk tema liikmed ja tema „süda“ ehk büroo. Enamus 
olulisi arenguid ongi alguse saanud sellest, et keegi kääris 
käised üles ja teatas „Teeme ära!“ Just see on taganud 
organisatsiooni pideva arengu ning jätkusuutlikkuse.

Kui ma 2001. aastal EKL büroosse tööle tulin, asus see 
Siili tänaval „üheksakorruselise maja kümnendal korrusel“ 
ning üsna suur osa tööst tuli teha käsitsi – näiteks trükiti 
tiitel tõutunnistusele kirjutusmasinaga. Tööruumid olid 
suures osas üsna madalad ning see, kas ja kui lihtsalt klient 
büroosse pääses, sõltus sellest, kas lift otsustas töötada. 
Hetkel asub EKL büroo Alajaama tänaval esimesel korrusel 

Eesti Kennelliidu büroo on ilmselt suuremale osale EKL liikmetest tuttav paik – kes on käinud siin 
pesakondi registreerimas, kes tiitleid vormistamas või lihtsalt põneval koolitusel või loengul osalemas.
Selleks, et meie väike Eesti koeramaailm ikka õiges suunas ja sujuvalt pöörleks, on büroos terve rida 
asjalikke ja abivalmis töötajaid. Kindlasti üks staažikamaid neist on Elo Lindi, EKL infojuht, kes 
kahjuks ajakirja ilmumise hetkeks on töösuhte EKL-iga lõpetanud.

ja tingimused on kõvasti paranenud – seda nii klientidele 
kui ka töötajatele. 

Eraldi äramärkimist väärib EKL online, millest – 
lisaks büroole – on saanud kõigi Eesti (ja ka välismaiste) 
koeraomanike jaoks asendamatu abivahend. Olgu selleks 
siis pesakonna registreerimine, tiitlite vormistamine, 
näitusele registreerimine või näituse korraldamine. 
Arengu on taganud see, et Kennelliidu ja tema büroo jaoks 
pole kasvatajad ning koeraomanikud anonüümsed isikud 
arvestuskaardilm vaid luust ja lihast inimesed, kelle soove ja 
vajadusi kuulates on paika pandud arenduste prioriteedid.

On tore, et läbi aegade on Kennelliidu büroo töötajad 
olnud kompetentsed tegusad ning elujaatavalt sarkastilise 
huumorimeelega inimesed, kellega alati julgeb luurele 
minna.

Minu jaoks on Eloga alati kaasas käinud koerad. Esmalt 
Siili tänava maja 10-ndal korrusel laua all pikutav ja 
veidi tõreda olemisega Niki (Margman Unique) – saksa 
lambakoer, kes aasta tagasi auväärses eas koerte taevasse 
rändas. Maria (Carnavals Maria Callas) – appenzelli 
alpi karjakoer ja 3 vahvat welsh corgi cardigani Sini 
(Astersland Raindrops On Roses) ning tema lapsed Puuk 
(Astersland Fleur-de-lis) ja Pikachu (Astersland Little 
Milady Sunshine).
Kas enne oli töö EKL büroos ja siis koerad, või vastupidi?

Meie peres on koerad olnud aastaid – kõigepealt rescue 
„hundikoer“, kes lahkus koertekatku tõttu liiga vara 
ning seejärel „hundikoer“, kes veetis meie peres neliteist 
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äärmiselt harivat aastat. Esimeseks tõukoeraks oligi Niki, 
kelle saabumine oli erinevate asjaolude kokkulangemise 
tõttu natuke ootamatu ja tormiline. Aitäh tema kasvatajale 
Margit Kuusmanile ja esimesele händlerile Piret Koorile, 
kes olid suurepärasteks mentoriteks tõukoeraomaniku 
maailma sisenemisel! 

EKL näituseid korraldades oled ilmselt näinud suuremat 
osa maailmas eksisteerivatest koeratõugudest. 
Miks oled valinud endale just need tõud ja koerad, kes Sul 
on (või on olnud)?

Sest need on Kõige Paremad Koerad. Minu jaoks. Kuna 
kõik mu koerad on pidevalt liikunud avalikus ruumis, on 
koera valikul prioriteetideks olnud terve närvisüsteem, 
enesekindlus ning sotsiaalsus. Need omadused sõltuvad 
tugevalt aretusvalikutest. Seetõttu võib öelda, et pigem 
olen valinud kasvatajaid, mitte konkreetseid koeri. 
Koeraomanikuna on minu jaoks olnud väga tähtis, et 
kasvataja tahaks ja suudaks mulle selgitada konkreetse 
tõuga kaasas käivaid nüansse. Kõigi kolme kasvatajaga - 
Margit Kuusmani, Britt Klingeborni ja Astrid Lundavaga 
- on selles osas tohutult vedanud.

Välja arvatud Sini (kelle saamiseks panin end kasvataja 
juures järjekorda juba aasta varem), on kõik meie koerad 
saabunud suhteliselt ootamatult ning neile sobival 
ajal. Niki asemel oli planeeritud sonaarne isane saksa 
lambakoer. Minust ja kasvatajast sõltumatutel põhjustel 
sokutas end tema asemel mulle mustaseljaline emane 
sakslane. Mariat olime valmis ootama aastat paar, kuna 
tegemist on haruldase tõuga. Saatus aga arvas teisiti 
ning kasvatajaga ühenduse võtmise ja kutsika Eestisse 
saabumise vahele jäi kolm kuud. Sini laps Puuk keeldus 
sünnikodunt välja kolimast – lõi käpad puusa ning teatas, 
et „tema elab siin“. Pikachu (Puugi õde) lugu oli veelgi 
koomilisem. Tema oli esimene, kes broneeriti ning kelle 
isiklikku koju minemine oli kuupäevaliselt kokku lepitud. 
Nii korda paar, kuid erinevatel isiklikel põhjustel pidid 
tulevased omanikud temast alati loobuma. Kuniks lõin 
käega ja teatasin talle, et kui minu valitud omanikud talle 
ei sobi, otsigu ise. Ülejärgmisel päeval helistas mu ema 
(kellel polnud vähimatki plaani uut koera võtta) ja küsis 
häbelikult, kas Pikachu ei tahaks tema koeraks minna.

Oled olnud 23 aastat Eesti koeramaailma korralduse 
juures.  Mis on olnud põnevamad teemad, millega Sul 
tegeleda on tulnud? 

See on nagu küsimus: „mis on su lemmikraamat?“. 
Aga esimesel kohal vist on siiski nõustamine, sh 
koolituste korraldamine. Rahuldust pakub, kui inimene 
leiabki selle kõige õigema tõu. Kui Kennelliidus 
koolitusel käinud inimene tuleb ka aastaid hiljem oma 
edusammudest rääkima. Kui õnnestub lepitada omavahel 
kommunikatsiooniprobleemi tõttu tülli läinud kasvataja 
ja omanik.

Väga põnevad on olnud ka igasugused 
meediaprojektid: erinevad artiklid ja artiklitesarjad. 
Aastate jooksul on tihenenud Kennelliidu sidemed 
meediaväljaannetega. Mul on hea meel tõdeda, et tänasel 
päeval on koerandusteemadel ajakirjanike esimesi 
valikuid lisainfo ja kommentaaride küsimiseks Eesti 
Kennelliit. See omakorda on aidanud edastada hooliva 

ning vastutustundliku koerapidamise sõnumit laiematele 
rahvamassidele.

Viimaste aastate põnevaks väljakutseks on kindlasti 
olnud regulaarselt EKL kasvatajakoolituste toimumise 
tagamine. Kolm korda aastas – kevadel eestikeelse ning 
sügisel eesti- ja venekeelse – koolituste korraldamine on 
olnud töömahukas, aga tore. Kogu see (noor)kasvatajate 
entusiasm ning koolitajate kogemused on inspireeriv. 

Oh – ja loomulikult näitused! Need on nagu kaua ja 
hoolega ette valmistatud pidupäevad, kus iga osaleja on 
oodatud külaline. Pikkade tööpäevade suurimaks tasuks 
on see, kui kõik sujub tõrgeteta ning osalejad kiidavad 
ja lubavad tagasi tulla. Kennelliidu poolt korraldatavate 
näituste head taset kinnitab ka see, et kui mujal näitustel 
osalejate arv vaikselt langeb, siis Eesti Kennelliidu 
näitustel pigem tõuseb. Minu jaoks on lisaenergiat 
andnud võimalus tegeleda näitustel ringikorraldajatega. 
Positiivsuslaks on alati olnud tagatud. Aitäh Teile kõigile!

Mis on olnud kõige tüütumad tegevused?
Õigem sõna on frustreeriv – olukorrad, kus inimeste 

egod seatakse koerte heaolust kõrgemale. Kus inimese 
tähelepanuvajadus/ahnus/rumalus jätab kaotajaks koera.

Praegu oled EKL büroost edasi liikunud. Kas koerad ja 
koeraharrastus jäävad?

Jah – ikka. Koerandus on nagu krooniline haigus. Aga 
väga meeldiv krooniline haigus, mis on endaga kaasa 
toonud imelisi ja inspireerivaid tutvusi ja hulgaliselt 
positiivset emotsiooni.

Küsis Vilve Roosioks
Fotod: Pille Saar ja Kristi Soll
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AASTA KOER 2017
1. koht austraalia lambakoer MYSTIC FALLS BAZINGA!, 
om. Jane Evert

AASTA KOER 2017
2. koht lhasa apso SIIMLINE’S LOVE LEGACY TRUTH, om. 
Kersti Paju & Vivian Muttik

AASTA JUUNIORKOER 2017 1. koht
AASTA KOER 2017 3. koht
samojeedi koer SMILING SNOWBALL LETTER TO 
TOLSTOI, om. Kristiine Uspenski & Kadri Põlda AASTA KOER 2017

4. koht welsh corgi pembroke ASTERSLAND YOU KNOW 
WHO, om. Merle Laut

AASTA JUUNIORKOER 2017
3. koht bedlingtoni terjer KINTERRA ELF’S QUEEN 
ENVIABLE STAR, om. Natalja Kaljumäe

AASTA JUUNIORKOER 
2017

4. koht šoti terjer 
GEMMA STONEHENGE 

VERITE LA DESIR, 
om. Anna Miklashevitch & 

Igor Miklashevitch
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AASTA VETERANKOER 2017
1. koht küülikutaks, karmikarvaline BALTIC HYCON, om. Ilme Kukk. 
Pilt: kennel Sodelight.

AASTA VETERANKOER 2017
2. koht welsh corgi pembroke ASTERSLAND PLEASE COME 
OUT TONIGHT, om. Merle Laut

AASTA VETERANKOER 2017 3. koht 
AASTA ARETUSKOER 2017 4. koht
suuršnautser GLORIS BORUSELLA, om. Galina Markina

AASTA VETERANKOER 2017
4. koht welshi terjer SHAIREAB’S 
BAYLEIGH TICKET TO RIDE, om. Anu-
Sirje Keerd

AASTA ARETUSKOER 2017
2. koht samojeedi koer  HÕBEVALGE ARABELLA OF 
WEBMASTER, om. Ulvi Koov & Rein Koov

AASTA ARETUSKOER 2017
3. cavalier king charles spanjel  ANGEL’S PRIDE 
SKYWALKER, om. Urve Tipp & Line Laustsen
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AASTA KASVATAJA 2017
4. koht kennel FARLANDERS, besenji, 
om. Kerli Liivand 
Foto: Pille Saar

AASTA KASVATAJA 2017 
1. koht kennel SMILING SNOWBALL, samojeedi koer, om. Kristiine 
Uspenski. Foto: Pille Saar

AASTA KASVATAJA 2017
3. koht kennel HEIDELIND’S, pomeranian/kääbusspits, om. Linda 
Jürgens & Helina Simberg

AASTA KASVATAJA 2017
2. koht kennel ANGELSTONE, suuršnautser, om. Natalja Žgun & 
Galina Markina & Olga Lomovtseva. Foto: Siim Kinnas.

AASTA ARETUSKOER 2017
1. koht samojeedi koer SMILING SNOWBALL MOON SONNET, 
om. Riina Teder. Foto: Pille Saar

AASTA ARETUSKOER 2017
4. koht suuršnautser GLORIS BORUSELLA, 
om. Galina Markina. 
Foto: Siim Kinnas
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AASTA SPORTKOER AGILITY’S 2017
1. koht belgia lambakoer malinois NORDSAND’S QUICK, om: Marje Piiroja

AASTA SPORTKOER AGILITY’S 2017
2. koht belgia lambakoer malinois FROSTY FOREST 
ZETA PRIME, om: Marje Piiroja

AASTA SPORTKOER AGILITY’S 2017
3. koht shetlandi lambakoer SWEET CAKE FROM 
SIELOS DRAUGAS, om: Marta Miil. Foto: Raul Siim

AASTA 
SPORTKOER 

IPO-R 2017
1. koht 

hollandi lambakoer 
AMY’S WHITE 

ROSE VON DEN 
HOHENHEIMER 

HERDERN, 
om: Margot Luukas.

Foto: Mihkel Rikas

AASTA SPORTKOER IPO-R 2017
3. koht iiri puna-valge setter PERFECT DIAMOND SHADOW DOG, 
om: Kris Heinsoo

AASTA SPORTKOER IPO-R 2017
4. labradori retriiver NORBON HILL BELL OLIVE NUARE, 
om: Aili Kivinurm. Foto: Mihkel Rikas
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AASTA SPORTKOER IPO-R 2017
2. koht saksa lambakoer MARGMAN NITEN, 
om: Piret Koor. Foto: Pille Saar

AASTA SPORTKOER SK-S 
2017
1. koht bordercollie 
TENDING BONFIRE, 
om: Anne Tammiksalu

AASTA SPORTKOER SK-S 2017
2. koht bordercollie  PIGGYLAND’S UP TO SPEED DOLLIE, 
om: Ege Taliaru

AASTA SPORTKOER 
SK-S 2017

3. koht bordercollie 
TENDING EAGLE-

EYED, 
om: Anne Tammiksalu

AASTA 
SPORTKOER SK-S 
2017
4. koht bordercollie 
MY TRUSTED 
FRIEND BRONA, 
om: Viktoria Lumbe

AASTA SPORTKOER PJK/FH-s 2017
1. koht belgia lambakoer malinois TULI-KUUMA 
SÄHKÖVIRTA, om: Aarne Väli

AASTA SPORTKOER PJK/FH-s 2017
2. koht hovawart NICKY VOM HAUSE 
LUKA, om: Greta Rüütel
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AASTA SPORTKOER IPO-S 2017
1. koht belgia lambakoer malinois ADOFAU WALLY, 
om: Erika Piirsalu

AASTA SPORTKOER IPO-S 2017
2. koht belgia lambakoer malinois ADOFAU WARCO, 
om: Kristi Nöps

AASTA SPORTKOER IPO-S 2017
3. koht saksa lambakoer RAYNTES KAITO, om: Tõnis OissarAASTA SPORTKOER IPO-S 2017

4. koht belgia lambakoer malinois DANESKJOLD 
HAWK, om: Aivo Oblikas

AASTA SPORTKOER KK-S 2017
1. koht belgia lambakoer malinois KOMENTAJAN 
ANILINE, om: Birgit Piho. Foto: Mihkel Rikas

AASTA SPORTKOER KK-S 2017
3. koht saksa lambakoer JABINA QUICK, 
om: Mare Adermann

AASTA SPORTKOER 
KK-S 2017
4. koht 
saksa lambakoer 
ESTRELLEST LARKO 
VARG, 
om: Tõnu Armulik
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AASTA KOER 2017

1.  austraalia lambakoer MYSTIC 
FALLS BAZINGA!, om. Jane Evert - 
267 punkti

2.  lhasa apso  SIIMLINE’S LOVE 
LEGACY TRUTH, om. Kersti Paju & 
Vivian Muttik - 266 punkti

3. samojeedi koer  SMILING 
SNOWBALL LETTER TO 
TOLSTOI, om. Kristiine Uspenski & 
Kadri Põlda - 248 punkti

4.  welsh corgi pembroke 
ASTERSLAND YOU KNOW WHO, 
om. Merle Laut - 162 punkti

5.  küülikutaks, karmikarvaline BALTIC 
HYCON, om. Ilme Kukk - 152 punkti

6.  airedale’i terjer  SAREDON 
DELIVERANCE, om. Jekaterina 
Kantijevskaja & John Averis - 150 
punkti

7.  iiri punane setter  SARMANDO 
DREAM LOVE TRIUMF, om. Pille 
Lang - 141 punkti

8.  inglise springerspanjel ALFALEX 
KING OF JOY, om. Urve Hiie - 118 
punkti

9.  ameerika akita MAMORU MOULIN 
ROUGE WITH RUTHDALES, om. 
Kadri Audova - 104 punkti

10. iiri hundikoer  WESTLAND 
ACORN’S HADES, om. Kaja 
Lillemets - 100 punkti

11.  welshi terjer  SHAIREAB’S 
BAYLEIGH TICKET TO RIDE, om. 
Anu-Sirje Keerd - 98 punkti

12.  itaalia linnukoer  HEINÄARON 
ZAFFERANO, om. Katleen Lukin - 
97 punkti

13.  samojeedi koer HÕBEVALGE DON 
OF JAROD, om. Made Uus - 87 
punkti

14. afganistani hurt  XENOS AMARIS, 
om. Kersti Paju - 85 punkti

15. pürenee mäestikukoer  ECHO 
DE›CHIEN CONRAD , om. Marion-
Silvia Diener & Kristin Kerem - 79 
punkti

16. kääbuspuudel  KUDOS CHEETAH, 
om. Inga Siil & Merli Pavelson - 76 
punkti

17.  inglise setter  EDENBRIDGE 
NATIONAL SONG, om. Mart 
Nautras & Inna Vesi - 72 punkti

18.-19. tai ridgeback BUA LUANG JOEL 
MONTANA, om. Andrei Muratov - 
70 punkti

18.-19. inglise buldog  LAIMELLY 
BULLS GALAKTIKA, om. Veera 
Samoilova - 70 punkti

20.-21. ameerika akita  AMERICAN 
TRIUMPH JACKPOT, om. Maria 
Piilmann - 63 punkti

20.-21. kiharakarvaline 
retriiver  GYPSY’S SOUL OSBERT, 
om. Kalvo Kriisk - 63 punkti

22.-23. lhasa apso CHIC CHOIX FREYA 
STARK, om. Hedi Kumm & Juha 
Kares - 62 punkti

22.-23. chow chow  ODIN GROŽIO 
AKCENTAS, om. Sven Peterson - 62 
punkti

24.-25. suuršnautser  ANGELSTONE 
TRUEBORN WINNER, om. Veera 
Bragina - 61 punkti

24.-25. iiri pehmekarvaline nisuter-
jer  SONAS KRISTOLL ARTUR 
KING, om. Jelena Tupalskaja - 61 
punkti

26. ameerika staffordshire’i terjer BOLD-
BUSTER PAUER HOUK, om. Sergei 
Tsõba - 60 punkti

27. rodeesia ridgeback  COCOPOPS 
ASCORBIC ACID, om. Eva-Maria 
Kikkas & Kaur Kersalu - 57 punkti

28. vaaraokoer JATABURU SAND DOG 
TEFI, om. Tatjana Bulkina - 55 punkti

29.  basset hound  OXANA QUEEN’S 
HERMELIN, om. Karmen Palm - 53 
punkti

30. welsh corgi pembroke ASTERSLAND 
PLEASE COME OUT TONIGHT, 
om. Merle Laut - 52 punkti

AASTA JUUNIORKOER 2017

1. samojeedi koer  SMILING 
SNOWBALL LETTER TO 
TOLSTOI , om. Kristiine Uspenski & 
Kadri Põlda - 200 punkti

2.  suuršnautser ANGELSTONE CARM 
LADY, om. Galina Markina - 84 
punkti

3.  bedlingtoni terjer KINTERRA ELF’S 
QUEEN ENVIABLE STAR, om. 
Natalja Kaljumäe - 64 punkti

4.  šoti terjer  GEMMA STONEHENGE 
VERITE LA DESIR, om. Anna 
Miklashevitch & Igor Miklashevitch - 
57 punkti

5. iiri punane setter  SARMANDO 
DREAM NOBLE CHOCO, om. Pille 
Lang - 54 punkti

6.  iiri pehmekarvaline nisuter-
jer  SONAS KRISTOLL ARTUR 
KING, om. Jelena Tupalskaja - 44 
punkti

Aasta Koer ja Aasta Sportkoer 
2017 tulemused

7.  ameerika staffordshire’i terjer   
YOU ARE RING OF FIRE S 
ALMAZNOGO OSTROVA, om. 
Kristel Võsu - 43 punkti

8. samojeedi koer  SMILING SNOW-
BALL WINTERPROOF, om. 
Veronika Pekurina - 40 punkti

9.-10. vaaraokoer  JATABURU SAND 
DOG TEFI, om. Tatjana Bulkina - 38 
punkti

9.-10. basenji  FARLANDERS HOW 
HIGH CAN I FLY, om. Julia Kuslap 
& Kerli Liivand - 38 punkti

11. saksa bokser  STYLESIGN ALICE, 
om. Kadri Audova - 37 punkti

12. itaalia corso  IMPERATOR NORD 
SHINE, om. Natalja Bondar - 36 
punkti

13. austraalia lambakoer  D’AZUMOON 
CAMELOT’S PENDRAGON, om. 
Marge Rebane - 33 punkti

14.-17. beagle  LOVE LEGACY 
EXCLUSIVE EDITION, om. Brit-
Hell Ruus & Helen Aug - 30 punkti

14.-17. basenji  FARLANDERS HERE 
THERE EVERYWHERE , om. Maire 
Tõnurist & Kerli Liivand - 30 punkti

14.-17. suur puudel  AFTERGLOW 
CAPTAIN AMERICA, om. Veera 
Andronova - 30 punkti

14.-17. newfoundlandi koer  NEW-
FOUND TREASURE FRISKY 
FAVOURITE, om. Tiiu Käärma - 30 
punkti

18.-24. rodeesia ridgeback JELANY RED 
NAURI ERLI, om. Anna Fursova - 
28 punkti

18.-24. saksa bokser AS’GUNAPAL 
DARINA SEMISLAVA, om. Egle 
Kižiene - 28 punkti

18.-24. kuldne retriiver  LADY 
WANTONNESS JEWEL TO 
ROGERWIEK, om. Tiiu Olbri & 
Krista Tooming - 28 punkti

Kristiine Uspenski (Aasta juuniorkoer 2017 ja Aasta Koer 2017 3. koha saavutanud koera 
omanik, Aasta Kasvataja 2017) ja Marko Lepasaar. Foto: Pille Saar
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18.-24. samojeedi koer  SMILING 
SNOWBALL VOICE OF 
TRAVIATA, om. Riina Teder & 
Kristiine Uspenski - 28 punkti

18.-24. kuldne retriiver  I’M TERRA 
ANTYDA ELIZA, om. Mairi Siimon 
- 28 punkti

18.-24. samojeedi koer  SMILING 
SNOWBALL COLDPROOF, om. 
Kristiine Uspenski - 28 punkti

18.-24. suur puudel  SMART 
CONNECTION MAXELLENDE, 
om. Anna Maksimova - 28 punkti

25. skye terjer  JUGER EDELWEISS 
PINK FLOYD, om. Maiu Sinijärv & 
Tarvo Sinijärv - 27 punkti

AASTA VETERANKOER 2017

1.  küülikutaks, karmikarvaline BALTIC 
HYCON, om. Ilme Kukk - 188 punkti

2.  welsh corgi pembroke  ASTERS-
LAND PLEASE COME OUT 
TONIGHT, om. Merle Laut - 180 
punkti

3.  suuršnautser GLORIS BORUSELLA, 
om. Galina Markina - 142 punkti

4.  welshi terjer  SHAIREAB’S 
BAYLEIGH TICKET TO RIDE, om. 
Anu-Sirje Keerd - 137 punkti

5. afganistani hurt  OSHANAMEH’S 
JOIN THE RIDE, om. Tatjana 
Borissevits & Anne Naarits & Iren 
Naarits - 128 punkti

