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Hea lugeja!
Helen Tonkson,
Eesti Kennelliidu volinike 
koosoleku juhataja

Harrastust täis hooaeg on käimas ning koerandusüritusi 
ja tegemisi täis suvi on