6. afganistani hurt  AGHA DJARI’S 
WAIT ‘TIL YOU SEE ME, om. 
Kristel Reek - 117 punkti

7.  kuldne retriiver  DUNEHILLS MISS 
GIGI AT TERRA ANTYDA, om. 
Mairi Siimon - 96 punkti

8. saksa keskmine spits  KÄPYLÄ 
MOSKU, om. Külli Ragel - 71 punkti

9.  lhasa apso  SOLEYDAN UNIQUE 
OF CHIC CHOIX, om. Hedi Kumm 
& Juha Kares - 66 punkti

10. samojeedi koer  PILGRIMAGE 
SNOW BALL, om. Kristiine 
Uspenski - 56 punkti

11. kiharakarvaline retriiver  GYPSY’S 
SOUL HEARTBREAKER, om. 
Kalvo Kriisk - 54 punkti

12.-13. dobermann SMART WOOD 
HILLS DAYHATSU, om. Kuldar 
Salumets & Kristiina Feinman - 47 
punkti

12.-13. suur puudel  RUSCH MIX 
RURIK, om. Sirje Tammsalu & Kersti 
Paju - 47 punkti

14.  basenji KLASSIC’S TRI-FECTA, om. 
Viktoria Kolotsei - 46 punkti

15. foksterjer, karmikarvaline  
DANDIEPRAID DELAGARDIE, 
om. Natalja Volkova & Svetlana 
Volkova - 38 punkti

16. küülikutaks, lühikarvaline  ZINARI 
FROM GOLDEN FLER, om. Elena 
Pimenova - 35 punkti

17. samojeedi koer  SAMITE DREAMS 
COME TRUE O’CHASE, om. Margit 
Oja & Siim Kinnas - 34 punkti

18. saksa lambakoer  WUNDERSTERN 
JANETA, om. Kristi Soll - 32 punkti

19.-22. saksa lambakoer, pikakarva-
line  SARMAT DOG FLORIAN, om. 
Helen Proosa - 28 punkti

19.-22. habecollie  MEMORYLANE A 
PIRATES PARTY, om. Rasmus 
Tamme - 28 punkti

19.-22. labradori retriiver  GILBRON 
PRIDE ONE SWEET BON-BON, 
om. Maria Kappi - 28 punkti

19.-22. inglise springerspanjel  BIMBIK’S 
EUGEN, om. Katrin Juurak - 28 punkti

AASTA KASVATAJA 2017
 
1. Kennel SMILING SNOWBALL, 

samojeedi koer, om. Kristiine 
Uspenski - 202 punkti

2.  Kennel ANGELSTONE, suur-
šnautser, om. Natalja Žgun & Galina 
Markina & Olga Lomovtseva - 174 
punkti

3.  Kennel HEIDELIND’S, pomeranian/
kääbusspits, om. Linda Jürgens & 
Helina Simberg - 164 punkti

4.  Kennel FARLANDERS, besenji, om. 
Kerli Liivand - 159 punkti

5.  Kennel ROYAL FANTASY, cavalier 
king charles spanjel, om. Urve Tipp & 
Helina Pohjola - 113 punkti

6.  Kennel LOVE LEGACY, beagle, om. 
Brit-Hell Ruus - 95 punkti

7.  Kennel HÕBEVALGE, samojeedi 
koer, om. Ulvi Koov - 93 punkti

8.  Kennel I’M TERRA ANTYDA, 
kuldne retriiver, om. Mairi Siimon - 
58 punkti

9. Kennel DAGOSTAR, prantsuse 
buldog, om. Margit Rebase - 54 
punkti

10. Kennel LUMELAVIIN, bernhardiin 
pikakarvaline, om. Külli Trauser - 42 
punkti

11.  Kennel STARS RONDEL, 
bedlingtoni terjer, om. Natalja 
Kaljumäe - 40 punkti

12. Kennel ANGELSTONE, 
kääbusšnautser, om. Natalja Žgun & 
Galina Markina & Olga Lomovtseva 
- 38 punkti

13.-14. Kennel KAIMON GERHEIL, 
berni alpi karjakoer, om. Moonica 
Randmaa & Gerly-Reili Ereline - 35 
punkti

13.-14. Kennel SIIMLINE’S, kuldne 
retriiver, om. Kersti Paju & Marika 
Paju - 35 punkti

15. Kennel SODELIGHT, kuldne 
retriiver, om. Kadi Haljand - 34 
punkti

16.  Kennel JATABURU, vaaraokoer, om. 
Tatjana Bulkina - 30 punkti

17.  Kennel RIDON HENNET, berni alpi 
karjakoer, om. Raili Suits - 27 punkti

18.-19. Kennel BIMBIK’S, inglise 
springerspanjel, om. Katrin Juurak - 
26 punkti

18.-19. Kennel AK MIL VISTA, welshi 
terjer, om. Anu-Sirje Keerd - 26 
punkti

20.  Kennel MEIEPERE, kuldne retriiver, 
om. Karis Saarniit - 20 punkti

AASTA ARETUSKOER 2017
 
1. samojeedi koer  SMILING 

SNOWBALL MOON SONNET, om. 
Riina Teder - 208 punkti

2. samojeedi koer  HÕBEVALGE 
ARABELLA OF WEBMASTER, 
om. Ulvi Koov & Rein Koov - 168 
punkti

3.  cavalier king charles spanjel ANGEL’S 
PRIDE SKYWALKER, om. Urve 
Tipp & Line Laustsen - 153 punkti

4.  suuršnautser GLORIS BORUSELLA, 
om. Galina Markina - 58 punkti

5. prantsuse buldog  SOPIANAE 
IMPERATOR GRETA, om. Margit 
Rebase - 30 punkti

6.  welsh corgi cardigan  TRAFOX 
REBEL QUEEN, om. Astrid Lundava 
- 27 punkti

7.-8. inglise springerspanjel  BIMBIK’S 
FINCH, om. Katrin Juurak & Iris 
Luik - 26 punkti

7.-8. chow chow  NELSON-NICO VON 
BELLINGROTH, om. Inga Allika - 
26 punkti

9.  kuldne retriiver  TENFIELD TORI, 
om. Heili Einasto - 20 punkti

Kõikide “Aasta Koer” konkursil osalenud 
koerte tulemused leiad siit:
http://online.kennelliit.ee/show/aastakoer.
php?year=2017

Ilme Kukk (Aasta Veterankoer 2017 omanik) ja Marko Lepasaar. Foto: Pille Saar
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AASTA SPORTKOER 
SÕNAKUULELIKKUSES 2017

1. bordercollie TENDING BONFIRE, 
om: Anne Tammiksalu - 180 punkti

2.  bordercollie  PIGGYLAND’S UP TO 
SPEED DOLLIE, om: Ege Taliaru - 
158 punkti

3.  bordercollie TENDING EAGLE-
EYED, om: Anne Tammiksalu - 151 
punkti

4.  bordercollie MY TRUSTED FRIEND 
BRONA, om: Viktoria Lumbe - 144 
punkti

5. bordercollie UNIQUE ALFA 
FORTUNA, om: Inga Liis - 85 punkti

6.  bordercollie MAEGLIN   HURRI-
CANE, om: Natalja    Garastsenko - 84 
punkti

7. bordercollie BORN TO WIN 
FROM AMBER LAT, om: Svetlana 
Zolotnikova - 63 punkti

8. bordercollie ICEPEAK RAY’S 
FELLOW DREAMER, om: Janne 
Koots - 50 punkti

9. austraalia lambakoer MOMENTO 
MISTIKA SAILING TO PEAK 
RIVER, om: Annika Maripuu - 48 
punkti

10. hovawart NICKY VOM HAUSE 
LUKA, om: Greta Rüütel - 48 punkti

AASTA SPORTKOER 
KUULEKUSKOOLITUSES 2017

1. belgia lambakoer malinois 
KOMENTAJAN ANILINE, om: Birgit 
Piho - 96 punkti

2. belgia lambakoer malinois VIRUS 
VOM HAUSE DIETHELM, om: 
Marilin Janson - 86 punkti

3. saksa lambakoer JABINA QUICK, 
om: Mare Adermann - 80 punkti

4. saksa lambakoer ESTRELLEST 
LARKO VARG, om: Tõnu Armulik - 
70 punkti

5. saksa lambakoer ESTRELLEST 
UPSIDER, om: Katrin Mänd - 67 punkti

6. rottweiler REAL DIAMOND 
ROTTWELITE ONE, om: Eston 
Karnaskind - 50 punkti

7. dobermann DOBGUN’S BIRGER 
JARL, om: Leela Nõu - 40 punkti

8.  saksa lambakoer GOLTTVIZEN HOF 
ORRY, om: Ingrid Mahoni - 36 punkti

9. suuršnautser LA ROCHE VON 
ELBERFELD, om: Andrei Hramtsov 
- 24 punkti

AASTA SPORTKOER IPO-S 2017

1.  belgia lambakoer malinois ADOFAU 
WALLY, om: Erika Piirsalu - 400 p 

2.  belgia lambakoer malinois ADOFAU 
WARCO, om: Kristi Nöps - 360 punkti

3.  saksa lambakoer RAYNTES KAITO, 
om: Tõnis Oissar - 340 punkti

4. belgia lambakoer malinois 
DANESKJOLD HAWK, om: Aivo 
Oblikas - 330 punkti

5. suuršnautser CÄSAR VOM 
RÖMERWALL, om: Andrei Hramtsov 
- 320 punkti

6. suuršnautser JIMMY JONES 
GOLDEST DANUBIUS, om: Tiina 
Madisson - 310 punkti

AASTA SPORTKOER PJK/ FH 2017

1. belgia lambakoer malinois 
TULIKUUMA SÄHKÖVIRTA, om: 
Aarne Väli - 380 punkti

Kõik parimate sportkoerte arvestuses 
osalenud koerte tulemused leiad siit:
http://www.sportkoer.com/prox/
bestdog/2017/

2. hovawart NICKY VOM HAUSE 
LUKA, om: Greta Rüütel - 155 punkti

AASTA SPORTKOER IPO-R 2017

1. hollandi lambakoer AMY’S WHITE 
ROSE VON DEN HOHENHEIMER 
HERDERN, om: Margot Luukas - 505 
punkti

2.  saksa lambakoer MARGMAN 
NITEN, om: Piret Koor - 480 punkti

3. iiri puna-valge setter PERFECT 
DIAMOND SHADOW DOG, om: 
Kris Heinsoo - 290 punkti

4.  labradori retriiver NORBON HILL 
BELL OLIVE NUARE, om: Aili 
Kivinurm  260 punkti

AASTA SPORTKOER AGILITYS 2017

1. belgia lambakoer malinois 
NORDSAND’S QUICK, om: Marje 
Piiroja - 201 punkti

2.  belgia lambakoer malinois FROSTY 
FOREST ZETA PRIME, om: Marje 
Piiroja - 181 punkti

3.  shetlandi lambakoer SWEET CAKE 
FROM SIELOS DRAUGAS, om: 
Marta Miil - 171 punkti

4.  bordercollie FIRE ROCK ERK, om: 
Marko Visse - 166 punkti

5.  shetlandi lambakoer FLYLAND 
SWIFT THUMBELINA, om: Ede 
Brand - 164 punkti

6.  shetlandi lambakoer ELBAR’S 
BLACK JOCONDE, om: Kaisa Tsäro 
- 148 punkti

7.  bordercollie MAEGLIN 
HURRICANE, om: Natalja 
Garastsenko - 140 punkti

8. bordercollie ENZO HENDL, om: 
Natalja Garastsenko - 133 punkti

9.  pürenee lambakoer, siledakoonuline 
LA BRISE ECHO, om: Piret Kannike 
- 131 punkti

10. shetlandi lambakoer FLYLAND 
KOLIBRI, om: Jelena Marzaljuk - 
125 punkti

Marje Piiroja (Aasta Sportkoer agilitys 1. ja 2. koha koera omanik) ja Aleksander Andre.

Anne Tammiksalu (Aasta Sportkoer SK-s 1. ja 3. koha koera omanik) ja Aleksander Andre.
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Gala Show 2017 tulemused
JUNIOR OF JUNIORS 2017
 
I koht  dandie dinmont'i terjer DANCHESTER'S 

QUALITY APPROVED EST J CH ESTW17 
NORDJW16 NORDW16 BALT JW17 i 
DANCHESTER'S KEY OF SUCCESS e 
DANCHESTER'S JUST ME N' ONLY ME kasv 
Hanne Tuomenoksa, Soome om Kristine Maria 
Siitan & Hanne Tuomenoksa, Soome 

II koht  suur puudeL must & pruun & valge 
AFTERGLOW CAPTAIN AMERICA 
EST J CH i MAGIN SPIDERMAN WITH 
AFTERGLOW e AFTERGLOW KILLAHEELS 
kasv Michael Gadsby & J Lynn, Inglismaa om 
Veera Andronova, Eesti 

III koht samojeedi koer SMILING SNOWBALL 
LETTER TO TOLSTOI EST J CH WJW17 
i SMILING SNOWBALL LUMINOUS 
MERCURY e SMILING SNOWBALL LAST 
PEARL kasv Kristiine Uspenski, Eesti om 
Kristiine Uspenski & Kadri Põlda, Eesti     

IV koht saksa keskmine spits oranz & hall & uued 
värvused PINTSELSABA ALL DREAMS 
COMES TRUE EST J CH i KÄPYLÄ MOSKU 
e ASSANDINE'S REALLY CREAMY BEAUTY 
kasv Annika Krusell, Eesti om Külli Ragel, Eesti  

    
VETERAN OF VETERANS 2017
 
I koht  welshi terjer SHAIREAB'S BAYLEIGH 

TICKET TO RIDE EST J CH LVA W10 
ESTW10 BALT W10 EST CH LVA CH LTU 
CH BALT CH LVA W11 ESTW11 C.I.B RUS 
CH BALT W14 FIN CH ESTW17 EST Vet CH 
i BAYLEIGH SHAIREAB'S SUPER HERO e 
SHAIREAB'S HOLIDAY MAGIC kasv Keith 
Bailey & Sharon Abmayer, USA om Anu-Sirje 
Keerd, Eesti 

II koht  suuršnautser must GLORIS BORUSELLA EST 
J CH BALT JW09 LTU JCH LVA JCH BALT J 
CH EST CH LVA CH LTU CH BALT CH RUS 
JCH RUS CH BALT W12 ESTW13 BLR CH 
C.I.E EST Vet CH BALT VetW17 LTU Vet CH 
i APOLLO VOM HORREN e GLORIS JONNY 
WALKER GOLD LABLE kasv Olga Seliverstova, 
Venemaa om Galina Markina, Eesti 

III koht  ahvpinšer NEIBADE'S APRIL ARAMIS EST 
J CH RUS JCH LVA JCH ESTW09 BLR W09 
LTU JCH BALT J CH BALT JW09 RKF CH 
LTU W10 LVA W10 EST CH ESTW10 LTU 
CH FIN CH BALT W10 HRV CH LVA CH 
C.I.B BALT CH LVA W11 ESTW11 BALT 
W11 RUS CH LVA W12 ESTW12 BALT W12 
ROU CH ESTW13 EurVetW16 EST Vet CH 
EurVetW17 i YARROW'S JUNGLE JIM e 
SCHNAFFENTANGENS NEIBADE kasv Ilona 
Ose, Läti om Marianna Kanõševa, Eesti 

IV koht  lhasa apso SOLEYDAN UNIQUE OF CHIC 
CHOIX EST J CH EST CH FIN CH WJW10 
LVA W12 C.I.B EST Vet CH EurVetW17 
LTU Vet CH i CRYSTAL EYES LITTLE 
LIONHEART e CHIC CHOIX DREAM 
MACHINE kasv Kirsi Nummela, Soome om 
Juha Kares & Hedi Kumm, Eesti  

CHAMPION OF CHAMPIONS 2017  

I koht  ameerika staffordshire'i terjer FANTASTIC BIS 
VANQUISHER S ALMAZNOGO OSTROVA 
UKR JCH UKR CH EST CH i KPC MEET YOU 
AT MIDNIGHT LESOTO e GRAN-GRACIA 
BRABUS PLUS kasv M.V. Shpak & E.G. 
Pereguda, Ukraina om E.G. Pereguda & I. A. 
Tilinina, Ukraina 

II koht  lhasa apso CHIC CHOIX KUMI KIAN 
MARCO POLO EST J CH EST CH UKR CH 
LTU CH i LA-RI-SAN SOME LIKE IT HOT AT 
KUMI KIAN e CHIC CHOIX OUT OF THIS 
WORLD kasv Juha Kares, Soome om Juha Kares 
& Hedi Kumm, Eesti     

III koht  inglise springerspanjel BIMBIK'S LEOPOLD 
EST J CH BALT JW15 EST CH i NIGHT WISH 
DARREM CANIS e BIMBIK'S HAILEY kasv 
Katrin Juurak, Eesti om Iris Luik & Mart Luik, 
Eesti 

IV koht  austraalia lambakoer MYSTIC FALLS 
BAZINGA! EST J CH LVA JCH LTU JCH BALT 
J CH EST CH LTU CH LVA CH i EMINENCE 
OF THE MIGHTY CROWN e HARMONY 
HILL'S ALMOST FAMOUS kasv Heather 
Braddock & Giada Castellan, USA om Jane 
Evert, Eesti 
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Champion of Champions 2017 võistluse parimad autasustamisel.

Veteran of Veterans 2017
IV koht  lhasa apso SOLEYDAN UNIQUE OF CHIC CHOIX om 
Juha Kares & Hedi Kumm, Eesti

Junior of Juniors 2017
IV koht saksa keskmine spits oranz & hall & uued värvused  
PINTSELSABA ALL DREAMS COMES TRUE om Külli Ragel, Eesti

Junior of Juniors 2017
I koht  dandie dinmont’i terjer DANCHESTER’S QUALITY 
APPROVED om Kristine Maria Siitan & Hanne Tuomenoksa, Soome

Võistlusjärjekorra loosimine. Fortuunaks on EKL näitusetoimkonna 
esimees Marko Lepasaar.

Fotod: Pille Saar
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Junior of Juniors 2017 
II koht suur puudeL must & pruun & valge AFTERGLOW CAPTAIN 
AMERICA om Veera Andronova, Eesti

Gala Show 2017 võitjad.

Champion of Champions 2017
II koht lhasa apso CHIC CHOIX KUMI KIAN MARCO POLO 
om Juha Kares & Hedi Kumm, Eesti    

Champion of Champions 2017
III koht  inglise springerspanjel BIMBIK’S 
LEOPOLD om Iris Luik & Mart Luik, Eesti 

Junior of Juniors 2017
III koht samojeedi koer SMILING SNOWBALL LETTER TO 
TOLSTOI om Kristiine Uspenski & Kadri Põlda, Eesti

Fotod: Pille Saar
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Pildid: Siim Kinnas

TERVIS ON IMELISE 
TULEVIKU ALUS
Selles varases eas on teie kutsikas kõige haavatavam. 
Tema seedimine ning immuun-, sensoorne ja 
närvisüsteem on eriti õrnad ja kriitilises arenguetapis.

ROYAL CANIN®-i kutsikatele mõeldud toitude sari 
sisaldab kutsikate immuunsüsteemi toetamiseks 
spetsiaalselt välja töötatud toitainekombinatsiooni. 
See toetab tema tervislikku arengut ja on täielikult 
kohandatud tema suurusest tingitud vajadustele. 
See on eriti oluline „immuunsuslünga“ ajal – 
see on periood, mil teda emalt saadud antikehad 
enam teda ei kaitse ning enda immuunsüsteem 
veel korralikult ei tööta.

Toites oma kasvavat kutsikat ROYAL CANIN®-i 
kutsikatele mõeldud sarjaga, saate olla 
täiesti kindlad, et teie kutsikast sirgub see 
imeline koer, kelleks ta sündis.

Kui soovite saata rohkem teavet, siis külastage 
veebilehte www.royalcaninpuppy.lv/ee.

Kui olete Eesti Kennelliidus registreeritud kasvataja, 
siis võtke ühendust meie kasvatajate müügiesindaja 
Klairega (klaire.niilus@royalcanin.com).
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Juuniorhändlerite Eesti 
Meistrivõistlused
13.01.2018 Tartu

42 Juuniorhändlerite meistrivõistlused

3. koht Kerttu Kethly Rumask2. koht Diana Kaljumäe

1. koht ja Eesti Meister 2017 Kristiina Tupalskaja
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13.01.2018 toimusid Tartus Juuniorhändlerite Eesti 
Meistrivõistlused 2017. Võrreldes eelmiste aastatega 
oli seekord palju teistmoodi. Esimest korda korraldati 
võistlus Tallinnast väljaspool (siinjuures aitäh Siret 
ja Marko Lepasaarele), esimest korda oli võistlusel 
hindamas ainult üks kohtunik ja esimest korda korraldas 
JH EMV EKL Noortekogu. Kohtunikuks oli Thomas 
Wastiaux Slovakkiast. 

Juuniorhändlerid peavad võistlusaasta jooksul koguma 
15 punkti, et pääseda osalema EMV-l. Neid tublisid 
noori oli seekord kokku 15 - Jekaterina Boiko, Karen 
Dunaway, Ott Kristofer Fuks, Liseth-Eliise Horeb, Diana 
Kaljumäe, Viktoria Pavlenkova, Anna Ponomarenko, 
Sergei Pustovalov, Sirli Pütsepp, Kristiina Raadik, Keitlyn 
Randmaa, Anett Maria Reinas, Kerttu Kethly Rumask, 
Katherin Reet Sisask, Kristiina Tupalskaja.

Esimeses voorus esitasid noored kohtunikule endi 
valitud  koera. Siis tegi kohtunik oma valiku ja valis 
edasi  finaalis osalema 6 tublit  juuniorhändlerit - Diana 

Kaljumäe, Viktoria Pavlenkova, Sergei Pustovalov, Anett 
Maria Reinas, Kerttu Kethly Rumask, Kristiina Tupalskaja.  

Teise vooru oli valinud esitatava tõu EKL Noortekogu 
ja selleks oli sel aastal whippet, kennelist Born To Sharm 
(aitäh, Veera Mahrova). Kõik osalejad olid väga tublid 
ja said  väga hästi hakkama, kuigi - jälle esmakordselt - 
oli vahetustõug saladuses kuni viimase hetkeni. Peale 
mõlemat vooru andis kohtunik osalejatele tagasisidet, 
millised olid nende vead ja mis kallutas teda just sellist 
otsust tegema. 
Lõplikud tulemused olid järgmised:

Eesti Meister 2017 - Kristiina Tupalskaja, kes esitas 
vaaraokoera Moonrise Kingdom Ahmes Nefertari 
(omanik Heidy Rüütel-Tuul);

II koht - Diana Kaljumäe, kes esitas bedlingtoni terjerit 
Kinterra Elfis Queen Eviable Star (omanik Natalja 
Kaljumäe);

III koht - Kerttu Kethly Rumask, kes esitas lhasa apsot 
Amensen Best Kept Secret (omanik Susan Giles);

IV koht Sergei Pustovalov, kes esitas saksa pinšerit 
Tim Spirit Thriving Devil (omanik Hanna Maria 
Zeilanova).

Palju õnne võitjale!
Ülevaate koostas Külli Ragel

Fotod: Siim Kinnas
4. koht Sergei Pustovalov

6 parimat I vooru põhjal.

II vooru koeraks oli kõikidele händleritele whippet.
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EKL Jõulushow
16.12.2017 Kristiine Spordihall, Tallinn

Fotod: Pille Saar

Näituse parim / BIS
KULDNE RETRIIVER I’M TERRA ANTYDA GOLDFASHION, om: Mairi Siimon, Eesti

2. koht VAARAOKOER ILLOSTRAS CLEOPATRAS LEGACY EST J CH TLN 
JWCup18 TLN WCup18, om: Heidy Rüütel-Tuul, Eesti

3. koht SKYE TERJER RIBESSITA DARK ROAD BLR JCH 
EST J CH, om: Maiu Sinijärv & Tarvo Sinijärv, Eesti

Näituse parim / BIS 
Kohtunik: Marja Talvitie / 
Soome

1.  KULDNE RETRIIVER I’M 
TERRA ANTYDA 
GOLDFASHION, om: 
Mairi Siimon, Eesti

2.  VAARAOKO-
ER ILLOSTRAS 
CLEOPATRAS LEGACY 
EST J CH TLN JWCup18 
TLN WCup18, om: Heidy 
Rüütel-Tuul, Eesti

3.  SKYE TERJER RIBESSITA 
DARK ROAD BLR JCH 
EST J CH, om: Maiu Sini-
järv & Tarvo Sinijärv, Eesti
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Tulemused

Parim beebi 
Kohtunik: Attila Czeglédi / Ungari

1.  KULDNE RETRIIVER I’M TERRA 
ANTYDA GOLDFASHION, om: 
Mairi Siimon, Eesti

2.  NORWICHI TERJER PHOENIX 
EMPEROR QUICKSILVER 
QUEEN, om: Jaanika Kuldmaa, Eesti

3.  SAKSA LAMBAKOER  
WUNDERSTERN NESCO, om: 
Marten Liiva & Kristina Šadeiko-
Liiva, Eesti

4.  KÄÄBUSBULLTERJER POTSU DE 
NOTSU XFILES TOP SECRET, om: 
Katri Miikre, Eesti

Parim kutsikas 
Kohtunik: Salvador Janeiro / Portugal

1.  SKYE TERJER RIBESSITA DARK 
ROAD BLR JCH EST J CH, om: Maiu 
Sinijärv & Tarvo Sinijärv, Eesti

2.  AMEERIKA AKITA GAPABO’S 
KEEP CALM EST J CH TLN JW-
Cup18 TLN WCup18, om: Ljudmilla 
Naumova, Eesti

3.  WEST HIGHLANDI TER-
JER LOVELY EYES FAIRYTALE 
FOR YOU, om: Tatjana Baumer, Eesti

4.  ALASKA MALAMUUT GURU THE 
BEST Z SNIEZNEJ DOLINY EST J 
CH TLN JWCup18 TLN WCup18, 
om: Andrei Vunš, Eesti

Parim juunior 
Kohtunik: Marja Talvitie / Soome

1.  VAARAOKOER  ILLOSTRAS 
CLEOPATRAS LEGACY EST J CH 
TLN JWCup18 TLN WCup18, om: 
Heidy Rüütel-Tuul, Eesti

2.  KÄÄBUSPUUDEL must & pruun 
& valge  CEN CLARENCE›S 
LIONHEART, om: Tiiu Rahuoja, Eesti

3.  KULDNE RETRIIVER I’M TERRA 
ANTYDA ELIZA, om: Mairi Siimon, 
Eesti

4.  SAMOJEEDI KOER BELIE OF 
BELYAEV NETTLE EST J CH LVA 
JCH RUS JCH, om: Natalja Beljajeva, 
Eesti

Parim veteran 
Kohtunik: Anne Sume / Eesti

1.  KÄÄBUSPUUDEL must & pruun 
& valge  SMART CONNECTION 
HEARTBREAKER BALT CH C.I.B 
EST CH EurasiaCH LTU CH LVA 
CH RUS CH RUS JCH, om: Inga Siil 
& Olga Knorre, Eesti

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

3.  DALMAATSIA KOER DALYLOVE 
FORCEFUL FLINT EST CH EST J 
CH, om: Kätlin Klein & Leelo Ratas, 
Eesti

4.  WELSH CORGI PEM-
BROKE ASTERSLAND PLEASE 
COME OUT TONIGHT BALT CH 
BALT J CH BALT Vet CH BALT Vet 
W17 BLR CH C.I.B CZE JCH EST CH 
EST J CH EST Vet CH EST VetW17 
GEO CH LTU CH LTU JCH LTU 
JW10 LTU Vet CH LVA CH LVA JCH 
LVA JW10 LVA Vet CH RUS CH RUS 
JCH TLN VetW17 UKR Vet CH, om: 
Merle Laut, Eesti

Parim kasvataja 
Kohtunik: Kaidi Juurik / Eesti

1.  vene must terjer kennel JUGER 
EDELWEISS om: Julia Knut & Mih-
hail Knut, Eesti

2.  kuldne retriiver kennel I’M TERRA 

ANTYDA om: Mairi Siimon, Eesti
3.  pürenee mäestikukoer kennel ECHO 

DE›CHIEN om: Marion-Silvia Di-
ener, Eesti

4.  kääbusbullterjer kennel POTSU DE 
NOTSU om: Margot Oder, Eesti

Parimad järglased 
Kohtunik: Kristel Ratnik-Soosaar / Eesti

1.  pürenee mäestikukoer ECHO 
DE›CHIEN BELLATRIX BALT CH 
BALT JW12 BLR CH C.I.B EST CH 
EST J CH ESTW16 FIN CH FINW13 
FINW17 LTU CH LVA CH NOR CH 
NORD CH RUS CH SWE CH SVN 
CH SVNW16 TLN WCup14 TLNW13 
TLNW16 om: Marion-Silvia Diener, 
Eesti

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

Parimad järglased. Kohtunik: Kristel Ratnik-Soosaar / Eesti
pürenee mäestikukoer ECHO DE›CHIEN BELLATRIX om: Marion-Silvia Diener, Eesti.
Foto: Pille Saar

Parim kasvataja. Kohtunik: Kaidi Juurik / Eesti
vene must terjer kennel JUGER EDELWEISS om: Julia Knut & Mihhail Knut, Eesti
Foto: Pille Saar
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3.  saksa keskmine spits oranz & hall & 
uued värvused KÄPYLÄ MOSKU 
BALT CH BALT J CH BALT W12 
BALT Vet CH BALT VetW15 BLR 
CH BLR W09 C.I.B CZE CH CZE 
Vet CH DEUW13 DNK CH EST CH 
EST J CH EST Vet CH EST VetW15 
ESTJW06 ESTW06 EurW08 Eur-
VetW14 FIN CH FRA W11 HUN CH 
LTU CH LTU JCH LTU JW07 LTU 
Vet CH LVA CH LVA JCH LVA W08 

LVA Vet CH LVA VetW14 
LVA VetW15 NORD CH 
POL CH RUS CH RUS 
JCH SMR CH SMR Vet 
CH SWE CH SVN CH 
SVNW11 TLN VetW15 
TLN VetW17 TLN 
VetWCup17 TLNW12 
WW08 WVetW16 om: 
Külli Ragel, Eesti

4.  ameerika staffordshire’i 
terjer JOHNNY DEPP 
BLU-DIAMOND-ROSE 
BALT CH BALT J CH 
BLR CH EST CH EST J 
CH ESTJW16 FINJW15 
HeJW15 LTU CH LTU 
JCH LVA CH LVA JCH 
LVA JW16 Riga JW15 
TLN JWCup16 TLN 
WCup17 TLNJW16 
TLNW16 TLNW17 om: 
Marianna Kanõševa, 
Eesti

Parim paar 
Kohtunik: Anne Sume / Eesti

1.  welsh corgi pembroke ASTERS-
LAND PEARL CATCHER & 
ASTERSLAND TREASURE 
HUNT om: Astrid Lundava & Kätlin 
Kull, Eesti

2.  papillon CHEERYFLAME BLANC-
HE EST J CH & CHEERYFLAME 
BRAYNI EST J CH TLN JWCup18 
om: Svetlana Semiglasova, Eesti

Parim veteran. Kohtunik: Anne Sume / Eesti
kääbuspuudel must & pruun & valge  SMART 
CONNECTION HEARTBREAKER, om: Inga Siil 
& Olga Knorre, Eesti
Foto: Pille Saar

3.  newfoundlandi koer NEWFOUND 
TREASURE HUGE HELLION & 
NEWFOUND TREASURE HIGHLY 
HARMONY om: Tiiu Käärma, Eesti

4. pomeranian/kääbusspits INGFEL OR-
SON OIVA ORIGENES & INGFEL 
PINAR PARISA PERLIT om: Katrin 
Mölder, Eesti

Parim paar. Kohtunik: Anne Sume / Eesti
welsh corgi pembroke ASTERSLAND PEARL 
CATCHER & ASTERSLAND TREASURE HUNT om: 
Astrid Lundava & Kätlin Kull, Eesti
Foto: Pille Saar

Näitusehetked Leedus, Soomes 
ja Lätis

LEEDU

Leedus, Vilniuses toimus 16.-17.detsembril 2017 
rahvusvaheline näitus „Vilnius Winter 2017“ ja „Vilnius 
Christmas Cup 2017“. Mõlemal päeval oli meie Hirwenoye 
Boo Palai tõu parim tiibeti mastif. Esimesel päeval oli 
kohtunik Helen Tonkson ning teisel päeval horvaat Bojan 
Matakovič. Boo sai mõlemal päeval CACIBi ja ka serdi. 
Esimese päeva serdi saime kohe samal päeval Leedu 
tšempioni tiitliks vormistada ja üleöö tehti valmis ka 
diplom, mille saime järgmisel päeval kätte.  Noranetravati 
oli esimesel päeval teine parim emane ja Hirwenoye Bagira 
Clara oli teisel päeval teine parim emane. Mõlemad said 
reserv CACIB-i. Kuna Noranetravati oli mõlemal päeval 
esimene tšempionklassis, siis ta sai ka mõlemal päeval Daugavpilsi näituse parim paar koos kohtunik Antoan Hlebaroviga

Näitustel käimine on huvitav hobi, mis tekitab parasjagu hasarti, 
kuid annab ka teadmisi teiste riikide näitusekorraldusest 
ning reeglitest. Võitude puhul on garanteeritud ka positiivne 
emotsioon.
Kuigi käime oma kolme tiibeti mastifiga päris palju näitustel, 
siis ikkagi kipub aeg-ajalt meelest minema, millised on erinevate 
riikide koeranäituste omapärad.
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Leedu serdi. Ta on juba aastast 2016 Leedu tšempion 
ja samal aastal oli ta ka Leedu Võitja, aga ikkagi saab ta 
koguda serte edasi, hetkel on tal neid kokku 6. Hirwenoye 
Bagira Clara oli avaklassis esimesel päeval kolmas ja teisel 
päeval teine ning kuigi emaste avaklassi võitnud koer oli 
juba Leedu tšempion, sai ta ikka serdi ning tundes selle 
koera omanikke, on nad endale koju kogunud pea 20 
serti. 

Leedus antakse igas klassis välja sert ja serdi saab ka 
juba Leedu tšempioni tiitlit omav koer, seega sert ei liigu 
sama klassi raames edasi. Rohkem infot www.kinologija.lt

Mõlemal päeval osalesid Boo ja Nora ka paaride 
konkursil ning teisel päeval valiti nad kuue parima paari 
hulka.

SOOME

Kui Balti riikides on enamasti mõlemal näitusepäeval 
kõik grupid esindatud ehk tegemist on nö kõigi tõugude 
näitusega, siis Põhjamaades enamasti nii ei ole. Käesoleva 
aasta esimene näitus viis meid Soome – Kajaani. 
Varasemalt oleme käinud Turu ja Seinäjoe näitustel ning 
alati tahame minna sinna kohta, kus veel ei ole käinud. 
Soome näitustest saab kõige parema ülevaate Soome 
Kennelliidu kodulehelt www.kennelliitto.fi ja seal saab 
valida vajadusel inglise keele, kui soome keelt ei oska. 
Soome keeles saab valida „Koiraharrastukset“ ja siis 
edasi „Koiranäyttelyt“ ja „Näyttelyt 2018“. Kõige lihtsam 
on näitusele registreerimiseks kasutada online süsteemi 
Showlink www.showlink.fi/show.  

Esimesel päeval, 13.jaanuaril oli 2., 3., 4., 6., 8. ja 10. 
rühma näitus ja 14.jaanuaril 1., 5., 7., 9. rühma näitus 
ning Best in Show ehk näituse parima koera valik. 

Kajaanis, mis asub Helsingist pea 550 km kaugusel, oli 
mõnus talv ja näitus korraldati kohalikus pneumohallis, 
halli põrandat kattis kunstmuru. Kajaani Rahvusvahelisel 
näitusel osales 9 tiibeti mastifit, kohtunik oli Hedi Kumm. 
Hirwenoye Boo Palai tuli tõu parimaks ning sai CACIB-i. 
Kuna Boo on juba Soome ja Põhjamaade tšempion, 
siis sert liikus edasi teise koha saanud isasele koerale. 
Teise koha saanud koer oli juuniorklassis, kuna Soomes 
juuniortšempioni tiitlit pole, siis võttis juuniorklassi koer 
serdi vastu.   

Emastest koertest oli parim Noranetravati, kes võitis 
ära tšempionklassi ja oli ka parim emane tiiberi mastif. 
Ta sai CACIB-i ja serdi ning seega ka Soome tšempioniks. 
Kuna ta on juba ka Rootsi ja Taani tšempion, siis ühtlasi 
sai ta ka Põhjamaade tšempioniks. Hirwenoye Bagira 
Clara oli avaklassi emastes esimene, emaste üldarvestuses 
teine, sai reserv CACIB-i ja reserv serdi. Kuna CACIBi 
saanud Noranetravati on juba C.I.B. ehk intertšempion, 
siis Bagira reserv CACIBi saab muuta CACIBiks. Soome 
reserv serdiga kahjuks midagi muuta ega teha ei saa.

Kuna Boo oli tõu parim tiibeti mastif, siis osales ta 
rühma 2 lõppringis, mille ta meie suureks üllatuseks võitis 
ja see oli meie jaoks väga suur rõõm! Kohtunik oli Petra 
Jubehall Rootsist. Rühma 2 võit tähendas meile seda, et 
järgmisel päeval veel ära sõita ei saa, vaid tuleb osaleda 
näituse lõppshow`l ehk Best in Show`l rühma 2 võitjana. 
14.jaanuaril Best in Show andis meile uue ja huvitava 
kogemuse. Kuigi Boo nelja parima hulka ei tulnud, siis 
võib öelda, et ta tuli 10 näituse parima koera hulka kogu 
näitusel osalenud 3100 koera hulgast!

Kohtunik Hedi Kumm – võitjatega.

LÄTI
Soomest õnnelikult tagasi, mõni päev kodus olemist 

ja edasi sõit Lätti, Daugavpilsi näitusele, mis toimus 20.-
21.02.2018 ja oli rahvuslik kõikide tõugude näitus. Läti 
Kennelliidu lehekülg ja info näituste kohta www.dogs.lv.  

Esimesel päeval oli tõu parim tiibeti mastif 
Noranetravati ja vastassoo parim tiibeti mastif Hirwenoye 
Boo Palai. Kohtunik Oksana Gachina Venemaalt. 
Esimesel päeval oli 7 tiibeti mastifit. Boo sai serdi ja sai 
ka Läti tšempioniks, sest ühte serti on vaid selleks vaja. 
Lisaks sai temast Balti tšempion. Nora juba on Läti ja 
Balti tšempion ning seetõttu ta serti vastu ei saanud võtta. 
Läti näitustele registreerimisel on ankeedis ka selle kohta 
küsimus, kas koer on Läti juunior- või välimikutšempion. 
Bagira sai esimesel päeval hindeks väga hea ja seetõttu ta 
serdile ei saanud pretendeerida. Nora ja Boo astusid üles 
paaride võistlusel ja Bulgaaria kohtunik Antoan Hlebarov 
valis nad näituse parimaks ehk BIS 1 paariks!

Näituse teisel päeval osales 9 tiibeti mastifit, kohtunik 
oli Milivoje Urošević Serbiast. Hirwenoye Boo Palai oli 
tõu parim, Noranetravati vastassoo parim. Kuna Bool 
enam Läti serti vaja ei olnud, siis liikus see edasi järgmisele 
isasele koerale. Hirwenoye Bagira Clara sai avaklassis 
esimese koha ja oli teine parim emane Nora järel. Kuna 
Noral serti vaja ei läinud, sai selle Bagira ja ühtlasi sai ta 
Läti tšempioniks.

Rühma 2 lõppvõistlusel sai Hirwenoye Boo Palai 
väärika 3. koha! Kohtunik Antoan Hlebarov Bulgaariast. 
Paaride võistlusel said Boo ja Nora jälle pjedestaalile – 
seekord paaride lõppvõistluse 3. koht! Kohtunik Astrid 
Lundava.

Lisaks toredatele emotsioonidele nendelt näitustelt, oli 
väga hea kogemus näha meie Eesti kohtunikke töötamas 
rahvusvahelises keskkonnas ning kindlasti on see väga 
oluline laiemalt kogu Eesti Kennelliidule. 

Muljeid jagas ja pildistas Erki Korp
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Eesti Retriiverite Tõuühing

Hooaeg algas retriiverite ametlike 
töökatsetega  

Retriiverite töökatse ehk working test on Suurbritannias 
ja Euroopas populaarne retriiverite võistlusspordiala, 
kus hinnatakse koerte töötahet dummyde retriivimisel.  
Klassikaliselt koosneb working test neljast ülesandest, 
mis on kõigile tasemeklassis osalejatele ühesugused. 
Töökatsete reeglid kinnitab iga FCI liikmesriik ise, kuid 
üldised hindamispõhimõtted on kõigis riikides samad ning 
tulenevad FCI rahvusvaheliste working test´i eeskirjadest 
(IWT). Retriiverite töökatsele pääsemise eeldus on tõukatse 
sooritamine. Töökatse ametlikke võistlusklasse on kolm: alg-
, ava- ja võitjaklass.

Kuna augustikuine retriiverite laager, mis päädis 
katsetega, õnnestus üliväga hästi, siis osalejaid lausa nõudsid 
uut katset. Ja sellelgi korral tuli osalejaid lisaks Eestile ka 
lähikonnast: Soomest, Lätist, Leedust, Poolast ja Venemaalt. 
Kokku osales 10. märtsi katsel 31 koera: 22 algklassis,  5 
avaklassis ja 4 võitjaklassis. Arvukaimalt olid esindatud 
labradorid,  aga kena esindatus oli ka kuldsetel retriiveritel 
ja siledakarvalistel retriiveritel. Isegi kaks eksootilisemat 
chesapeake bay retriiverit olid tulnud mõõtu võtma.

Seekord pakkus tõuühing võimalust proovida töökatset 
ka mitteametlikes klassides neil koertel, kel tõukatsed veel 
sooritamata ning veteranidele alates 9. eluaastast, kellele 
samuti tehti lühemad distantsid ja kergemad ülesanded. 
Inimestele, kes naudivad oma koeraga koos tegutsemist, see 
võimalus väga meeldis.

Koerte taset hindasid kohtunikud Soomest: Tomi 
Sarkkinen ja Miso Sipola. Nende ning Venemaalt saabunud 
treeneri Julia Vershinina juhendamisel said huvilised ka 
eelnevatel päevadel treeningutes osaleda. Kohtunikud tulid 
selle eelteadmisega, et Eestis ei ole koerte tase nii kõrge kui 
on Soomes või mujal Euroopas. Siinsed koerad ja koerajuhid 
aga suutsid kohtunikke meeldivalt üllatada – arenetakse 
kiiresti ja õiges suunas, katse oli eeskujulikult korraldatud. 
Kohtunikud kiitsid ka Eesti Retriiverite Tõuühingut 
rikkalikku auhinnalauda, kust leidus kena meene igale 
osalejale. Treeningute ja katsepäevade järgsed õhtud veedeti 
üheskoos ja oli tore omavahel arutada neid teemasid, mis 
koeri treenivaid inimesi huvitavad.

Retriiverite tõuomaste katsetega alustas Eesti 

Esmakordselt toimus Eestis retriiverite töökatse ehk working test (wt) lumisel ajal, 10. märtsil.  
Ida-Virumaa, Kauksi, oli retriiveri-rahvale juba tuttav eelmise aasta augustist, mil Eesti 
Retriiverite Tõuühing korraldas seal esimesed ametlikud rahvusvahelised retriiverite töökatsed. 

Retriiverite Tõuühing kümnekonna entusiastiga üle 15. 
aasta tagasi ja täiesti nullist. Praegu toimuvad katsed 
regulaarselt, samuti treeningud, ning on isegi olemas 
üks kodumaine kohtunik, kel on pädevus retriiverite 
tõukatseid hinnata.  Lumistes oludes toimunud katse andis 
julgust retriiverite treeningutega tegelevatele inimestele 
ka talvisel perioodil edaspidi midagi korraldada – seni 
pole novembrist aprillini katseid ega koolitusigi tehtud.  
Järgmise rahvusvahelise WT korraldavad retriiveri-inimesed 
Lätis.

Lisainfo retriiverite tegemiste kohta leiab 
                                                                           www.retriiverid.ee 

TULEMUSED:
Alg-klass:
1. In Black We Trust Basteta, labradori ret., ALG1, 91 p 

(om.Milda Zigilijeine, Leedu)
2. Dutch Consolidation Quadrille, kuldne ret.,   ALG 1, 

89 p (om.Tatjana Zamorskaja, Eesti)
3. Eo Ipso Magnum Opus, kuldne ret., ALG 1, 86 p 
 (om. Kasiek Michalak, Poola)

Ava-klass:
1. Eagle Owl’s Vivida, labradori ret., AVA1, 81 p 
 (om. Susanna Mäkela, Soome)
2. Bell Oktave Belka, kuldne ret., AVA2, 75 p 
 (om. Jelizaveta Tokaeva, Venemaa)
3. Barghest Dark Lavondyss, labradori ret., 63 p 
 (om. Kasiek Michalak, Poola)

Võitja-klass:
1. Blackthorn Stalker, labradori ret., VÕI1, 89 p 
 (om. Vera Smirnova, Venemaa)
2. Polarfischer Dumbledore, labradori ret., 50 p 
 (om. Yulia Vershinina, Venemaa)
3. Metsasuharin Jaapuikko, labradori ret., 41 p 
 (om. Andrey Ivanov, Venemaa)

Täistulemused ja pildid leiab www.retriiverid.ee
Ülevaate koostas Monica Merima

Foto: Irina Sokolova
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Seoses sellega, et selle komisjoni president John Wauben 
oli sunnitud tagasi astuma seoses Hollandi Kennelklubi 
juhatuse otsusega, mis keelas juhatuse liikmel kuuluda FCI 
komisjonidesse, tuli valida uus president ning eestseisus. 
John Wauben pidas tänukõne talle osaks saanud au 
ja usalduse eest olla komisjoni eesotsas ning avaldas 
nördimust oma Hollandi Kennelklubi otsuse üle, mis 
keelab tal värske juhatuse liikmena osaleda komisjoni töös. 
John Waubeni ettepanek oli valida uueks presidendiks 
Adrian Landarte, kes oli siiani toiminud asepresidendina.  
Kuna teisi kandidaate ei olnud, valitigi uueks FCI 
kohtunike komisjoni presidendiks Adrian Landarte 
Uruguaist.  Asepresidendi kohale esitati samuti ainult 
üks kandidaat, kelleks oli Laurent Pichard Šveitsist, 
ning sekretäri kohal oli nõus jätkama Anne-Marie Class 
Prantsusmaalt.  Suurte poolthäälte enamusega osutusid 
kandidaadid ka valituks.  Komisjon valiti järgnevaks 2-ks 
aastaks.

Päeva jooksul arutletud teemasid oli palju, kuid tooksin 
siinkohal ära tähtsamad:

FCI JUDGES DIRECTORY (FCI KOHTUNIKE 
ELEKTROONILINE ANDMEBAAS)

FCI kohtunike andmebaas läheb uuendamisele ja 
täiendamisele ning sellega seoses tuleb igal liikmesmaal 
eemaldada nimekirjast rahvuslikud kohtunikud, kuna 
andmebaas kuulub FCI-le ja rahvuslikud kohtunikud on 
oma kennelklubi all.  Antud muudatusest on EKL bürood 
teavitatud ja EKL 4 rahvuslikku kohtunikku käesolevaks 
hetkeks sealt juba eemaldatud.  Rahvuslike kohtunike 
nimekiri on endiselt leitav EKL lehel.

ESIMENE FCI KOHTUNIKE KONGESS
Eelmisel aastal sai teoks esimene üldine kohtunike 

kongress, mis toimus Kiievis päev enne „Euroopa 
Võitja“ näitust.   John Wauben andis väga detailse 
ja ülevaatliku info kongressi sisust ning toimunust. 
(Eestist osales sellel kongressil 2 välimikukohtunikku 
– Marko ja Siret Lepasaar - ning nad on Eesti 
kohtunikega oma muljeid ka jaganud eelmise aasta 
sügisesel toimunud mitteametlikul ümarlaual.) 
Arutleti, kas selliseid kongresse on vaja? 
Mida need kohtunikele annavad? Millal neid 
korraldada – kas eraldi üritusena või mõne suure 
näitusega koos nagu Euroopa või Maailma võitja? 
Ühiselt otsustati, et sarnaseid kongresse on ka tulevikus 
vaja, sest FCI on nüüdseks juba laienenud üle terve 

FCI kohtunike komisjoni koosolek
Eesti Vabariigi 100. sünnipäeval Eesti 

kohtunikke esindamas

maailma ning selline üritus on koht, kus kohtunikud 
saavad ühiselt kokku tulla, mõtteid vahetada ning 
koolituste ja seminaride läbi oma hindamismetoodikat, 
-süsteeme ja mõisteid ühtlustada.  Otsustati, et igal 
kongressil peaks olema läbiv ühisteema, mille ümber 
kogu kongressi sisu on üles ehitatud.  Kuna hetkel on 
ülemaailmselt luubi all lühikoonulised tõud, siis pakuti, 
et see võiks olla järgmise aasta teema.  Samuti pakuti 
lähiaastate läbiva teemana – liikumist ning anatoomiat. 
Järgmised kohtunike kongressid said planeeritud 
Mehhikos (juuli 2019) FCI Ameerika ja Kariibi sektsiooni 
näitusega koos, Hispaanias (aprill 2020)  „Maailma 
Võitja“ näituse raames ning Brasiilias (2022).

FCI KOHTUNIKE STATISTIKA.
Toodi riigiti välja kohtunike arvud ning TOP 3 riiki 

maailmas on: Austraalia 1787, Saksamaa 898 ja Venemaa 
750 välimikukohtunikuga.

LEPING FCI JA INGLISMAA KENNELKLUBI (KC) VAHEL 
KOHTUNIKE VASTASTIKUSEKS TUNNUSTAMISEKS.

Leping kohtunike vastastikuseks tunnustamiseks 
on allkirjastatud juba aasta tagasi Cruftsi näitusel ja see 
annab FCI kohtunikele nüüdselt lihtsama võimaluse 
hinnata Inglismaal, sest enam ei pea FCI kohtunikud 
täitma detailset küsimustikku tunnistamaks, et nad on 
piisavad pädevad ning kogenud, et hinnata Inglismaal.  
Lepingujärgselt piisab mainimisest, et kutsutav kohtunik 
on hinnanud konkreetset tõugu vähemalt 5-l korral 
rahvusvahelistel näitustel ning detailidesse ei pea enam 
laskuma (kus, millal, kui mitu koera jne).
 
FCI PARTNERRIIKIDE ALLROUNDERID JA 
RÜHMAKOHTUNIKUD.

Teadaolevalt on paljudes FCI partnerriikides oluliselt 
vähem tunnustatud tõuge – Austraalias ca 180 tõugu, 
Inglismaal ca 200 , erinevad  Aasia riigid 100-150 jne.  
Kui nendest riikides tulevad rühmakohtunikud või 
allrounderid hindama FCI riikidesse, kus on tunnustatud 
ca 400 koeratõugu, siis kas lubada neil automaatselt 
hinnata kõiki tõuge (nagu see on siiani olnud), mis sellel 
liikmesmaal on tunnustatud, või siiski ainult neid, kes 
nende omal maal on tunnustatud? Pika arutelu käigus 
leiti, et siiski - kui tegu on FCI täispartnerriigiga, siis 
kohtunik peab tegema iseseisvat tööd ning tegelema 
enesetäiendusega, viimaks end kurssi kõikide tõugudega, 
kes kuuluvad hinnataval maal vastavasse rühma.  

Nagu igal aastal, toimus ka sellel aastal FCI kohtunike komisjoni aastakoosolek, seekord oli see 
24.veebruaril päikeselises kaunis Portugali kuurortlinnas – Vilamouras. 
Tänavu osalesid delegaadid 30-st erinevast FCI liikmesriigist (FCI liikmesriike ja lepingulisi 
partnerriike on hetkel kokku 91).
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Vastasel juhul vähendame oluliselt nende maade 
kohtunike osalust FCI täisliikmesriikide näitustel. 
Kui aga kohtunikud on FCI lepingulistest partnerriikidest, 
siis nendel peaks olema õigus hinnata vaid neid tõuge, 
keda nende oma maa tunnustab.

FCI KOHTUNIKU RIIGIVAHETUS.
Juhul kui FCI kohtunik liigub ühe maa nimekirjast 

teise maa nimekirja, peaks nüüdsest selle heaks kiitma 
mõlemad riigid, vältimaks ebaseaduslikku liikumist teise 
riigi nimekirja, kus algne riik ei ole sellest teadlik.  Nüüdsest, 
enne kohtuniku kinnitamist teise maa nimekirja, küsib 
FCI büroo mõlema maa kennelorganisatsioonist vastavat 
nõusolekut.

KOHTUNIKE PÕHIKOOLITUSE PROGRAMM.
Eelmisel aastal moodustatud komisjon, mis pidi välja 

töötama kohtunike põhikoolituse programmi, esitles 
oma tööd. Selgituseks lisan, et enamikes Euroopa-, 
Skandinaavia- ning Baltimaades on väga detailne ja 
põhjalik kohtunike koolituse programm, kuid paljudes 
muudes riikides ei ole kohtunike koolitus nii põhjalik 
ning süsteemne. Selle komisjoni eesmärgiks oligi välja 
töötada FCI poolt soovituslik põhikoolituse programm, 
mida vastavad riigid saaksid rakendada oma kohtunike 
koolituses.
 

CLAUDIO DE GIULIANI PRESENTATSIOON 
TEEMAL: „KAS STANDARD AITAB KOHTUNIKKE JA 
KASVATAJAID NENDE TÖÖS?“

Tuntud Itaalia allrounder tegi väga põhjaliku 
ettekande tõustandardi käsitlemisest, lähenedes 
koerale ja tema funktsionaalsusele 3-st erinevast 
vaatenurgast: kohtuniku, kasvataja ning jahimehe. 
Asja iva oli selles, et kohtuniku jaoks sätestab standard 
– milline peab olema koera välimik, kuid ta peab ka 
suutma teha selle n.ö. välimikuga algupärast tööd.  
Jahimehe jaoks on oluline koera funktsionaalsus töös, 
kuid sellest lähtuvalt on kujunenud ka tema välimus.  
Kasvajata oma aretuses peab suutma jälgida nii välimust, 
funktsionaalsust kui ka iseloomu ning ainult seeläbi saab 
ta aretada standardile vastavaid koeri.  Taaskord – „fit 
to function“ teema oli läbiv ka selles presentatsioonis. 
Kuna teema oli nii põhjalik ja huvitav ning oleks kasulik 
kuulata ka meie välimikukohtunikel, tegime lektorile 
ettepaneku teha järgmisel aastal samasisuline seminar 
meie kohtunikele, millega ta heameelega nõustus.

Järgmine koosolek toimub 2019. aasta veebruari 
esimesel nädalalõpul Columbias. 

 
Muljeid jagas Inga Siil

Eesti Kennelliidu Välimikukohtunike Kogu 
eestseisuse esimees

24.02 toimus Lõuna-Portugalis Vilamoura linnakeses  
järjekordne  FCI näitusekomisjoni koosolek. Nagu ikka, 
toimus samal ajal ja samas kohas ka kohtunikekomisjoni 
koosolek. Osalejaid oli sel korral 30-st riigist. Igal aastal 
suureneb osavõtjate arv ja see näitab, et näitused ja ka 
kohtunikud on liikmesriikidele väga tähtsad ning teemad 
väga olulised.

Sel korral olid kavas ka uued valimised komisjoni 
etteotsa ja nagu FCI struktuurides kombeks, valiti 
siiani olnud juhtfiguurid ühehäälselt tagasi. Seega 
jätkavad: Barbara Müller presidendina, Luis Catalan 
asepresidendina ja Ronnie Natividad sekretärina.

Tähtsamad teemad, mida arutati, olid järgmised:
 
VAATLEJATE ARUANDED FCI MAAILMA VÕITJA 
NÄITUSTE JA SEKTSIOONI  VÕITJA NÄITUSTE KOHTA

Nenditi, et aasta aastalt paraneb suurte näituste 
korraldamise kvaliteet, eriti kiideti Euroopas toimunud 
üritusi: WW Moskvas ja WW Leipzigis ning EW Kiievis. 
Arutati võimalust luua senisest detailsem vaatleja aruande 
blankett, et järgnevate ürituste korraldajad saaksid 
tekkinud probleemide kohta paremat tagasisidet.

ERINEVATES RIIKIDES KEHTIB KEELD KASUTADA 

FCI näitusekomisjoni koosolek 
Portugalis.

RIHMU ILMA NN.STOPITA
Hetkel kehtib selline seadus Šveitsis ja Austrias ning 

küsimus tõstatati sellest vaatenurgast, et kuidas see mõjutab 
händlereid, kohtunikke ja koeri. Näiteks toodi situatsioon, 
kus väikeses ringis on koos suured koerad, nagu näiteks 
rottweilerid, ameerika akitad jne,  et kas on võimalik selliste 
rihmadega selliseid tõuge ringis esitada,  ilma et tekiks 
konflikt koerte vahel ja esitajatel käiks koertest jõud üle. 
Kuna hetkel on see seadus kehtiv ainult kahes riigis, siis 
otsustati see teema jätta nii, nagu on.

ONLINE KATALOOGID
Järjest rohkemates riikides võetakse kasutusele online 

kataloogid. Tekkis arutelu, et kuna eeskiri ütleb ühelt 
poolt, et kataloogi võib avaldada esimese näitusepäeva 
hommikul, aga teiselt poolt, et kohtunik ei tohiks 
kataloogiga eelnevalt tutvuda, siis on siin vastuolu. Leiti, 
et mitmepäevasel näitusel peaks online kataloog olema 
avaldatud päevade kaupa, mitte terve kataloog korraga.

UUS EUROOPA LIIDU SEADUS ANDMEKAITSE KOHTA
Selle aasta mais hakkab kehtima uus seadus ja tekkis 

küsimus, kas peale seda on seaduslik avaldada kõikide 
näitusel osalejate täiskirjeldused, nagu see toimub praegu 
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Taanis ja kohe varsti ka Soomes. Paluti FCI bürool 
teemaga tegeleda.

LOOGILINE NÄITUSEKLASSIDE JÄRJESTUS KÕIKIDES 
FCI MAADES

EKL VKK ettepanekul sai see teema Eestist 
päevakorda saadetud. Oleks selgem ja loogilisem, 
kui vähemalt rahvusvahelistel näitustel oleks kõikjal 
klasside järjestus sama. Hetkel  võib see mõnes riigis 
tulla suure üllatusena, et näiteks veteranklass on 
kõige esimene jne. Viimane näide oli WW Leipzigis. 
Enamushäältega otsustati see ettepanek FCI Juhatusse 
saata.

TÕSTA DALMAATSIA KOER 6.-ST RÜHMAST 7.-SSE
Selline ettepanek tehti Prantsusmaa poolt, kuid kui 

küsiti päritolumaa ehk Horvaatia seisukohta, siis see oli 
loomulikult negatiivne. Dalmaatsia koer peaks jääma 
ikka 6.-sse rühma.

MUUTA JUUNIORKLASSI VANUST 9-15 KUUNI
Arutluse käigus nenditi, et praegune vanusevahe 9-18 

kuud annab ikkagi noortele koertele suurema võimaluse 
juuniorklassis osaleda.

Sel aastal toimus ühiskoosolek 25. veebruaril, 
Portugalis Vilamouras.  Ajal, kui meil oli Eestis 
-20 ja rohkelt lund, võttis meid vastu päikeseline 
Portugal, mille aedades puu otsas valmisid apelsinid 
ja sidrunid ja väljas oli sooja +15 kraadi.  Väga suur 
erinevus võrreldes meie juubeldava kodumaaga. 
Kuna näituste korraldus on kohtunikega väga otseselt 
ja tihedalt seotud, siis järgmisel päeval peale eraldi 
kohtunike ja näitusekomisjoni koosolekuid on alati 
ühiskoosolek. Sellel koosolekul arutatakse teemasid, mis 
on seotud nii kohtunikega kui ka näitustega.

Koosolekul oli kohal 59 delegaati, FCI 
juhatuse esindajana oli kohal Tamas Jakkel. 
Pärast tervitussõnu vastuvõtja kennelliidu president Carla 
Molinarilt kinnitati eelmise aasta koosoleku protokoll  
ning seejärel  asuti selle aasta päevakorrapunktide juurde.  

Siinkohal tooksime taas välja tähtsamad teemad, mida 
arutati, ning püüame neist anda ülevaate.

KOHTUNIKE PÄDEVUSTE KINNITAMINE KOHALIKU 
KENNELORGANISATSIOONI POOLT.

Enamike riikide kohtunikke saavad näitusekorraldajad 
kutsuda otse, st võttes kontakti kohtunikuga ning piisab 
tema enda nõusolekust vastaval näitusel hinnata. Oma 
hindamispädevuste õiguse eest on samuti vastutus 

Muljeid FCI näitusekomisjoni 
ja kohtunikekomisjoni 

ühiskoosolekult

MITTE FCI MAADE KOHTUNIKE HINDAMINE FCI 
MAADES

Rõhutati, et sellised kohtunikud peaksid enne 
hindamist tutvuma meie standarditega ja ka nende järgi 
hindama.

NÄITUSED, KOHTUNIKUD, OSALEJAD JA 
KÜLASTAJAD AVALIKU TÄHELEPANU ALL.

Juhiti tähelepanu, et iga päevaga suureneb loomakaitsjate 
hulk, kes tahaksid koertenäitused üldse keelata, ja sellega 
seoses peaksime me kõik tähelepanu pöörama detailidele, 
kuidas meie hobi väljapoole paistab. Mitmetes riikides on 
näitustel ringi liikumas inimesed, kes juhivad osalejate 
tähelepanu erinevatele situatsioonidele - liiga väike puur, 
koer liiga kaua trimmimislaual, abivahendite kasutamine, 
liigne ``poomine`` näituseringis jne. Sellega võiksid 
tegeleda kõik rahvuslikud organisatsioonid ning siis 
paistaks ka avalikkusele rohkem välja, et me hoolime oma 
hobist.

Muljeid vahendas
Marko Lepasaar 

EKL näituse toimkonna esimees
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kohtunikul endal.  Kuid on ka mitmeid riike, nagu 
Itaalia, Horvaatia, Venemaa, Jaapan, Argentiina, 
Ungari, Serbia, Ukraina jpt, kus on vaja saada kohaliku 
katusorganisatsiooni kinnitus kohtuniku pädevuse kohta.  
Arutati, kes seda peaks ühtlustama – st muuta ühes 
või teises suunas?  Leiti, et kuna FCI Judges Directory 
koduleht on ametlik koduleht, mida täiendavad iga maa 
katusorganisatsiooni volitatud isikud, siis ei ole vajadust 
kohtunike kutsumise protseduuri keerulisemaks muuta, 
nõudes lisakinnitust kohalikult katusorganisatsioonilt 
ka nendelt riikidelt, kus seda praegu ei nõuta.  Kui aga 
teatud maad soovivad omada kontrolli oma kohtunike 
hindamiste ja liikumiste üle, siis neile peab jääma see 
õigus.

KOHTUNIKE „DRESS-CODE“.
FCI „executive committee“ saatis ühiskomisjonile 

arutluseks teema, mis puudutab kohtunike riietumist. 
Nimelt on neile jäänud silma, et osad kohtunikud ei 
riietu piisavalt väärikalt ja soliidselt, kui nad hindavad 
lõppvõistlusi FCI suurtel näitustel.  Komisjonisiseselt 
leiti ühiselt, et riietumisstiili on raske ette määrata ning 
inimeste maitsed riietusstiili osas võivadki olla väga 
erinevad.  Mingisugust riietumisstiili ettekirjutust pole 
tänapäevases vabas ühiskonnas võimalik kehtestada ega 
nõuda.

KOHTUNIKE PÄEVARAHA REISIPÄEVA KOHTA
Tõstatasime teema seoses kohtunike reisipäeva 

päevarahaga – nimelt, kui lugeda FCI kohtunike reglementi, 
siis FCI poolt kehtestatud minimaalne päevaraha 
reisipäeva kohta on 35 eur, mis ei sisalda toitlustust. 
Samas osad näitusekorraldajad siiski eeldavad, et 
selle summa sisse kuulub ka toitlustus.  (Küsimus 
on pikkades reisipäevades, kus kohtunik lahkub 
kodunt varahommikul, tema reis on mitme erinevates 
lennujaamades ümberistumistega ja jõuab sihtpunkti 
õhtul ning ilmselgelt on tal vaja vahepeal lennujaamas/
rongijaamas vm võtta kerge eine.)  Ühiselt saadi aru, 
et päevaraha sisse ei kuulu toitlustus ja see tuleks 

näitusekorraldajal kompenseerida päevarahale lisaks.

JOOKSUAJAGA EMASTE KOERTEGA NÄITUSTEL 
OSALEMINE

Samuti Eesti poolt tõstatatud teema – kuidas on 
praktika erinevates riikides, kas on lubatud jooksuajaga 
emastega osaleda näitusel ning kuidas on tendents 
teistes riikides, kas plaanitakse pigem lubada või keelata? 
Teadaolevalt on nii meie lähinaabritel – Lätis on keelatud 
jooksuajaga emaste koertega osalemine näitustel, 
kuid selgus, et see reegel ei ole kehtestatud mitte Läti 
Kennelliidu poolt, vaid riiklikul tasemel ja seadusega. 
Läti esindaja oma kommentaaris leidis, et see seadus 
on lühikarvalisi tõuge diskrimineeriv, sest nendel 
koertel on üldjuhul jooksuaeg kohe märgatav, 
erinevalt pikakarvalistest tõugudest, kelle jooksuaeg 
jääb tihtipeale visuaalsel vaatlusel märkamata.  
Läti kolleegid mainisid, et nad plaanivad hakata 
lähiajal tegelema sellega, et seda seadust tühistada. 
Leedus on näituseeeskirjadega lubatud kohtuniku 
otsusega eemaldada jooksuajaga koer ringist. 
Teistes riikides ei ole keelatud jooksuajal emastega 
osalemine näitusel ning hetkel ei ole ka mõeldud selles 
osas muudatusi teha.

JÄRGMISED KOOSOLEKUD.
Järgmisel aastal toimub koosolek Kolumbias, Bogotas. 

Kolumbia esindajad palusid tõsta kuupäeva varasemaks, 
et see oleks meie  traditsiooniline koosoleku kuupäev - 
veebruari esimene nädalavahetus (02.-03.02.19). 2020. 
aastakoosoleku toimumiskoht on Hispaanias, Madridis 
ja ühehäälselt valiti 2021. aasta toimumiskohaks Lõuna-
Itaalia.

Muljeid jagasid
 

Inga Siil 
EKL välimikukohtunike kogu eestseisuse esimees

ja 
Marko Lepasaar 

EKL näituse toimkonna esimees
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FCI agility komisjoni istung
3. -4. veebruaril 2018 Stockholmis

Pärast tervitussõnu, eelmise koosoleku protokolli 
kinnitamist ja uute delegaatide tutvustamist asuti 
päevakava sisuliste punktide juurde.

RAPORT RV KOHTUNIKE TÖÖTOA KOHTA
Eelmise aasta sügisel Hemeris toimunud seminar 

õnnestus, tagasiside oli igati positiivne, osales 20 
rahvusvahelist kohtunikku 15 erinevast maast. Töötati 
3 grupis - uute reeglite tutvustamine võttis umbes 
50% ajast, samuti tehti erinevaid koordinatsiooni- ja 
liikumisharjutusi, mis kohtunikele vajalikud, ning lahendati 
erinevaid hindamisülesandeid. Tagasiside oli positiivne. 
Eesmärgiks  ei olnud mitte õpetada kohtunikke hindama, 
vaid vahendada infot ning jõuda ühisele arusaamisele 
mõnedes mitmeti tõlgendatavates hindamisolukordades ja 
jagada head praktikat ning oskusi. Kuna seminaril osalejate 
arv oli piiratud (igast riigist vaid 2 rahvusvahelise taseme 
kohtunikku), siis peeti oluliseks rõhutada, et seminar 
oli mõeldud sellisena, et saadud info ei jääks mitte vaid 
kohal olnud kohtunike teada, vaid et nood jagaksid oma 
omandatud teadmisi ka teistega.

SUURVÕISTLUSTE KOHTUNIKUD
JEO 2019 – laupäeval selgus, et pole isegi mitte 

korraldajamaad, pühapäeval päästis olukorra Šveitsi 
esindaja, kes andis teada, et Šveits on valmis korraldama 
JEO 2019. Komisjoni poolt määratavateks kohtunikeks 
valiti  Elena Dmitrochenko Venemaalt ja Erika Szoboszlay 
Ungarist. Arusaadavatel põhjustel esitab Šveits omapoolse 
ehk kodumaise kohtuniku nime hiljem.

EO 2019  - korraldajariigi ehk Hollandi poolt on 
kohtunikeks Marc Fonteijn ja Ron Van Straten (kontaktide 
kohtunikud Susan Mouwen, Arjen van Gastel). Toimub 
Roosendaalis, mis on Belgia piiri lähedal, samas kohas, 
kus toimub käesoleva aasta JEO (25. – 28. juuli). 
Komisjoni poolt valiti kohtunikeks Bonnik Berthelsen 
(Taani) ja Pascale Crespel (Prantsusmaa)

Toimus pingeline arutelu seekord oma kandidatuuri 
suurvõistluse kohtunikeks esitanud kohtunike taotluste 
ning samuti nende taotluste lisadena esitatud rajajooniste 
üle. Tekkis ka diskussioon, kas ka korraldajariigi poolt 
suurvõistlust hindama määratud kohtunik peaks 
komisjonile esitama oma rajajoonised ja kui jah, siis 
millised. Hääletamise tulemusena otsustati, et ka 
suurvõistlust korraldava riigi poolt määratud kohtunik 
peab esitama komisjonile oma rajajoonised, mis võivad 
olla hüpoteetilised, veel mitte kasutuses olnud rajad, kuid 
mis samas on konkreetsele kohtunikule iseloomulikud. 
Kuna korraldajariigi kohtunikku ei määra mitte FCI 
Agility komisjon, vaid selle kohtuniku määramise pädevus 
on kohalikul kennelorganisatsioonil, siis nende jooniste 
alusel ei saa komisjon otsustada, kas kohtunik sobib või 
mitte, küll aga saab talle teha sõbralikke soovitusi ja anda 
juhtnööre. 

KOMISJONI JUHATUSE VALIMINE. 
a) president (komisjoni juht, delegaatide kontaktisik, 

taotluste koordinaator, seminaride ja workshop’ide 
korraldamise koordinatsioon) - valituks osutus Christa 
Bremer;

b) 1. asepresident (komisjoni sekretär, FCI delegaat 
MM’il) - valituks osutus Wilfried Claes;

c) 2. asepresident (FCI delegaat EO’l – EO reeglite 
kaasajastamine, parandamine, täiendamine) - Allan 
Hansen; 

d) 3. asepresident (FCI delegaat JEO’l – JEO reeglite 
kaasajastamine, parandamine, täiendamine) - valituks 
osutus Paolo Meroni;

e) 4. asepresident (kohtunike ja muu hindamisega 
seotud temaatika eest vastutaja) - valituks osutus Alen 
Marekovic;

f)  mõõtmiskomisjoni kahe liikme kinnitamine – 
komisjon valiti 2017 oktoobris, kuid üks valitud 
liige loobus ning seega on üks mõõtmiskomisjoni 
liikme koht Hanseni ja Claesi kõrval vakantne. Seega 
võib liikmesriigi kennelorganisatsioon saata oma 
kandidaadi nime oktoobriks.

AVALDUSED JA TAOTLUSED LIIKMESRIIKIDELT. 
Hollandi poolt esitatid ettepanek muuta JEO 

vanuseklasse. 
Arutelu tulemusena otsustati, et alates 2019. aastast on 

JEO’l vanuseklassid järgmised:
•	 Lapsed - alla 12 aasta.
•	 Juunior 1: 12 aastased kuni vanuseni 14 aastat 

(ehk siis vanuses 12,13 & 14 aastased). 
•	 Juunior 2: 15 aastased ja vanemad (15, 16, 17 & 18 

aastased).  
Otsuse vastuvõtmisel arvestati nii seda, et võistlus 

oleks noorte händlerite jaoks võrdsem ja motiveerivam. 
Võistluse korraldajaid ilmselt väga palju need muudatused 
ei mõjuta – eeldatavalt jääb endiselt kolm ringi, küll aga 
on prognoositav osalejate arvu tõus (seni üle 530 osaleja 
ei ole olnud).

Sellega seoses tuleb oktoobris komisjonis üle 
vaadata JEO reeglid ja muudatused saab siis ka sinna 
adapteeritud. Kõik ettepanekud JEO reeglite muutmiseks/
parandamiseks/kaasajastamiseks on teretulnud, palun 
saata need aadressile piret.reinsalu@gmail.com.

EELINFO EUROPEAN OPEN 2021 KORRALDAJA 
KOHTA.

Portugal on huvitatud korraldama EO 2021, kuid 
ametlikku taotlust veel ei ole

INFO SUURVÕISTLUSTE KOHTA. 
Junior European Open Agility 2018 (NL)  
Võistkondade kaptenid saavad sisestada kõigi osalejate 

andmed ja muuta neid seni, kuni saabub deadline. 
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EO Agility 2018 (A)
Kogu vajalik info on kodulehel leitav. Lõigatud sabade ja 

kõrvadega koerad ei ole osalema lubatud. Dopingureeglid 
on üldised FCI reeglid. Kasutatakse Galican takistusi nagu 
viimasel ajal suurvõistlustel on traditsiooniks saanud.

MM 2018 (S) 
Selgus, et ka keemiline kastreerimine loetakse Rootsis 

dopinguks, seega keemiliselt kastreeritud koerad ei 
saa MM’l osaleda. Samuti loetakse dopinguks koerte 
käpapadjandite töötlemine ükskõik millise libisemisvastase 
ainega ning osad füsioteraapiaprotseduurid. Antidopingu 
loeteluga saab tutvuda aadressil dopk@skk.se. Tuleb 
arvestada, et dopingukontroll võidakse tõesti ka reaalselt 
läbi viia. 

Kavas on võistlused läbi viia selliselt, et päevas toimub 3 
jooksu, mis aga omakorda tähendab, et veterinaarkontroll 
nihkub varasemaks. 

Mittevõistlevatele koertele on eraldi veterinaarkontroll 
ja need koerad peavad olema eraldi eelregistreeritud. 

Tuletõrjenõuete tõttu ei tohi meeskonnaruumid olla 
lukustatud ja ka puurid ei tohi olla lukus (suletud küll, 
kuid mitte lukus). Meeskondade ruumide suuruse osas 
oli korraldajatel esialgu idee, et ruumid on kõikidele 
maadele võrdse suurusega. Delegaadid (s.h. ka Rootsi 
enda delegaat) pidasid siiski olukorda, kus Saksamaa 
ja Kolumbia meeskonna ruumid on võrdse suurusega, 
ebamõistlikuks ja ebavõrdseks. 

Otseülekannet pakub Sportsground AB. 
Võistluspinnas on sama, mis Liberecis ehk JutaGrass, 

takistused Galican’ilt. 
Camperite alaga on probleeme, sest halli ümbruses on 

alustatud ehitustegevusega ja see, kui palju ruumi jääb 
camperitele, selgub ilmselt alles vahetult enne võistlust. 

Ka võistluseks kasutatav põrandapind ise on väiksem, 
kui seni ollakse harjunud, kuna tegemist ei ole mitte 
jäähalliga, vaid väiksema spordihalliga.

Mõningaid juhiseid reisimiseks. Kui on soov kasutada 
rendiautot, on otstarbekam kasutada Malmö lennujaama, 
kuna rendiauto on Rootsis odavam võrreldes Taaniga 
ja kui võtta auto Kopenhaagenist, siis ka Taani-Rootsi 
vahelise silla ületamise eest tuleb tasuda 50 eurot. Kui aga 
rendiauto kasutamine pole vajalik ja soovitakse liikuda 
jalgsi ning ühistranspordiga, siis on tungivalt soovitatav 
kasutada saabumiseks Kopenhaageni lennujaama. 
Ühistranspordiühendus Kristianstadi on kordades 
mugavam ja sujuvam Kopenhaagenist, rongipilet 
Kristianstadi maksab ligikaudu 20 eurot ja rong sõidab 
1,5 tundi.  

MITMESUGUST. 
Prillide kandmine koertel.  Saksamaal, Luksemburgis 

ja Austrias on tõstatatud küsimus, kas koerad võiksid 
kanda võistlustel prille. Prillid pole mitte klaasist, vaid 
plastikust. Väidetavalt on selliste spetsiaalsete prillidega 
saadud märgatavalt häid tulemusi koertel, kellel muidu 
on raskusi hüppeks õige äratõukepunkti määramisega. 
Üldine seisukoht oli, et prillidega koeri võistlema lubada 
ei saa. Samas toodi argumenteerides välja seisukoht, 
et sellisel juhul ei tohiks ju ka puusaproteesidega koer 

võistelda, kuid ometigi on võistlemas selliseid koeri, kellel 
on mingi liiges või luuosa asendatud kunstlikuga.

Turjakõrguse mõõtmisest – kes võib mõõta. Austrias 
mõõdab vaid hindav kohtunik. Rootsi ja Soome on 
seoses viie suurusklassiga ümber mõõtmas sisuliselt 
enamusi oma koeri. Händler/koera omanik peab 
arvestama, et nagu ta mõõtma läheb, nii ta koera andmed 
andmebaasi ka kantakse. Ei ole olemas võimalust, et talle 
ei meeldi selle kohtuniku mõõdetud tulemus ja käib seni 
“mitteametlikke” mõõtmisi tegemas, kuni leiab kohtuniku, 
kes mõõdab “nagu vaja”, ja alles siis laseb sisestada andmed 
andmebaasi. Samuti oli valdav seisukoht, et pigem 
eelistatakse mõõtmisvigade ilmsikstulekut kodumaistel 
tavavõistlustel ja muudaksid koera suurusklassi pärast 
võistluste käigus toimunud pistelist kontrollmõõtmist, kui 
see, et koer on mõõdetud valesse suurusklassi, tuleb välja 
RV võistlusel. Belgias mõõdetakse koerad kolm korda – 
katsed (koerad alustavad võistlemist katsetel), võistlused 
ja kvalifitseerumisel MMile või EOle. Üldiselt oldi ka seda 
meelt, et händleri kohustus on õpetada mõõtmiseks koera 
seisma ja koera, kes ei suuda mõõtmiseks rahulikult seista 
või on ilmselgelt õpetatud seisma sellises poosis, et saada 
madalam turjakõrguse näit, ei mõõdeta.

Treenimine võistlusrajal. On süvenemas tendents, 
et händlerid kasutavad võistlusi koerte treenimiseks. 
Näiteks toimub sisuliselt raja ümberehitamine võistleja 
poolt – koer ajab pulga maha, händler peatab koera, paneb 
pulga uuesti üles ja kordab sellest kohast alates rada. 
Või korratakse korduvalt ja korduvalt kontaktpindasid, 
sisenemist slaalomisse. Sellist tegevust tuleb lugeda 
lugupidamatuks käitumiseks teiste võistlejate, korraldajate 
ja kohtuniku vastu, kuna sisuliselt on tegemist kõigi aja 
ebaotstarbeka kulutamisega. Soovitatavaks loeti seda, kui 
võistleja pärast diskvalifitseerimist jätkab raja läbimist, 
aga kui võistleja hakkab rada ehitama ja trenni tegema, 
tuleb koheselt lahkuda. Võistlused ei ole trenni tegemise 
koht.

Noorsootöö. Tehti ettepanek, et kui spetsiaalselt 
juunioritele tehakse mingeid eraldi treeninglaagreid, 
seminare, workshop’e, siis seda infot võiks avalikustada 
nii, et ka teiste maade noored saaksid soovi korral nendest 
üritustest osa võtta. Üldine praktika on, et sellised üritused 
toimuvad vabatahtliku töö tulemusena, osavõtutasu katab 
vaid söögi ja muu hädavajaliku, kui raha üle jääb, läheb 
see JEO ’le sõitmise toetuseks.

Reeglid agilitykohtunikele. Ilmnes ka vajadus 
agilitykohtunike eetikareeglite järgi. Kõik piirangud, mis 
on seatud näitusekohtunikele, ei ole asjakohased agilitys, 
ning samas on probleeme, mida ei esine ei näitustel ega ka 
muudes spordialades. Samuti oleks vajalik RV kaebuste 
järelevalvesüsteem (selle süsteemi mustandi koostamine 
usaldati Eestile). 

Kokkuvõtte koostas
Piret Reinsalu
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FCI päästekoerte komisjoni 
koosolek

17. - 18. veebruaril 2018 Zateci’s, Tšehhis

 Koosoleku algul Frans Jansen tervitas kõiki delegaate 
ning tänas Helena Šabatovát külalislahkuse eest. Seejärel 
kinnitati koosoleku päevakava ja eelmise koosoleku 
protokoll.

UUED IPO-R REEGLID

Frans Jansen informeeris delegaate, et uued reeglid 
koos parandusettepanekutega on valmis ja FCI 
Üldkomitee poolt kinnitatud 20. jaanuaril 2018.a. ning 
hakkavad kehtima 01.01.2019.a. Kinnitatud reeglid lubati 
nädala jooksul saata kõikidele riikidele (seisuga 12.03. 
reegleid saadetud ei ole). 

Paljud delegaadid olid hämmingus, et uued reeglid 
on kinnitatud ja paljudel oli küsimusi, mis ettepanekuid 
vastu võeti. Segadust tekitaski just asjaolu, et riikide poolt 
saadetud ettepanekud olid väga erinevad ning tekkis 
põhjendatud küsimus, mis täpselt vastu võeti.

FCI ja IRO ühendatud töögrupi esindaja Daniela 
Erasmus tegi ettekande, kus tõi välja järgmised 
muudatused:

•	 Sobivuskatse (praegune E tase) saab olema 
kohustuslik;

•	 B taseme eelduseks on A taseme sooritused (2 
korda) hindele hea, 2 erineva kohtuniku juures;

•	 Tarbeese saab olema korraldaja oma;
•	 Esimene harjutus on alati kõrvalkõnd ja 

paugukatse;
•	 Teiste harjutuste loosimine tehakse testi hommikul 

ja sama soorituse järjekord kehtib kõigile;
•	 Loositakse järgmised harjutused: tarbeeseme 

toomine, kontroll distantsilt, kandmine, kõik 
takistused ühe blokina;

•	 Lisandus uus takistus swing, mida oli muudetud.
Üldkokkuvõttes avaldasid paljudes delegaadid 

pahameelt, et reeglid tagaselja vastu võeti ja puudus 
võimalus arutada, mis uutes reeglites muutub ja mis mitte. 

KOHTUNIKE KOOLITUS

FCI töögrupp leidis, et kohtunike koolitus uute reeglite 
osas tuleb läbi viia esimesel võimalusel. Kuupäevadeks 
määrati 16.-17. juuni 2018, koht Dortmund, Saksamaa. 

 Kohal olid: Frans Jansen (Holland), Bruno Piccinelli (Itaalia), Ken Honda (Jaapan), Helena Šabatová (Tšehhi), 
Walter Hoffmann (Saksamaa), Daniela Erasmus (Austria), José Buggenhout (Belgia), Petra Covic (Horvaatia), 
Monika Rusing (Eesti), Harri Kuusisto (Soome), Yannick Douaud (Prantsusmaa), Liviu Ionescu (Rumeenia), 
Leif Sundberg (Rootsi), Marko Brucan (Sloveenia), Jeremias Janki (Šveits), Marianna Gladkikh (Venemaa).
Külaline: Detlef Kühn (Saksamaa).

Ei osalenud delegaadid Taanist, Argentiinast, Hispaaniast, Monacost ja Lõuna-Aafrika Vabariigist.

Iga riik saab 2 (maksimaalselt 3) kohta koolitusele. Walter 
Hoffmann planeerib ja valmistab koolituse ette. 

Kutse koolitusele koos täpsemate detailidega 
saadetakse esimesel võimalusel.

2018 FCI MEESKONDLIKUD 
MAAILMAMEISTRIVÕISTLUSED 

FCI Meeskondlikud MM toimuvad 23.-26.08.2018 
Chbany’s, Tšehhis. 

MM-l saavad hinnata vähemalt 10 aastase staažiga 
kohtunikud.

Ettepanekud kohtunike osas olid:
Maa-ala – kandidaadid Volker Marks (Saksamaa), 

Joop Meijer (Holland), Matjaz Zanut (Sloveenia) – 
valituks osutuvad Volker Marks (Saksamaa) ja Matjaz 
Zanut (Sloveenia).

Varemed - Anatoli Trubchaninov (Ukraina), Vilem 
Babicka (Tšehhi), Ken Honda (Jaapan) – valituks osutub 
Vilem Babicka (Tšehhi).

Jälg – kandidaat José Buggenhout (Belgia), kes osutub 
ka valituks.

Kuulekus/osavus – kandidaadid Alois Russeger 
(Austria), Joop Meijer (Holland), Daniela Erasmus 
(Austria) – valituks osutub Joop Meijer (Holland).

Alade ülevaatus toimus peale koosolekut ning kõik alad 
said aktsepteeringu delegaatide ja võistluse supervisior’i 
Detlef Kühn´i poolt.

FCI meeskondlik MM ametliku veebileht on: 
www.ecanis.cz/fci2018 

IGAAASTANE STATISTKA

Leif Sundberg esitas statistika 2017. aasta kohta, mida 
riigid olid eelnevalt saatnud. Ta sõnas, et osad riigid ei 
saada statistikat ja mõnedel esines vigu, mida kohapeal 
parandati.

Tõdeti, et olemasoleva statistika põhjal on üldnumber 
stabiilselt samas suurusjärgus, osalejate arv ei kasva. 

Hea oli näha, et Eesti oli kasvavas tempos! Eestis 
startijaid 2016 - 35, 2017 – 50!
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2017

 Osalejaid
Tulemuse 

saanuid

Läbimise 

%

Saksamaa 606 474 78

Itaalia 400 288 72

Rumeenia 66 36 55

Rootsi 59 26 44

Eesti 50 30 60

Soome 45 27 60

Taani 40 15 38

Jaapan 20 4 20

TÖÖRAAMATUD

Statistika arutluse käigus kerkis üles uus temaatika 
– tööraamatud. Ettepanek Walter Hoffmannilt, et 
FCI-s võiks teha ühtse võistlusraamatu ning kõikidel 
riikidel oleks üks standard. Horvaatias ja Sloveenias on 
koera kohta üks tööraamat, kuhu lisatakse ka mitte FCI 
alad (MRT, muud koolitused ja õppused). Ülejäänud 
delegaadid arvavad, et spordi jaoks peaks olema üks ja 
muude õppuste/koolituste jaoks teine tööraamat. 

Ühiselt leiti, et tuleks välja töötada ühtne FCI tööraamat 
kõikidele. See lihtsustab nii korraldajate kui ka kohtunike 
tööd – ei eksita täitmistel, lihtsam aru saada, kuhu ja mida 
kirjutada.

Walter Hoffmann kogub kõikidelt riikidelt kokku 
tööraamatute koopiad ning teeb tööraamatu kavandi 
ettepaneku järgmiseks koosolekuks. Samuti plaan võtta 
ühendust IRO-ga, et ka nemad võtaksid kasutusele 
samasuguse tööraamatu. 

UUE PRESIDENDI JA 2 ASEPRESIDENDI VALIMINE

Presidendi ja asepresidendi volituste aeg sai otsa 
ning tuli valida uued isikud. President Frans Jansen ja 
asepresident Ken Honda tänasid kõiki delegaate koostöö 
eest ning teatasid, et nemad uuesti ei kandideeri.

Uueks presidendiks kandideerimiseks esitasid oma 
soovi kolm inimest – José Buggenhout (Belgia), Jeremias 
Janki (Šveits) ja Bruno Piccinelli (Itaalia).

José Buggenhout on 57 aastane,  töötas varasemalt 

politseis ning nüüd on pensionil. Suur kogemus koerte 
koolitamises (politseikoerte koolitamine, päästealad, 
IPO, FH). Valdab vabalt inglise, saksa ja prantsuse keelt.

Jeremias Janki – samuti kogenud koerajuht 
(militaartaustaga), tegelenud kõikide aladega, eriti laviin, 
mets ja varemed. Kahjuks inglise keele oskus ei ole piisav.

Bruno Piccinelli oli ka praegu asepresident. Tema 
kõige suuremaks puuduseks on keeleoskus – ta valdab 
ainult itaalia keelt.

Delegaate oli kohal 16 ning neist 13 toetas José 
Buggenhouti. 

Asepresidentide kandidaate oli rohkem – Helena 
Šabatová (Tšehhi), Daniela Erasmus (Austria), Marko 
Brucan (Sloveenia), Bruno Piccinelli (Itaalia), Liviou 
Ionescu (Rumeenia) ja Yannik Douaud (Prantsusmaa). 

Hääled jagunesid suhteliselt võrdselt Helena Šabatová, 
Daniela Erasmuse, Marco Brucani ja Liviou Ionescu 
vahel, kuid ühe enamhäälega osutusid valituks Marco 
Brucan ja Liviou Ionescu.

Uue juhatuse sõnum oli: ”Arutame ühiselt, hääletame. 
Ootame delegaatidelt toetust, abi ja ettepanekuid – 
töötame koos, et leida parim lahendus päästealadele.”

IRO KVALIFIKATSIOONI NÕUDED IRO MM-LE

Arutelul oli ka IRO uued kvalifkatsiooninõuded 
IRO MM-le, kus aktsepteeritakse ainult IRO kohtuniku 
tulemust. FCI endine president Frans Jansen tegi kirja 
IRO-le, kus juhtis tähelepanu, et uued kvalifikatsiooni 
reeglid on FCI kohtunike osas diskrimineerivad. Arutelu 
IRO ja FCI vahel jätkub ning lahendust loodetakse enne 
järgmist koosolekut. Alternatiivina kaalub FCI oma 
individuaalse MM tegemist. 

KOOSOLEKU LÕPP

José Buggenhout tänas veelkord Helena Šabatovát 
külalislahkuse eest ja Frans Jansenit suurepärase 
presidenditöö eest. Samuti tänas ta suurepärase töö eest 
Helena Šabatovát, Ken Hondat ja Bruno Piccinellit, kes 
olid asepresidendid. José Buggenhout tänas ka delegaate 
konstruktiivsete ettepanekute eest koosolekul ning soovis 
kõigile turvalist koduteed. 

Järgmine koosolek toimub 26. augustil Zatec´is 
Tšehhis, vahetult peale FCI meeskondliku MM võistlust.

ülevaate koostas
Monika Rusing

Uus juhatus. Foto: Monika Rusing.
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FCI töökoerte komisjoni 
koosolek

09. - 11. märtsil 2018 Lignano, Itaalia

Komisjoni president Frans Jansen juhatas koosoleku 
sisse, muuhulgas teavitades delegaate uutest liikmetest. 
Komisjoni tööga oli liitunud Leedu, asendunud oli Tšehhi 
ja Saksamaa esindaja ning tööga oli taas liitunud Poola.

Kinnitati päevakord.
Vaadati üle eelneva koosoleku protokoll ja parandati 

seal olevad vead Belgia ja Iisraeli esindaja osas.

2019 EESKIRJADE INFO

Eeskirjad on nüüd FCI Peakomitee poolt 
kinnitatud. FCI poolt saadetakse kinnitatud projekt 
liikmesorganisatsioonidele  välja  järgmisel nädalal 
ka ametlikult.  Spetsiaalselt tänati Günther Diegelit 
tehtud töö eest seoses uute eeskirjadega, kuivõrd 
tema osa uute eeskirjade juures oli kõige suurem. 
Anti ülevaade toimunud kohtunike koolitusseminarist. 
Öeldi, et tagasiside oli väga hea nii esitluste kui ka teemade 
käsitlemise ühtluse osas.

FCI IPO – FH MM’I ÜLEVAADE

Osaleb 26 riiki. Juba on registreerinud 39 osalejat, kuid 
regamine on veel avatud. Kuna on nii palju osalejaid, siis 
võib eeldada, et reservid starti ei pääse. Hetkel on arvata, 
et lisandub veel 10 osalejat.  See on seni kõigi aegade 
rekord. Kuna osalejaid on nii palju, siis pannakse üks 
päev võistlustele juurde. Seega on võistlused 11. – 15. 
aprill. Registreerimine on avatud alates esmaspäevast 
teisipäevani. Vetkontroll on avatud teisipäeval 09.00-
12.00. Teisipäeva õhtul on loosimine jne. Võistlus läheb 
käima juba kolmapäevast. Hetkel on seal veel ebatavaliselt 
külm. Lund ei ole, aga hetkel ei saa pilte teha põldudest, 
kuivõrd põllud on veel talvises seisukorras. Nüüd on 
juba temperatuur kõrgem ja põldude kvaliteet paraneb 
lähinädalatel kiirelt ja siis saavad olema ka pildid. 
Põllud on üsna lagedad ja kerge rohelisega. Kui on 
teada, kus hotellis elatakse, siis saab sinna lähemale ka 
treeningpõllu. Ainult lubatud põldudel võib treenida. Kui 
minna mujale, tuleb suuri probleeme, sest enamus põlde 
on samas jahialadeks jahimeestele. Igale riigile on olemas 
treeningpõllud.

MONDIORINGI INFO

MM’l oli palju osalejaid, 3 astmes oli maksimumarv 
ehk üle 50 osaleja. Järgmine MM toimub Moskvas. 

Koosolekul osalesid järgmised riigid: Serbia, Sloveenia, Saksamaa, Norra, Šveits, Venemaa, 
Tšehhi, Slovakkia, Austria, Kreeka, Rootsi, Itaalia, Prantsusmaa, Belgia, Luksemburg, Jaapan, 
Poola, Soome, Eesti,  Leedu,  Holland. Järgnevalt lühikokkuvõte käsitletud teemade järjekorras.

Mondioringi sektsiooni koosolek oli Hispaanias. 
Loodetakse, et Mondioring saab varsti oma komisjoni. 
Käis diskussioon selle üle, kas eraldi komisjon ikka 
oleks mõistlik või mitte. Hetkel on Mondioring nii palju 
tugevam, et tegelikult võiks olla küll eraldi komisjon. 
Otsustati küsida FCI seisukohta.

PRESIDENDI JA ASEPRESIDENDI VALIMINE

Presidendi kandidaatidena pakuti välja Frans Jansen, 
Edgar Scherkl ja Robert Markschläger. Viimased 2 
võtsid oma kandidatuuri tagasi. Nii jäi Frans Jansen ja 
enamus hääletas tema poolt. Asepresidendiks pakuti 
Igor Lengvarski, Robert Markschläger ja Edgar Scherkl.  
Frans Jansen avaldas soovi näha asepresidentidena 
samu inimesi, kes on olnud siiani. Edgar Scherkl on 
komisjonis uus inimene ja seetõttu ei oleks kohane teda 
kohe asepresidendiks valida. Toimus kirjalik hääletamine, 
kus Robert Markschläger sai 15, Edgar Scherkl 6 ja Igor 
Lengvarski 17 häält. Seega jätkavad asepresidentidena  
samad inimesed, kes siianigi.

KOMISJONILIIKME ASENDAMINE KOOSOLEKUL

Kui koosolekul osaleb mõne komisjoniliikme asendaja, 
on ta hääleõiguslik vaid siis, kui tal on oma kennelliidult 
kiri.

NIMEKIRI FCI HINDAMISÕIGUSEGA KOHTUNIKEST.

FCI Peakomitee otsustas, et FCI hakkab pidama 
nimekirja FCI õigustega kohtunikest. Sel juhul ei pea 
riigid enam küsima kohtunikke nö. üle. Enne märtsi lõppu 
tuleb FCI poolelt nimekiri, kus on kõik FCI kohtunikud.  
Nimekirjas olevate kohtunike kohta ei pea enam küsima 
kinnitust. FCI jättis vabaks, missugust infot keegi tahab 
sinna lisada. Võiks  panna nime, kontaktid ja CV.  Kõik 
see info avaldatakse internetis. Riigid peavad selle info 
kokku koguma ja saatma FCI-le.

A. OBLIKA ETTEPANEKUD FCI TÖÖKOERTE 
KOMISJONILE KÄSITLEMISEKS 

Esimene  ettepanek oli,  et võiks alandada CACIT 
nõuet hindelt väga hea, kuna see ei ole tasakaalus hetkel 
CACIB poolel nõutavaga, kus CACIB tiitli saamiseks 
ei pea olema üldse töötulemust.  Toimus arutelu, et 
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kas peaks antud teemal küsima arvamust erinevatelt 
liikmesorganisatsioonidelt. Frans Jansen tegi ettepanku, 
et ta räägib FCI bürooga  teemal,  mida me saame antud 
küsimuses teha. Seejärel tuleb teema uuesti käsitlusse. 

Teine  ettepanek oli, et kuidagi peaks muutma seda, 
kuidas me hindamist käsitleme. Vastasel juhul ei muutu 
midagi. Et kui koolitustel räägitakse ühte juttu ja samas 
osadel FCI MM’del hinnatakse ja käsitletakse asju veidi 
teisiti, siis see on inimestele arusaamatu. Me peaks 
kuidagi ühtlustama mõlema kanali kaudu levitatavat 
infot. Antud teemapüstitus tõi kaasa väga pika arutelu 
teemal kohtunike hindamistase ning kuidas seda reaalselt 
oleks võimalik tõsta ja ühtlustada. Edasi läks vestlus 
suunal, et äkki peaks tegema väiksema grupi kohtunikest, 
kes  saaks rohkem koolitust ning sellest grupist tuleksid 
siis MM’i kohtunikud, nii saaks ühtlasema taseme 
MM’del. Sel juhul kohtunikud MM’dele võetaksegi 
sellest nö väiksemast grupist. See tähendaks ühtlasemat 
taset hindamisel, aga tekiks ka nö. valitud grupp, mis 
pole jällegi väga hea valik. Edgar Scherkl pakkus välja 
lahenduse, et võistluste peakohtunik peaks võtma 
vastutuse kohtunike taseme osas ning neid koolitama. 
Tema tegi seda 2017. aasta FMB’l. Tal oli selgelt hea meel, 
et antud teema tuli käsitlusse, kuivõrd see on väga oluline. 
Arutati ka võimalust kasutada MM’del kahte kohtunikku. 
Kuivõrd ajakava pressis peale, siis arutelu jäi pooleli ja 
jätkub järgmisel koosolekul.

MM’IDE ORGANISEERIMISE EESKIRJA MUUDATUSTE 
KÄSITLEMINE

Toimus mitmete teemade arutelu. Näiteks  varrukameeste 
valimise teemadel. Riigid teevad ka tulevikus ise esialgse 
valiku varrukameeste vahel ja lõplikult valivad siis 
võistluste supervisor ja kaitsekohtunik. Kui mõnel riigil 
on rangemad nõudmised kui FCI nõuded dopingu või 
seadusega keelatud teemade kohta, siis 6 kuud varem 
peab see riik saatma oma nõuded teadmiseks teistele, 
kes soovivad osalema minna.  Võistlejal peab olema riigi, 

keda ta esindab, kodakondsus, või ta peab olema elanud 
vähemalt viimased 12 kuud antud riigis.  Võistkondlikus 
arvestuses lähevad arvesse vaid meeskonnas olevad 
koerad, mitte wild card’i omanikud ja ka mitte reservid, 
samuti mitte eelmise aasta maailmameister. Parima 
jälje-, kuulekuse- ja kaitsetulemuse auhinna saab anda 
vaid koerale, kes on saanud tulemuse. Eeskiri käidi läbi 
ja otsustati, et septembrikuisel koosolekul  viiakse uued 
muudatused sisse ja kinnitatakse eeskiri.

KANADA SPORTLASTE OSALEMINE MM-IDEL

Kanada Kennelklubi tegi ettepaneku, et Kanada 
sportlased võiks külalistena ka osa võtta MM’dest.  Kuna 
Kanada ei ole FCI liige, siis hetkeolukorras, kus võistlused 
on niigi lõhki, peaks eelistama FCI liikmeid, mitte nö. 
väljastpoolt tulijaid.  Samas oli arvamus, et kuna Kanada 
on samas olukorras nagu USA, Austraalia või Inglismaa, 
siis peaks Kanada osalemist võimaldama. Mõte oli küsida 
FCI Peakomiteelt, et mis nad arvavad sellest ja kuidas nad 
näevad selle probleemi  lahendust. Saadud vastus määrab.

PROBLEEM MM-IDE JÄRJEST KASVAVA OSALEJATE 
ARVUGA

Tõusis teema, et mida me teeme, kui sportlaste arv aina 
kasvab . Koerte arv hakkab minema lõhki. Üks võimalus 
on jätta ära treeningud. Variant oleks limiteerida 
võistlejate arvu riigi kohta, kuid see pole ka hea. Võimalus 
on ka venitada võistlust pikemaks ja panna päevi juurde.

FCI IPO MM 2018. Selle aasta FCI MM’i võistlus 
on 1 päev pikem ehk 5 päeva. Kõigis senistes 
dokumentides on vana kuupäev. Komisjoni koosolek  
on samas hotellis. Järgnev ajakava on hetkel esialgne 
ning võib muutuda peale lõpliku osalejate arvu 
selgumist. Enne 15. maid  peab saatma registreerimise 
riigi kohta ja 15. augustiks võistlejate nimed. 
Koduleht: www.ipo2018wm.it

ülevaate koostas
Aivo Oblikas

 
 

Eesti Kennelliidu büroo

büroo on puhkusel

27.08.  kuni 9.09.2018 ja

27.12.2018 kuni 10.01.2019
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2017.a. EKL registrisse kantud 
koeratõud

Eelmisel aastal kanti EKL registrisse 4926 koera kokku 180-st erinevast tõust. Võrreldes 2016. aastaga registreeriti 
96 koera rohkem ehk nüüd võib öelda, et viimased 6 aastat on tõukoerte registreerimine EKL-is olnud jätkuvas 
kasvutrendis.

2017.a. populaarseimad tõud olid nii nagu ka 2016. aastal kuldne retriiver (registrisse kanti 343 koera), saksa 
lambakoer (259), labradori retriiver (203), pomeranian/ kääbusšpits (202) ja yorkshire’i terjer (135). Esimesed 3 
nimetatud tõugu on tegelikult samas järjestuses olnud Eestis populaarseimad juba viimased 5 aastat.

Registreerimiste arv kasvas kõige rohkem chow chow’l (2016.a. võrreldes registreeriti 48 koera rohkem), siberi 
husky’l (43 koera rohkem) ja kuldsel retriiveril (36 koera rohkem). 

Registreerimiste arv kahanes kõige märgatavamalt berni alpi karjakoeral (49 koera vähem kui 2016.a.), labradori 
retriiveril (48 koera vähem) ja lühikarvalisel chihuahua’l (42 koera vähem).
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kuldne retriiver 343 (307)
saksa lambakoer 259 (291)
labradori retriiver 203 (251)
pomeranian/kääbusspits 202 (199)
yorkshire'i terjer 135 (152)
cavalier king charles spanjel 128 (102)
berni alpi karjakoer 114 (163)
kääbusšnautser 111 (95)
do-khyi (tiibeti mastif) 98 (126)
chow chow 94 (46)
prantsuse buldog 87 (100)
chihuahua, lühikarvaline 82 (124)
taks, pikakarvaline 77 (74)
papillon 76 (49)
šveitsi valge lambakoer 72 (65)
lääne-siberi laika 71 (78)
jack russell'i terjer 71 (62)
shetlandi lambakoer 70 (60)
siberi husky 69 (26)
samojeedi koer 63 (60)
saksa lambakoer, pikakarvaline 63 (58)
beagle 61 (43)
taks, lühikarvaline 60 (34)
bernhardiin, pikakarvaline 59 (49)
chihuahua, pikakarvaline 58 (84)
welsh corgi pembroke 58 (34)
ameerika staffordshire'i terjer 57 (72)
eesti hagijas 55 (70)
austraalia lambakoer 54 (38)
alaska malamuut 53 (53)
mops 51 (57)
saksa bokser 51 (44)
bostoni terjer 47 (51)
kääbusbullterjer 45 (29)
west highlandi terjer 43 (45)
kesk-aasia lambakoer 43 (39)
kaukaasia lambakoer 42 (33)
inglise springerspanjel 42 (18)
collie, pikakarvaline 41 (30)
vene-euroopa laika 39 (45)
saksa väike spits 38 (59)
kääbustaks, lühikarvaline 38 (41)
newfoundlandi koer 38 (39)
rottweiler 36 (40)
staffordshire'i bullterjer 35 (25)
kääbustaks, karmikarvaline 35 (11)
väike brabandi grifoon 32 (58)
iiri punane setter 32 (12)
vene toy, pikakarvaline 30 (31)
jämtlandi koer 30 (13)
foksterjer, karmikarvaline 29 (30)
bordercollie 29 (24)
basenji 28 (38)
landseer 27 (32)
welsh corgi cardigan 27 (29)
vene toy, siledakarvaline 25 (49)
itaalia corso 24 (60)
tiibeti spanjel 23 (22)
inglise buldog 22 (48)

nova scotia retriiver 22 (8)
dobermann 21 (28)
taks, karmikarvaline 21 (11)
austraalia karjakoer 21 (6)
leonberger 20 (12)
saksa jahiterjer 20 (8)
inglise hurt- greyhound 19 (19)
küülikutaks, lühikarvaline 19 (3)
lhasa apso 18 (20)
pumi 18 (1)
pürenee mäestikukoer 17 (12)
ida-siberi laika 17 (0)
welshi springerspanjel 16 (6)
hovawart 16 (3)
saksa karmikarvaline linnukoer 16 (1)
dalmaatsia koer 15 (20)
akita 15 (8)
saksa dogi 15 (7)
ida-euroopa lambakoer 15 (0)
bordoo dogi 14 (34)
inglise kokkerspanjel 14 (20)
praha rotipüüdja 14 (19)
soome hagijas 14 (0)
belgia lambakoer malinois 13 (21)
šoti terjer 13 (21)
vene hurt- borzoi 13 (19)
kääbuspuudel 13 (6)
vene jahispanjel 13 (1)
bullterjer 12 (13)
kääbuspinšer 11 (21)
whippet 11 (17)
siledakarvaline retriiver 11 (15)
bernhardiin, lühikarvaline 11 (12)
belgia grifoon 11 (0)
ameerika kokkerspanjel 10 (11)
argentiina dogi 10 (9)
itaalia väikehurt 10 (5)
pürenee mastif 10 (1)
lapi porokoer 10 (0)
malta bichon 9 (13)
skye terjer 9 (11)

shih tzu 9 (6)
shiba 9 (5)
brüsseli grifoon 9 (3)
inglise setter 9 (3)
basset hound 9 (2)
tai ridgeback 9 (2)
mehhiko karvutu koer, keskmine 9 (0)
vene must terjer 9 (0)
kiharakarvaline retriiver 9 (0)
austraalia terjer 8 (7)
airedale'i terjer 8 (4)
entlebuchi alpi karjakoer 7 (7)
väike puudel 7 (4)
gordoni setter 7 (2)
belgia lambakoer tervueren 7 (0)
küülikutaks, karmikarvaline 6 (17)
suuršnautser 6 (14)
hall norra põdrakoer 6 (12)
afganistani hurt 6 (11)
inglise pointer 6 (1)
grööni koer 6 (1)
hiina harjaskoer 5 (13)
jaapani chin 5 (12)
welshi terjer 5 (10)
ungari lühikarvaline linnukoer 5 (9)
ameerika akita 5 (8)
cairni terjer 5 (7)
foksterjer, siledakarvaline 5 (4)
inglise kääbusterjer (must piirdega) 5 (1)
saksa lühikarvaline linnukoer 5 (1)
clumberspanjel 5 (0)
tiibeti terjer 5 (0)
küülikutaks, pikakarvaline 4 (10)
austraalia siiditerjer 4 (5)
ameerika karvutu terjer 4 (0)
manchesteri terjer 4 (0)
baieri verekoer 3 (9)
norwichi terjer 3 (6)
šnautser 3 (6)
iiri terjer 3 (5)
kääbustaks, pikakarvaline 3 (2)

Ülevaade 2017.a. EKL registrisse kantud koeratõugudest. Sulgudes on sama tõu 2016.a. registreerimiste arv.
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Juhatuse koosoleku otsused

Протокол собрания правления EKL (Эстонского 
кинологического союза) № 17, 12.12.2017

16. Ходатайство Эстонского породного клуба ховавартов о 
вступлении в EKL в качестве члена.
16.1. Удовлетворить ходатайство Эстонского породного 

клуба ховавартов (регистрационный код 80424518, адрес 
Harju maakond, Rae vald, Vaidasoo küla, Allikametsa, 75319) 
о вступлении в EKL в качестве члена.

22. Изменение статута Конкурса на самую успешную 
выставочную собаку и самого успешного заводчика EKL.

Принято решение:
22.1. Внести в статут Конкурса на самую успешную 

выставочную собаку и самого успешного заводчика EKL 
следующие дополнения и изменения:

22.1.1. в дальнейшем действует расчетный период 01.11–31.10 
за исключением 2018 года, когда действует расчетный 
период 01.01–31.10.2018;

22.1.4. результаты оглашаются не позднее чем через 10 дней 
после окончания расчетного периода;

22.1.3. при равном количестве пунктов лучшей собакой 
или лучшим заводчиком признается кандидат, на счету 
которого больше высоких мест BIS на выставках.

Протокол собрания правления EKL (Эстонского 
кинологического союза) № 2, 16.01.2018
20. Ходатайство Эстонского клуба английских бульдогов.
Решение: 
 Принять Эстонский клуб английских бульдогов в EKL в 

качестве члена (регистрационный код 80422790, адрес Harju 
maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kaera tn 12-2, 10318).

Протокол собрания правления EKL (Эстонского 
кинологического союза) № 4, 13.02.2018, продолж. 20.02.2018

4.3 Противоречие между п. 7 Положением о племенной книге 
EKL и п. 1064 опубликованного на сайте EKL прейскуранта 
услуг.

Решение: 
 Сформулировать код 1064 прейскуранта услуг EKL 

следующим образом: «Kolmandal korral tõuraamatumääruse 
rikkumisel, tulenevalt Tõuraamatu määruse p 7 (sõltumata 
kutsikate arvust)» [«При третьем нарушении Положения о 
племенной книге, исходя из п. 7 Положения о племенной 
книге (вне зависимости от количества щенков)»]; 
приведенная здесь формулировка действительна с 1 марта 
2018 года.

EKL juhatuse protokoll nr 17, 12.12.2017

16. Eesti Hovawartide TÜ taotlus EKL liikmeks 
astumiseks.
16.1. Rahuldada Eesti Hovawartide Tõuühingu 

(reg. kood 80424518, aadress Harju maakond, 
Rae vald, Vaidasoo küla, Allikametsa, 75319) 
taotlus EKL liikmeks astumiseks.

22. EKL edukaima näitusekoera ja koerakasvataja 
konkursi statuudi muutmine.

Otsustati:
22.1. Teha EKL edukaima näitusekoera ja 

koerakasvataja konkursi statuuti alljärgnevad 
täiendused

ja muudatused:
22.1.1. edaspidi kestab arvestusperiood 01.11.-

31.10, v-a 2018. aasta, kus arvestusperiood 
on 01.01-31.10.2018;

22.1.4. tulemused tehakse teatavaks hiljemalt 10 
päeva pärast arvestusperioodi lõppu;

22.1.3. punktide võrdsuse korral hinnatakse 
paremaks enim BIS võistluste kõrgemaid 
kohti

saanud koer või kasvataja.

EKL juhatuse koosoleku protokoll nr 2, 16.01.2018

20. Inglise Buldogide Eesti Klubi taotlus.
Otsus: 
 Võtta EKL liikmeks Inglise Buldogide Eesti 

Klubi (reg. kood 80422790, aadress Harju 
maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, 
Kaera tn 12-2, 10318).

EKL juhatuse koosoleku protokoll nr 4, 
13.02.2018, jätk. 20.02.2018

4.3 Vastuolu EKL Tõuraamatu määruse p 7 ning 
EKL kodulehel avaldatud hinnakirja p 1064 
vahel.

Otsus: 
 Sõnastada EKL hinnakirja kood 1064 järgmiselt: 

„Kolmandal korral tõuraamatumääruse 
rikkumisel, tulenevalt Tõuraamatu määruse 
p 7 (sõltumata kutsikate arvust)“; siintoodud 
sõnastus hakkab kehtima 01.märtsist 2018.

bourbonnaisi linnukoer 3 (0)
iiri pehmekarvaline nisuterjer 3 (0)
soome püstkõrv 3 (0)
hollandi väike veelinnukoer 2 (9)
ahvpinšer 2 (7)
saksa pinšer 2 (5)
pekingi koer 2 (4)
etna cirneco 2 (2)
rodeesia ridgeback 2 (2)
suur puudel 2 (2)
käharakarvaline bichon 2 (1)
ibiza podenco, lühikarvaline 2 (0)
mehhiko karvutu koer, väike 2 (0)
vene hagijas 2 (0)
jakuudi laika 2 (0)

karjala karukoer 1 (14)
vaaraokoer 1 (12)
maremma-abruzzi lambakoer 1 (11)
slovakkia tšuvatš 1 (6)
parson  russell'i terjer 1 (5)
phalene 1 (2)
vana-inglise lambakoer 1 (2)
chesapeake bay retriiver 1 (1)
saluki 1 (1)
weimari linnukoer, lühikarvaline 1 (1)
havanna bichon 1 (1)
saksa spanjel 1 (1)
briard 1 (0)
bullmastif 1 (0)
hollandi lambakoer, p/k 1 (0)

kanaari dogi 1 (0)
keeshond/wolfspitz 1 (0)
tšehhoslovakkia huntkoer 1 (0)
collie, lühikarvaline 1 (0)
flaami karjakoer 1 (0)
hannoveri verekoer 1 (0)
norbotteni spits 1 (0)
tosa 1 (0)
vendeen'i väike basset-grifoon 1 (0)

andmed
Lea Aljas

Eesti Kennelliidu büroo
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Uued Eesti tšempionid
(ajavahemikul 04.12.2017 - 09.03.2018 tšempionitiitli saanud EST-registri koerad)

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

airedale’i terjer KATHERINA’S LAND 
VIP LOVER om:  Jekaterina Kantijevskaja 
& Mr.Dave Ablard
alaska malamuut GALILAHI FIRST 
MINISTER OF COLONEL om:  Berit 
Kirs & Egon Teder
ameerika kokkerspanjel HEAVENLY 
WAY’S AUTUMN ROMANCE om:  
Mari-Liis Järg
ameerika staffordshire’i terjer 
DREAMBERRY ELISENDA DE LUNA 
om:  Nelly Bander
argentiina dogi ENZO GUERRERO 
LATINO om:  Marjana Mark
austraalia terjer ARMIRELLI IN GOOD 
HANDS om:  Rita Annus & Anne-Lii Sild
bostoni terjer X-MAN ARRIVES FROM 
THE PAST TORQUES om:  Klarissa 
Orgusaar
cairni terjer BIG STONE BERRETT om:  
Evelin Ravalepik
cavalier king charles spanjel ROYAL 
FANTASY ORIENTAL PRINCE om:  
Urve Tipp & Terje Erdmann
chow chow DARLING CELLY’S JAYNE 
AUSTIN om:  Inga Allika
collie, pikakarvaline  NEW MONFORT 
ORLEAN om:  Alexander Geyler & Dina 
Korna
dalmaatsia koer EXLIBRIS CANES 
UPPER CLASS om:  Jelena Kruus & Anu 
Tavinoff
foksterjer, karmikarvaline  
KONKURENDI DIAMOND STAR’S 
CEDRIC om:  Marju Ojaste
foksterjer, karmikarvaline  
KONKURENDI LUCKY CHANCE’S 
CAINOSCAR om:  Marju Ojaste
jaapani chin HELIANTON FANTASIA 
om:  Elle Januško
kesk-aasia lambakoer METALBAJ 
DERZA EL FARIDA FAUZIA om:  Silvi 
Kubpart
kääbusbullterjer LETS GO POTSU DE 
NOTSU EOS TANAGROS om:  Margot 
Oder
kääbuspuudel MINIVILLIS LOVE 
DESIGN om:  Mari Märk
kääbustaks, pikakarvaline IIAH’S DUKE 
DAPPLE om:  Kristin Kerem & Marion-
Silvia Diener
küülikutaks, pikakarvaline IIAH’S MISS 
MARIELLA om:  Kristin Kerem
leonberger KHAIMAS’ SPECIAL 
SENSATION om:  Tiina Tomp
leonberger FAITHFUL AMIGO 
PREMIER ROSE DIAMOND om:  Kadri 
Aksin
lhasa apso CHIC CHOIX PARTI 
PRINCESS om:  Juha Kares & Tarmo 
Vasemägi
napoli mastif VITA SHAMO PRINCESSA 
om:  Jekaterina Pennanen-Potjomkina
pomeranian/kääbusspits HEIDELIND’S 
LAST CHANCE ECSTASY om:  Linda 
Jürgens & Helina Simberg

pomeranian/kääbusspits HEIDELIND’S 
SO SPECIAL DRUM om:  Linda Jürgens
pürenee mäestikukoer ECHO DE’CHIEN 
ESTELLA om:  Marion-Silvia Diener & 
Kristin Kerem
shiba MEMPHILL’S EMPEROR TAISHO 
om:  Lolita Tilga
vaaraokoer DIONIS DE BARBA om:  
Heidy Rüütel-Tuul
welsh corgi cardigan ASTERSLAND 
MOONLIGHT MADNESS om:  Margit 
Leetmaa
vene hurt- borzoi BELYE VOLKI 
DEMETRA om:  Inna Viks
vene hurt- borzoi PHILADELPHIAN 
SABANNA FILIPP om:  Rita Teek & 
Marleen Toode
vene hurt- borzoi PHILADELPHIAN 
SABANNA FENIJA om:  Rita Teek

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

foksterjer, karmikarvaline  KONKU-
RENDI ALMA om: Anton Ojaste & Marju 
Ojaste
kääbustaks, pikakarvaline IIAH’S DUKE 
DAPPLE om: Kristin Kerem & Marion-
Silvia Diener
küülikutaks, lühikarvaline TRIUMPH-
SHOW GERMANICA om: Jelena 
Haustova
küülikutaks, pikakarvaline IIAH’S MISS 
MARIELLA om: Kristin Kerem

BALT CH (Balti tšempion) tiitel on 
omistatud: 

austraalia lambakoer OCEAN BRIZO 
AUSYTE om: Marge Rebane
austraalia terjer ARMIRELLI SPECIAL 
JAPE om: Anne-Lii Sild
basenji GREAT PRETENDER OUT OF 
AFRICA om: Tiina Tootmaa
bernhardiin, pikakarvaline DISCOVERY 
CARPATHIAN SAINT’S om: Marko 
Ehrberg & Anneli Aiamaa
berni alpi karjakoer WGF BLACK 
ROCKIT AL GORE om: Terje Rennik
cairni terjer MIKETOS LADY GREY om: 
Zanna Ustinina
collie, pikakarvaline  HEIDELIND’S 
BRENDA-BRITA IN RED om: Linda 
Jürgens
dalmaatsia koer DENOLA CARRIBEAN 
DREAM om: Kristine Langi
dalmaatsia koer BLANCO SOLAR 
GALATEJA om: Merle Nerg
eesti hagijas SAKSTE ERILINE EEDU 
om: Marliis Eerits & Maris Siilmann
foksterjer, siledakarvaline  ROXY OD 
HOMBREHO om: Meelis Laurmann
inglise buldog TRUVOR BULLS UMA 
THURMAN om: Marika Altmäe
inglise hurt- greyhound ESTET CLASSIC 
NORTHERN NEVENA om: Sari Niemi
kuldne retriiver REVAL DREAM ESPRIT 
om: Heili Einasto & Tõnu Sild

kääbusbullterjer LETS GO POTSU DE 
NOTSU EOS TANAGROS om: Margot 
Oder
kääbusbullterjer DUVESSA ATHENA 
om: Margot Oder
kääbusšnautser BLAMELESS IN 
EVERYTHING S TAGANIEGO ROGA 
om: Jelena Todi
kääbusšnautser XEBEC KAJENA PIPRO 
om: Jelena Todi
kääbustaks, lühikarvaline GUNIVER 
NAPOLEON om: Ede Tegelmann
kääbustaks, lühikarvaline CHAVER 
HACHI TOV FRIDA om: Ruth Orro
kääbustaks, lühikarvaline DUENDE 
ALANTA AMATI GRAND om: Albina 
Maistrenko
küülikutaks, lühikarvaline KENZIRA’S 
CONCORDIA om: Rita Kermet
leonberger SKJÆRGAARDENS 
GATAUMARCEL D MEE MOO om: 
Tiina Tomp & Jüri Tomp
mallorca dogi FLOYD om: Aljo Pärn
papillon BALTIC TOY STAR AMELIA 
om: Elena Gomzina
prantsuse buldog DALLAS om: Aade Aas
saksa bokser MODERN SANVITA om: 
Angela Noor
saksa lambakoer, pikakarvaline BELLA 
SOLO RIGOLETTO om: Ingrid Roopärg
samojeedi koer SAMITE IKILIIKKUJAN 
ISAAC om: Aili Piirikivi
samojeedi koer URFIN POVELITEL’ 
SEVERNOGO VETRA om: Natalja 
Beljajeva
taks, karmikarvaline SAFARION EST 
PRINCE ARAMIS om: Outi Malinen
taks, lühikarvaline JÄGERVISION 
FARAH om: Kristel Vilbiks
welsh corgi pembroke MILLI MILLER 
MARIK om: Vitali Zlobin & Natalia 
Zlobina
vene toy, siledakarvaline AMBRARUSSA 
ZEVS om: Larissa Nemtsova
whippet BORN TO CHARM NOELL 
om: Veera Mahrova
väike brabandi grifoon SOFIKO FIFA om: 
Jelena Motõljova & Marika Štšerbakova
väike brabandi grifoon SOFIKO 
FLAWLESS STYLE om: Jelena Motõljova 
& Olga Taraskina
väike puudel CHANSON D’ETE 
CAPTAIN om: Julia Radikl

BALT J CH (Balti juuniortšempion) 
tiitel on omistatud: 

ameerika akita ESTAVA RAIN PROMISE 
HER ANYTHING om: Katrin Riik
argentiina dogi BLANCO SOLAR 
HUALKA om: Maret Õismaa
austraalia lambakoer SEVENTY SEVEN 
SPICY SALSA om: Inge Aun
austraalia terjer TRUOZZY’S BEE BEE 
om: Anne-Lii Sild & Andrus  Remmelgas
austraalia terjer ARMIRELLI BORN 
LEADER om: Anne-Lii Sild
basenji SOLEBAS LOODUSE LUULE 
om: Tiina Tootmaa
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beagle LOVE LEGACY PERFECT HOPE 
om: Kadri Narusk
beagle ABSOLUTELY SPOTLESS 
XENON om: Kadri Narusk
bernhardiin, lühikarvaline ISSEY 
MIYAKE UNITED OF THE SAINTS om: 
Anneli Aiamaa & Marko Ehrberg
bernhardiin, pikakarvaline VAINGLORY 
VERDE DORA DEMIJA om: Ege Reinthal
berni alpi karjakoer KLEINE SONNE 
OPHELIA om: Inge Aun
berni alpi karjakoer WGF BLACK 
ROCKIT BENTLEY om: Jaanus Oja & 
Terje Rennik
berni alpi karjakoer OLYMPEA FROM 
BALIHARA RANCH om: Inge Aun
berni alpi karjakoer KAIMON GERHEIL 
ELISE om: Moonica Randmaa
berni alpi karjakoer KAIMON GERHEIL 
EASTMAN RIVER om: Moonica 
Randmaa
cavalier king charles spanjel HELANDROS 
ELIZA DOOLITTLE om: Heli Järvet
entlebuchi alpi karjakoer KLEINE SONNE 
AFTER MILD BREEZE om: Inge Aun
foksterjer, karmikarvaline  WESTLAND 
ACORN’S JUDITH om: Kaja Lillemets
foksterjer, karmikarvaline  READY 
STEADY MISS DANDIEPRAID om: 
Svetlana Volkova & Natalja Volkova
itaalia corso IMPERATOR NORD SHINE 
om: Natalja Bondar
jack russell’i terjer ALFABLITZ POWER 
OF LOVE AMADEUS om: Sandra Marran
kuldne retriiver BELLA DORATA EIRE 
LUNA om: Margot Tamberg
kuldne retriiver BELLA DORATA FIRST 
LADY om: Margot Tamberg
küülikutaks, lühikarvaline THE ALISIA 
ROYAL FLASH om: Kristel Vilbiks
labradori retriiver UNITED DREAMS 
RAMMSTEIN om: Maria Kappi
newfoundlandi koer BROWNBLOOD 
MSK ALPINA GUARDIAN SOUL om: 
Galina Vilpo
papillon BALTIC TOY STAR BEAUTY 
om: Elena Gomzina & Sofia Telesh
samojeedi koer ONYX OF MERCI 
VIDNAVSKA ZARE om: Ingrid Roopärg
samojeedi koer ARIEL INTELIGENTO 
om: Luule Horeb & Ulve Horeb
shih tzu SHELLY VESELIY GREMLIN 
om: Jelena Bõstrova
suuršnautser ANGELSTONE CARM 
LADY om: Galina Markina
tai ridgeback THE ROYAL HOUSE 
OF TRD PASQUALEBRUNI om: Alla 
Bushinskaja
taks, pikakarvaline NEONOVIY SVET IZ 
STRANI GREZ om: Susanna Laurimaa
tiibeti spanjel KAIMON GERHEIL 
AVERY-CAN om: Moonica Randmaa & 
Gerly-Reili Ereline
ungari lühikarvaline linnukoer DEARLY 
BELOVED FREE JAZZ om: Andra 
Rannaste
vene toy, pikakarvaline BALTIC GEM 
AGATE BEAUTY om: Irina Hodakovskaja
west highlandi terjer LOVELY EYES 
ENIGMA FOR ME om: Kristina 
Adamenkova

BALT Vet CH (Balti veterantšempion) 
tiitel on omistatud: 

suuršnautser GLORIS BORUSELLA om: 
Galina Markina
tšehhi terjer ESTET CLASSIC 
FLAMENDR om: Merle Nerg
welsh corgi pembroke ASTERSLAND 
PLEASE COME OUT TONIGHT om: 
Merle Laut

EST CH (Eesti välimikutšempion) tiitel 
on omistatud: 

afganistani hurt OSHANAMEH’S MARK 
MY WORDS om:  Anne Naarits & Iren 
Naarits
afganistani hurt AL KHABARA LILY OF 
THE VALLEY om:  Monica Kullarand & 
Aleksander Kullarand
airedale’i terjer SHELLKIT SHARM EL 
SHEIKH om:  Tatjana Ovsjankina
alaska malamuut HELLHUNT FUNK 
TO FUNKY om:  Krista Vihul & Marika 
Proover
ameerika kokkerspanjel HELADA HILL’S 
PRETTY EYES om:  Nonna Sula
austraalia lambakoer PEAK RIVER BON 
BON CUTE FIANCEE om:  Marge Perri
basenji LYRIC AMBER SUNRISE om:  
Aleksei Petrov
basenji FORTUNA NUMA D’ASTI om:  
Inna Gaston & Lidiia Ivkhovich
basenji SOLEBAS LILLEKE ROHUS om:  
Kadi-Mari Ainsalu
basenji FARLANDERS HOW HIGH CAN 
I FLY om:  Kerli Liivand & Julia Kuslap
belgia grifoon SOFIKO FANCY FELLON 
om:  Galina Vinokurova
belgia lambakoer tervueren NOLAROOSI 
THE RED DRAGON om:  Kristi Pulst
bernhardiin, pikakarvaline PÄRLISTE 
JUST LOVE THE WAY YOU LOOK om:  
Made Varul
bernhardiin, pikakarvaline DISCOVERY 
CARPATHIAN SAINT’S om:  Marko 
Ehrberg & Anneli Aiamaa
berni alpi karjakoer KAIMON GERHEIL 
BASTION om:  Moonica Randmaa & Kai 
Rebel
berni alpi karjakoer KAIMON GERHEIL 
CASANOVA CASPAR om:  Moonica 
Randmaa & Pille-Riin Linno
berni alpi karjakoer TJOFSELINAS 
LYDIA om:  Raili Suits
bordercollie CHILLI DEABEI om:  Kersti 
Lang
bordoo dogi RED EMPEROR 
ARCHIBALD om:  Svetlana Veske
bordoo dogi RONOLS CHARMING 
MORRISELLA om:  Svetlana Veske
cavalier king charles spanjel HELANDROS 
KISS ME QUICK om:  Merle Miliste
cavalier king charles spanjel HELANDROS 
AISLING FOR DINGIR-RA om:  Reelika 
Reinomägi
cavalier king charles spanjel HELANDROS 
EYE CATCHER om:  Maarit Veski
cavalier king charles spanjel HELANDROS 
ELIZA DOOLITTLE om:  Heli Järvet
cavalier king charles spanjel ROYAL 
FANTASY BUTTERSCOTCH om:  Urve 
Tipp
cavalier king charles spanjel BRUNO 
BOY’S CIRION STEWARD OF 

GONDOR om:  Hardi Tarto & Lolita 
Tilga & Anne Kivihall
chihuahua, lühikarvaline GIRLS BEST 
FRIENDS DREAM COME TRUE om:  
Seyle Juss
chihuahua, lühikarvaline TRIANGEL JOY 
ROYAL FLUSH om:  Kuldar Salumets & 
Kristiina Feinman
chihuahua, pikakarvaline VINZENTA 
TEMI LA VIE EST BELLE om:  Irene 
Montvila
dalmaatsia koer EXLIBRIS CANES VERY 
STYLISH om:  Sirpa Nevala
dalmaatsia koer EXLIBRIS CANES VENI 
VIDI VICI om:  Ragne Hanko
dandie dinmont’i terjer DANCHESTER’S 
OH SEE ME SAY WOW om:  Hanne 
Tuomenoksa & Kristine Maria Siitan
do-khyi (tiibeti mastif) ALBA om:  Ene 
Salekešina
do-khyi (tiibeti mastif) DABOYA CHIRU 
DZANBA om:  Dagmar Agu-Kruusmaa & 
Tarmo Korn
do-khyi (tiibeti mastif) KAILASHI GAIA 
om:  Katrin Reinaus
do-khyi (tiibeti mastif) KAILASHI GE-
SAR om:  Margit Tiik
do-khyi (tiibeti mastif) KAILASHI 
GRACE om:  Iren Võitra
foksterjer, siledakarvaline  ROXY OD 
HOMBREHO om:  Meelis Laurmann
iiri pehmekarvaline nisuterjer SONAS 
KRISTOLL ARTUR KING om:  Jelena 
Tupalskaja
iiri pehmekarvaline nisuterjer SONAS 
KRISTOLL ALWAYS HAPPY om:  
Ljudmilla Truuse
inglise buldog STARSPIRIT SWEET 
SURPRISE om:  Aire-Piret Pärn & Reili 
Rooden
inglise buldog BRITISH LEGION 
ARKADIA om:  Veera Samoilova
inglise hurt- greyhound ESTET CLASSIC 
NORTHERN NEVENA om:  Sari Niemi
itaalia corso ESTELLUM FROSIONE om:  
Janika Mäeväli
itaalia corso ESTELLUM FIRENZE om:  
Algi Konno
kesk-aasia lambakoer CARMENLAND 
BRILLIANT FAIZA EL AMRA om:  Silvi 
Kubpart
kuldne retriiver GILLBRYAN LOVING 
ANGELS om:  Margot Tamberg & Katri 
Tõnisson
kääbusbullterjer DUVESSA ATHENA 
om:  Margot Oder
kääbuspuudel SALINA WESTEN 
KARISHMA om:  Elvira Laaneväli
kääbusšnautser RUS PITMARK 
KIRSCHENBLATT om:  Leida Dorofejeva
küülikutaks, karmikarvaline KENZIRA’S 
ESPRESSO NOIR om:  Ilme Kukk & 
Katrin Juurikas
küülikutaks, karmikarvaline 
HEIDELIND’S KILT CHOOSE ME om:  
Diane Whitehouse
labradori retriiver GENUINE MY 
BRAND OPTIMUS CANIS om:  Haita-
Maarit Zahharov
landseer BORGMOSEGAARDS LEXUS 
om:  Jelena Vendelin
leonberger ANGELICALLY ONE IN A 
MILLION om:  Heli Niinepuu
mops MONTES AURI DREAM HIGHER 
om:  Zoja Ränk & Ruslan Murtazin
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newfoundlandi koer NEWFOUND 
TREASURE ENTIRELY EMINENCE om:  
Tiiu Käärma & Johanna Veldre & Anu 
Veldre
newfoundlandi koer FUNNEWF AQUA-
MARINA om:  Piia Tuulik
papillon DANAINI BLOSSOM OF 
BONNIE om:  Helina Värk
papillon AMBER ROYAL DIADEMA om:  
Marina Davõdova
pekingi koer KAIMON GERHEIL 
AMAZING BEAUTY-BECCA om:  
Moonica Randmaa
pekingi koer KAIMON GERHEIL AXEL 
ROSE om:  Moonica Randmaa & Gerly-
Reili Ereline
pomeranian/kääbusspits TIKKER-
BILLY’S MY QUEEN ELIZABETH om:  
Tiina Loorits
pomeranian/kääbusspits CASTILE N 
MC’S PRINCE OF THIEVES om:  Linda 
Jürgens
poola lauskmaa-lambakoer DRAQUE 
BIEN HONOR DE HURIN om:  Tiina 
Heino
poola lauskmaa-lambakoer DRAQUE 
BIEN HIJA DE HESTIA om:  Jamie Vallius
praha rotipüüdja VITIEN ALAN om:  
Viktoria Rand
prantsuse buldog BALULIS BAND 
MATISSE HENRI om:  Margit Rebase
rottweiler KÄMPFER FÄNGE IRIS om:  
Christhina Vähman
saksa bokser LUSTICA GRANCASA 
FIFA om:  Ulla Ostra
saksa väike spits DILINA ROYAL HELLY 
LUV om:  Zina Pauliukoniene
saluki IMRAN EMIR EL-MAREES om:  
Konstantin Rebrov & Margarita Rebrov
samojeedi koer SMILING SNOWBALL 
LUMINOUS CHARON om:  Inga Väkram
samojeedi koer SMILING SNOWBALL 
WINDPROOF om:  Dane Tall
shiba RYUMI GO SHUN’YOU KENSHA 
om:  Thea Lainela
shiba DZEMBI KAYVAN om:  Leonid 
Myllärinen & Diana Myllärinen
siberi husky OCCHILUPO GRANDE 
GRAZIE A SHARON om:  Viljar Krohv
siberi husky OCCHILUPO BARLUME DI 
SERATA om:  Viljar Krohv
siberi husky TRISHAMAR’S IN THE 
MONEY om:  Viljar Krohv & Renata 
Mõtlep
siledakarvaline retriiver NEVER LOOK 
BACK BASTETA om:  Anna Sadunenko 
& Tatjana Zamorskaja & Alfred Shishkov
soome lapikoer PEIKKOVUOREN 
MOLLAMAIJA om:  Aili Piirikivi
staffordshire’i bullterjer JINGLE BELL 
AT MOONCRAFT’S BERSERKER om:  
Helen Tonkson-Koit
staffordshire’i bullterjer PINE FOREST 
BEST YASTAFF DEBONAIR om:  Žanna 
Morgunova
taks, lühikarvaline TOMLAND TECKEL 
BARSELONA om:  Tatjana Tomingas & 
Oksana Kurjanovits
taks, lühikarvaline TOMLAND TECKEL 
BRANDON om:  Valev Kaldoja & Tatjana 
Tomingas
tiibeti spanjel DIRTY LUX BUGSY 
MALONE om:  Evelyn Eelma & Tea 
Saarepera & Inna Akimova

welsh corgi cardigan KEKSBAND 
BEYOND THE BLUE om:  Külli  Rajapuu
welsh corgi pembroke ASTERSLAND 
GOOD FEELING om:  Natalja Otsalainen
welsh corgi pembroke MILLI MILLER 
MARIK om:  Vitali Zlobin & Natalia 
Zlobina
vene toy, siledakarvaline VASMILA 
HOME STYLE JIMI om:  Liudmila Pyarn
väike brabandi grifoon SOFIKO FIFA om:  
Jelena Motõljova & Marika Štšerbakova
väike brabandi grifoon SOFIKO 
FLAWLESS STYLE om:  Jelena Motõljova 
& Olga Taraskina
väike brabandi grifoon VOLFRAD VIVA 
CAPABLE OF ANYTHING om:  Natalia 
Tabujeva
väike brabandi grifoon ELVISH UNA 
ALGE GOLD om:  Natalja Uisk

EST J CH (Eesti juuniortšempion) tiitel 
on omistatud: 

afganistani hurt OSHANAMEH’S MARK 
MY WORDS om: Anne Naarits & Iren 
Naarits
alaska malamuut GURU THE BEST Z 
SNIEZNEJ DOLINY om: Andrei Vunš
ameerika akita GAPABO’S KEEP CALM 
om: Ljudmilla Naumova
argentiina dogi BLANCO SOLAR 
ISABEL om: Elvira Elksne
austraalia karjakoer KARJAPENI PLIKA 
om: Lada Mehikas & Mirko Põllu
austraalia siiditerjer NOISY COMPANY 
HELGA BJORG om: Inna Klotškova
austraalia terjer TEMORA’S AMERICAN 
HANDSHAKE om: Anne-Lii Sild & 
Anne Moilanen
basenji LYRIC AMBER SUNRISE om: 
Aleksei Petrov
basenji FARLANDERS KISMET 
GALAXY om: Kerli Liivand & Maire 
Tõnurist
belgia grifoon SAVENKOFF IRISS 
COOL SPACE om: Irina Vinogradova
belgia lambakoer malinois BORIS Z 
PEKLA om: Maris Raik
bernhardiin, pikakarvaline PÄRLISTE 
MY NAUGHTY MONICA om: Svetlana 
Nõmmerga
berni alpi karjakoer KAIMON GERHEIL 
FELIX om: Juha Helesuo & Natalia 
Rehbinder
cavalier king charles spanjel 
MEMPHILL’S ANITA CARMELLA om: 
Anne Kivihall
cavalier king charles spanjel 
MADELEINE-FINAL-DESIRE DU 
PETIT MONDE DE BRIGALANE om: 
Laura Põltsam
cavalier king charles spanjel APOLLO 
SYLENA om: Olga Zhukova & Jerzy 
Olszewski
cavalier king charles spanjel 
HELANDROS PRIMROSE HILL om: 
Heli Järvet
chihuahua, lühikarvaline GIFT FROM 
ALASKA MYSTIC MIRACLE om: Irene 
Montvila
chihuahua, pikakarvaline PERFECT 
SWEET DREAM RAFFAELLO om: 
Gredi Pikani & Marianne Paulasaari
chow chow DARLING CELLY’S 
KORDES ALCHYMIST om: Inga Allika

chow chow CALVIN KLEIN MON 
ANGE om: Eva-Maite Lorents
dalmaatsia koer EXLIBRIS CANES 
XENA THE WINNER om: Mariliis Parve 
& Jelena Kruus
do-khyi (tiibeti mastif) CHINGARI 
BERNARD om: Kirke Minka & Mihkel 
Reimann
do-khyi (tiibeti mastif) NETRAVATI UR 
USHER om: Pille Lipson
do-khyi (tiibeti mastif) NETRAVATI UR 
UTTAM om: Piret Schults
do-khyi (tiibeti mastif) DOMMICHANG 
FELIZ FEI FEE om: Tarmo Karu
entlebuchi alpi karjakoer KLEINE 
SONNE AFTER STRONG WIND om: 
Inge Aun
foksterjer, karmikarvaline  PIKKU-
MUIJAN SKYFALL om: Kaja Lillemets
havanna bichon ZABADOU’S 
KOURTNEY KARDASHIAN om: Kristin 
Kerem & Mari-Liis Koomer
hovawart CONAN SAINT BARBARONS 
om: Aivar Mitt & Annalii Mitt
iiri punane setter IRISHSHERRY THINK 
OF ME om: Enely Jääger & Märt Agu
inglise buldog FIRST FAVOURITE 
DAVID om: Lemme Mets
inglise kokkerspanjel SOARINGFLIGHT 
MERSIK om: Aleksei Brjuhhov & 
Svetlana Zolina
inglise setter EDENBRIDGE NATIONAL 
TREASURE om: Eva-Liisa Salin & Marge 
Kaju
inglise setter BOURNEHOUSE STORMY 
WEATHER om: Kätlin Kaldoja
inglise setter LUCKSHERAY BE MY 
ONLY ONE om: Marge Kaju & Jaren 
Kaju
itaalia corso CORSO DEI AMICI 
AURITA GRETA om: Ivo Gedroics
kuldne retriiver I’M TERRA ANTYDA 
XTRA COOL om: Mairi Siimon
kuldne retriiver SODELIGHT FANTASY 
om: Kadi Haljand
kuldne retriiver LAUREL DIADEM 
FORTUNATE om: Tatjana Zamorskaja
kääbuspuudel SJARMTROLLET’S 
VALENTINE GIRL om: Inga Siil
kääbusšnautser GLANCE’S DESTINY 
WILD ROSE om: Maria Kuznetsova
kääbusšnautser WIND OF GLORY 
FLAGMAN om: Zoja Vald
kääbustaks, karmikarvaline JEFMOR 
TAKSIK BLESSED CHLOE om: Pille 
Veermäe & Kadi Ivask
kääbustaks, karmikarvaline JEFMOR 
TAKSIK BRILLIANT MAZIKEEN om: 
Kadi Ivask & Pille Veermäe
kääbustaks, karmikarvaline JEFMOR 
TAKSIK BRAVE AMENADIEL om: 
Marika Viilmann & Andres Viilmann
labradori retriiver MAMBA LEX FATI 
om: Julia Tokareva
lõuna-vene lambakoer INGLISILM 
MOWGLI om: Katrin Auser
lõuna-vene lambakoer INGLISILM 
MEISTER MÕMM om: Gaily Kivi
mops FLINTSTYLE I’M YOUR 
EVERYDAY SMILE om: Ave Kotka
mops CANIS CELEBRI SYMPHONIA 
om: Yulia Kopchik
newfoundlandi koer GRANDBEAR 
WOW FREEDOM KEEPER om: Veera 
Andronova
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papillon CHEERYFLAME BLANCHE 
om: Svetlana Semiglasova
papillon CHEERYFLAME BRAYNI om: 
Veronika Dohina & Svetlana Semiglasova
papillon LILIYAN’S KAISER 
BLACKWOOD om: Natalia Reisman
papillon MAGIC SUNRISE VIP 
VERSACE om: Marina Davõdova & 
Svetlana Jevstignejeva
pomeranian/kääbusspits HEIDELIND’S 
BNT ABSOLUTELY FOR ME om: Linda 
Jürgens
praha rotipüüdja KRYSCROFT 
KARISMA om: Paula Fihlström
prantsuse buldog LA’SAMBELLES KLEO 
MON SEUL ET CHERI om: Mariann 
Leemets
prantsuse buldog DAGOSTAR 
LUCIANO PAVAROTTI om: Triin Korb
pürenee mäestikukoer ECHO DE’CHIEN 
DEMI’ KOMA om: Marion-Silvia Diener 
& Merli Pavelson
pürenee mäestikukoer ECHO DE’CHIEN 
FREYA om: Hirofumi Tamura
pürenee mäestikukoer MALINE DE LA 
BELLETIERE om: Marion-Silvia Diener 
& Tytti Grönqvist
rottweiler KORLAND REIN TARO om: 
Inga Karklina
saksa dogi ELISABETH QUEEN VOM 
NASSAUER LAND om: Allan Valgerist
saksa lambakoer MARGMAN QUETTA 
om: Kertu Post
saksa lambakoer, pikakarvaline 
ASSAUWEHOF KESSY om: Irina 
Andrejeva & Svetlana Aljoškina
saksa lambakoer, pikakarvaline INXEST 
CHRONOS om: Signe Petrov
saksa lambakoer, pikakarvaline 
MARGMAN TYSON om: Kaidi Kohv
saksa lühikarvaline linnukoer NIGHT 
FORCE SEMIRA om: Merike Kasela
saksa väike spits DILINA ROYAL HELLY 
LUV om: Zina Pauliukoniene
samojeedi koer SMILING SNOWBALL 
VOICE OF CARMEN om: Inga Väkram
samojeedi koer LUMEINGEL 
NAERULIND om: Airi Aunbaum
samojeedi koer LUMEINGEL 
NAERUSILM om: Margus Oinitš & 
Katrin Oinitš
shetlandi lambakoer WHITE COASTAL 
BLUE ARCTICA om: Igne Bikute

shiba HIMITSU WAKAI 
TAKEMIKAZUCHI om: Kristina Korkka
shih tzu ZEUS COCO PUFF OZIRESUN 
om: Svetlana Grün
skye terjer JUGER EDELWEISS 
PORSCHE CAYENNE om: Mihhail Knut 
& Julia Knut & Inna Adamson
skye terjer RIBESSITA DARK ROAD om: 
Maiu Sinijärv & Tarvo Sinijärv
šoti terjer GEMMA STONEHENGE 
VERITE LA DESIR om: Anna 
Miklashevitch & Igor Miklashevitch
šoti terjer MARLAND SOLO om: Viive 
Maranik
šveitsi valge lambakoer ESTRELLEST 
VESIROOSI LUCKY om: Katre Külaots
šveitsi valge lambakoer BAUER om: 
Anastassia Abramova
taks, pikakarvaline HUNTAKS 
BISMARK om: Darja Tšinikina
taks, pikakarvaline ARMARILA’S STYLE 
QUITE A PELLEGRINA om: Susanna 
Laurimaa
taks, pikakarvaline NEONOVIY SVET IZ 
STRANI GREZ om: Susanna Laurimaa
tiibeti spanjel KAIMON GERHEIL 
ADELINE-CAN om: Gerly-Reili Ereline 
& Gert Pening
tiibeti spanjel KAIMON GERHEIL 
AVERY-CAN om: Moonica Randmaa & 
Gerly-Reili Ereline
tiibeti spanjel ANLIAR’S BØR BØRSON 
om: Katrin Reinaus
tiibeti terjer SIIMLINE’S ARLANDA 
WINGS om: Aksana Kokhan
tšehhoslovakkia huntkoer LUPUS IN 
FABULA LYALL om: Jaanus Lillenberg
vaaraokoer ILLOSTRAS CLEOPATRAS 
LEGACY om: Heidy Rüütel-Tuul
welsh corgi cardigan IMME’S 
ZINFANDEL BONESHAKER om: Irina 
Nikonkova
welsh corgi pembroke AURUM 
NOSTRUM ALL RIGHTS RESERVED 
om: Natalja Volohhonski
welsh corgi pembroke KEKSBAND 
LIGHT MY FIRE om: Natalja Otsalainen
vene toy, siledakarvaline VASMILA 
HOME STYLE EGORIK om: Liudmila 
Pyarn
whippet BORN TO CHARM ORNELLA 
om: Birgit Tallmeister & Veera Mahrova 
& Uwe Tallmeister

yorkshire’i terjer TOY SAVOY NEVER 
SAY NEVER om: Jekaterina Burdeinaja

EST Vet CH (Eesti Veterantšempion) 
tiitel on omistatud: 

austraalia siiditerjer NOISY COMPANY 
BELL SONG om: Inna Klotškova
basenji AITTAKANKAAN AFSHAR 
FARLANDERS om: Kerli Liivand & 
Maire Tõnurist
chihuahua, pikakarvaline HELMIÄISEN 
DRESSING DRAQUEBIEN om: 
Christina Drake
do-khyi (tiibeti mastif) TSEEPO CHIRU 
om: Kirke Minka
hispaania mastif ZARMON DE CELLY 
ALIZEE om: Renate Kaupmees
kuldne retriiver TRAMIN GATHELLA 
FOR RINGOKRIS om: Tatjana 
Zamorskaja
labradori retriiver ELVENDOR ELF THE 
THIRD om: Monica Merima & Margus 
Merima
newfoundlandi koer PLUSHEVAYA 
PANDA SVETSKAYA LVITSA om: Tiia 
Tõnisson
saksa lambakoer WUNDERSTERN 
MYYTH om: Ülle Vahesaar

EST Ag CH (Eesti Agilitytšempion) 
tiitel on omistatud: 

bordercollie MY TRUSTED FRIEND 
BRONA om: Viktoria Lumbe
shetlandi lambakoer WANDAPESA 
COCONUT ZEHRA ZAREEN om: 
Kaisa Tsäro

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

bordercollie MY TRUSTED FRIEND 
BRONA om: Viktoria Lumbe

EST PJK CH (Eesti Põllujäljekatse 
tšempion) tiitel on omistatud:

hovawart NICKY VOM HAUSE LUKA 
om: Greta Rüütel

andmed: Regina Pesur

2.03.2018 rahvusvaheline näitus “Vilnius Spring”, Vilnius, 
Leedu
saksa keskmine spits PINTSELSABA ALL DREAMS COMES 
TRUE, om: Külli Ragel - SP1, CAC, Res-Cacib 
 
3.03.2018 rahvusvaheline näitus “Lithuanian Winner”, Vilnius, 
Leedu
saksa keskmine spits PINTSELSABA ALL DREAMS COMES 
TRUE, om: Külli Ragel - SP1, JUN CAC, JN, TP JUN, LTU JW'18

6.03.2018 rahvuslik näitus, Pihkva, Venemaa
saksa keskmine spits KÄPYLÄ MOSKU, om: Külli Ragel - Sp1, 
TP VET, TP, VET BIS 2

andmed koerte omanikelt

7.10.2017 rahvuslik näitus CAC1, Pihkva, Venemaa
saksa keskmine spits KÄPYLÄ MOSKU, om: Külli Ragel - SP1, 
Pi-1, TP VET, TP , VET BIS 1
saksa keskmine spits PINTSELSABA ALL DREAMS COMES 
TRUE, om: Külli Ragel - SP1, Pi-2, JUN CAC, TP JUN
papillon LILLY'S MALACHITE MEADOWS, om: Külli Ragel - 
SP1, Pi-1, TP, Rühma 1.

7.10.2017 rahvuslik näitus CAC2, Pihkva, Venemaa
saksa keskmine spits KÄPYLÄ MOSKU, om: Külli Ragel - SP1, 
Pi-1, TP VET, TP , VET BIS 2
saksa keskmine spits PINTSELSABA ALL DREAMS COMES 
TRUE, om: Külli Ragel - SP1, Pi-2, JUN CAC, TP JUN
papillon Lilly's Malachite Meadows, om: Külli Ragel - SP1, Pi-1, 
TP, Rühma 1.
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Rahvusvaheline koertenäitus “Eesti Võitja 2018”
02.- 03.06.2018

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

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

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

Crufts 2019 kvalifikatsiooninäitus.
Võistlusklassid
•	 Beebiklass: koerad vanuses 4-6 kuud. Mitteametlik, valitakse 

Tõu Parim Beebi.
•	 Kutsikaklass: koerad vanuses 6 – 9 kuud. Mitteametlik, valitakse 

Tõu Parim Kutsikas.
•	 Juuniorklass: koerad vanuses 9 – 18 kuud. Võistlevad JUN 

SERT’ile, Tõu Parima Juuniori tiitlile ja Tõu Parima tiitlile.
•	 Noorteklass: koerad vanuses 15-24 kuud. Võistlevad SERT’ile, 

CACIB’ile ja Tõu Parima tiitlile.
•	 Avaklass: koerad vanuses üle 15 kuu. Võistlevad SERT’ile, 

CACIB’ile ja Tõu Parima tiitlile.
•	 Kasutusklass: koerad vanuses üle 15 kuu. Võistlevad SERT’ile, 

CACIB’ile ja Tõu Parima tiitlile. Registreerimiseks peab koer 
olema läbinud FCI poolt nõutud tõukohased töökatsed. Koopia 
F.C.I. töösertifikaadist peab olema lisatud

•	 Tšempioniklass: koerad vanuses üle 15 kuu. Võistlevad SERT’ile, 
CACIB’ile ja Tõu Parima tiitlile. Registreerimisavaldusele peab lisama 
koera tšempionidiplomi koopia.

•	 Veteraniklass: koerad vanuses üle 8 aasta. Võistlevad VET-SERT’ile, 
Tõu Parima Veterani ja Tõu Parima tiitlile.

•	 Kasvatajaklass:võistlevad kasvatajad 3-5 kasvandikuga, kes peavad 
olema pärit vähemalt kahest erinevast vanemate kombinatsioonist 
ning on vanemad kui 9 kuud. Kõik koerad peavad olema registreeritud 
antud näitusele ja saama antud näitusel vähemalt hinde “väga hea”. 
Valitakse tõu parim kasvatajarühm.

•	 Järglasteklass: võistleb aretusisane või –emane koos 3-5 järglasega, 
kes on vähemalt kahest erinevast vanemate kombinatsioonist ning 
on vanemad kui 9 kuud. Kõik järglased peavad olema registreeritud 
antud näitusele ja saama antud näitusel vähemalt hinde “väga hea”. 
Valitakse tõu parim järglasterühm.

•	 Paaride võistlus: ühele omanikule kuuluv samatõulisest isasest ja 
emasest koerast koosnev paar, keda esitab üks händler. Mõlemad 
koerad peavad olema vanemad kui 9 kuud. Mõlemad koerad peavad 
olema registreeritud antud näitusele ja saama antud näitusel vähemalt 
hinde “vägahea”. Valitakse tõu parim paar.

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

REGISTREERIMISTÄHTAJAD JA -MAKSUD

REGISTREERIMISTASUD:
16.02.–26.04.2018:  koer 55 €, soodushind* 53 €, 
 veteran 35 €, beebid, kutsikad 30 €.

SOODUSHIND EKL LIIKMETE OMANDUSES OLEVATELE KO-
ERTELE:
16.02.–26.04.2018:  koer 42 €, soodushind* 40 €, 
 veteran 25 €, beebid, kutsikad 20 €.

HIND KÕIGILE (soodushinda ei ole, ainult e-mailiga, EKL büroos 
või online süsteemis registreerides): 
27.04. – 17.05.2018:       koer / veteran 65 €, 

beebid ja kutsikad 32 €.

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

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

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

Reklaam kataloogis (tähtaeg 17.05.2018): 
must/valge 1 lk – 32 €; ½ lk – 23 €.

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

tunnistusest, tšempionitiitlite ja/või F.C.I. töösertifikaadi koopiad ja 
maksekorralduse koopia (maksekorraldusele märkida ”Eesti Võitja 
2018”, koera tõug, registrinumber ja omaniku nimi)

NB! Palun kontrollige oma saadetise kohalejõudmist! 

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

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

NÕUDED OSALEJATELE: kõik koerad peavad olema vaktsineeritud marutaudi, koertekatku, nakkusliku hepatiidi ja parvoviroosi vastu (lisainfo näituste 
eeskirja lisa 2). Kõik koerad peavad olema märgistatud (ID-tätoveering või mikrokiip). EKL kalenderplaani kantud näitustel ei tohi osaleda koerad, kes on 
sündinud 01.08.2013 või hiljem ja kellede saba ja/või kõrvu on lõigatud.

Soodushind (*) kehtib alates sama omaniku teisest täishinnaga samaaegselt registreeritud koerast ning EKL online-registreerimissüsteemi 
kasutamisel kõigile koertele, v.a. kutsikas ja veteran.

Esimese sama omaniku koera registreerimishinna sisse kuulub kataloog. Näitusele saab koeraga koos tasuta siseneda kaks inimest.



67Ürituste info

LAUPÄEV, 02.06.2018. Rühmad 0, 2, 3, 4, 6, 7

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

Rühm 0:
Eugeny Kuplyauskas, Venemaa – kõik 
tõud rühmast 0

Rühm 2:
Bas Bosch, Belgia - brasiilia fila, 
broholmer, do-khyi (tiibeti mastif), inglise 
mastiff, hispaania mastiff, mallorca dogi, 
napoli mastif, suur šveitsi alpi karjakoer, 
tosa
Elina Haapaniemi, Soome - 
newfoundlandi koer, rottweiler, shar pei, 
suuršnautser (kõik värvused)
Ben Karpel, Iisrael - bordoo dogi, 
inglise bulldog, pürenee mastiff, pürenee 
mäestikukoer, vene must terjer
Olga Kojevnikova, Valgevene – 
kääbusšnautser (kõik värvused)
Gerard O’Shea, Rootsi - berni alpi 
karjakoer, saksa dogi (kõik värvused)
Lilian Pajulaid, Eesti – ahvpinšer, 
appenzelli alpi karjakoer, argentiina dogi, 
austria pinšer,bullmastiff, dobermann, 
entlebuchi alpi karjakoer, estrela 
mäestikukoer, kanaari dogi
Olga Romanova, Moldova – leonberger, 
saksa bokser, šnautser (mõlemad 
värvused)
Serghei Volinets, Moldova – bernhardiin 
(mõlemad karvatüübid), itaalia corso, 

kaukaasia lambakoer, kesk-aasia 
lambakoer
Fernando Quilis Bonet, Hispaania – kõik 
ülejäänud tõud rühmast 2
Rühm 3:
Hans van den Berg, Holland – cairni 
terjer, jack russell’i terjer, saksa jahiterjer, 
skye terjer, welshi terjer
Kaisa Metteri-Gold, Soome – ameerika 
staffordshire’i terjer, staffordshire’i bullterjer
Laura Cox, Iirimaa – bullterjer, foksterjer 
karmikarvaline, foksterjer siledakarvaline, 
iiri glen of imaali terjer, iiri pehmekarvaline 
nisuterjer, iiri terjer, kerry blue terjer, 
kääbusbullterjer
Inga Siil, Eesti – borderterjer, dandie 
dinmont’i terjer, inglise kääbusterjer (must 
piirdega), jaapani terjer, lakelandi terjer, 
manchesteri terjer, norfolki terjer, norwichi 
terjer, parson russell’i terjer, šoti terjer, 
tšehhi terjer
Carlos Saevich, Argentiina – kõik 
ülejäänud tõud rühmast 3

Rühm 4:
Gerard Cox, Iirimaa - standard 
taks (lühikarvaline, karmikarvaline, 
pikakarvaline)
Marija Kavcic, Sloveenia – kõik ülejäänud 
tõud rühmast 4

Rühm 6:
Bas Bosch, Belgia – basset hound
Elina Haapaniemi, Soome – beagle
Eugeny Kuplyauskas, Venemaa - kõik 
ülejäänud tõud rühmast 6

Rühm 7:
Gerard Cox, Iirimaa – iiri punane setter, iiri 
puna-valge setter
Zeferino Silva, Portugal – kõik ülejäänud 
tõud rühmast 7

LÕPPVÕISTLUSED:
Juuniorhändler – Pilvi Pihlik, Eesti
Parim Beebi - Laura Cox, Iirimaa
Parim Kutsikas - Hans van den Berg, 
Holland
Parim Juunior – Eugeny Kuplyauskas, 
Venemaa
Parim Veteran - Gerard Cox, Iirimaa
Parim Kasvatajaklass – Olga Romanova, 
Moldova
Parim Järglasteklass - Inga Siil, Eesti
Parim Paar - Serghei Volinets, Moldova
Rühm 2 - Fernando Quilis Bonet, 
Hispaania
Rühm 3 – Carlos Saevich, Argentiina
Rühm 4 - Marija Kavcic, Sloveenia
Rühm 6 -Elina Haapaniemi, Soome
Rühm 7 - Zeferino Silva, Portugal

BEST IN SHOW – Hans van den Berg, Holland

 
PÜHAPÄEV 15.04.2018. Rühmad 1, 5, 8, 9, 10
Rühm 1:
Marija Kavcic, Sloveenia – collie 
(lühikarvaline, pikakarvaline), shetlandi 
lambakoer
Serghei Volinets, Moldova – austraalia 
lambakoer, belgia lambakoer 
(groenendael, laekenois, malinois, 
tervueren), lõuna-vene lambakoer, saksa 
lambakoer (mõlemad karvatüübid)
Gerard Cox, Iirimaa – kõik ülejäänud tõud 
rühmast 1

Rühm 5:
Vitaliy Belskyy, Ukraina – chow chow, 
keeshond/wolfspitz, pomeranian/
kääbusspits, saksa väike spits (kõik 
värvused)
Marija Kavcic, Sloveenia - samojeedi koer
Olga Romanova, Moldova – akita, alaska 
malamuut, ameerika akita, basenji,siberi 
husky
Annica Uppström, Rootsi – eurasier, 
ida-siberi laika, jaapani spits, karjala 
karukoer, lapi porokoer,mehhiko karvutu 
koer (kõik suurused), saksa suurspits 
(kõik värvused), saksa keskmine spits 
(kõik värvused), soome lapikoer, soome 
püstkõrv, vene-euroopa laika, vaaraokoer

Hans van den Berg, Holland - kõik 
ülejäänud tõud rühmast 5

Rühm 8:
Inga Siil, Eesti - ameerika kokkerspanjel, 
clumberspanjel, hispaania veekoer, inglise 
kokkerspanjel, inglise springerspanjel, 
romagna veekoer
Chantal Varaine, Prantsusmaa – 
labradori retriever, nova scotia retriiver, 
siledakarvaline retriever
Carina Östman, Rootsi – kuldne retriiver
Eugeny Kuplyauskas, Venemaa-kõik 
ülejäänud tõud rühmast 8

Rühm 9:
Vitaliy Belskyy, Ukraina – cavalier king 
charles spaniel
Bas Bosch, Belgia – belgia grifoon, 
brüsseli grifoon, prantsuse bulldog, tiibeti 
spanjel, väike brabandi grifoon
Eugeny Kuplyauskas, Venemaa - jaapani 
chin, pekingi koer, vene toy (mõlemad 
karvatüübid)
Carlos Saevich, Argentiina - chihuahua 
(lühikarvaline), lhasa apso, shih tzu
Kaisa Metteri-Gold, Soome - hiina 
harjaskoer, lõvikoerake, puudel (kõik 
suurused, kõik värvused)

Lilian Pajulaid, Eesti – bologna bichon, 
bostoni terjer, havanna bichon, king 
charles spaniel, kromfohrlandi koer, malta 
bichon, papillon, tiibeti terjer
Ben Karpel, Iisrael – kõik ülejäänud tõud 
rühmast 9

Rühm 10: 
Zeferino Silva, Portugal - afganistani hurt, 
hispaania hurt, vene hurt- borzoi, whippet
Laura Cox, Iirimaa - kõik ülejäänud tõud 
rühmast 10

LÕPPVÕISTLUSED:
Juuniorhändler – Kadi-Liis Säre, Eesti
Parim Beebi – Ben Karpel, Iisrael
Parim Kutsikas - Kaisa Metteri-Gold, 
Soome
Parim Juunior - Zeferino Silva, Portugal
Parim Veteran - Bas Bosch, Belgia
Parim Kasvatajaklass - Inga Siil, Eesti
Parim Järglasteklass - Serghei Volinets, 
Moldova
Parim Paar - Olga Romanova, Moldova
Rühm 1 - Gerard Cox, Iirimaa
Rühm 5 - Marija Kavcic, Sloveenia
Rühm 8 - Eugeny Kuplyauskas, Venemaa
Rühm 9 - Carlos Saevich, Argentiina
Rühm 10 - Laura Cox, Iirimaa
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Ürituste info

EKL näituste 
kalender 2018

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

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

EKL võistluste 
kalender 2018

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

http://kennelliit.ee/uritused/?filter=koolitused

EKL koolituste 
kalender 2018
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Hind Mõõdud (lõikevaru 5 mm) Resolutsioon Mõõdud pikslites
Esikaane sisekülg (värviline) 302 € 215mm (laius) x 307 mm (kõrgus) 300 dpi 2539 x 3626
Tagakaane sisekülg (värviline) 302 € 215mm (laius) x 307 mm (kõrgus) 300 dpi 2539 x 3626
Tagakaane väliskülg (värviline) 453 € 215mm (laius) x 307 mm (kõrgus) 300 dpi 2539 x 3626

Siselehekülg (värviline) 221 € 215mm (laius) x 307 mm (kõrgus) 300 dpi 2539 x 3626
Siselehekülg (must-valge) 114 € 215mm (laius) x 307 mm (kõrgus) 200 dpi 1693 x 2417
½ siselehekülge (värviline) 151 € 215 mm (laius) x 154 mm (kõrgus) 300 dpi 2539 x 1819 
½ siselehekülge (must-valge) 61 € 215 mm (laius) x 154 mm (kõrgus) 200 dpi 1693 x 1213
¼ siselehekülge (must-valge) 31 € 215 mm (laius) x 154 mm (kõrgus) 200 dpi 1165 x 1213
Poster (värviline) 378 € 307 mm x 430 mm 300 dpi 3626 x 5079
Korduvreklaam muutmata kujul -20%

Reklaam ajakirjas “Koer”!

Sõbralt sõbrale! 
Sul on midagi kasulikku ja põnevat koeraomanikule? 

Meie ajakirja kaudu jõuab info otse nendeni. Kasuta võimalust ja 

reklaami end ajakirjas “Koer”. Ainsas Eesti ajakirjas, mis jõuab kõigi 

aktiivsete tõukoeraomanike ning kasvatajateni.

Reklaamifaile ootame järgmistes formaatides: pdf, jpeg, tif, png

Reklaami avaldamise osas kontakteeru 
e-postiaadressil: reklaam@kennelliit.ee või helista telefonil +372 5272082



SEE EI OLE VAID MÄNG
Mäng ei ole kutsikate jaoks pelgalt lõbu. 
Mängides loovad nad suhteid ja õpivad 
distsipliini. Sinu kutsikas panustab hetkel 
kogu oma energia sinuga lähedase suhte 
loomisesse. Just sellepärast on ROYAL CANIN® 
Puppy loodud koostisega, mis annab kutsika 
lihastele ja kehale täpselt nii palju valke, 
kui tal vaja. Täna ja kogu tema ülejäänud 
suurepärase elu jooksul.

Toitumises on iga üksikasi määrava tähtsusega. 
Leia oma kutsikale parim toit lehelt 
royalcaninpuppy.lv/ee

Lisainfo saamiseks kirjutage 
info.est@royalcanin.com 

loomisesse. Just sellepärast on ROYAL CANIN®

Puppy loodud koostisega, mis annab kutsika 

Toitumises on iga üksikasi määrava tähtsusega. 
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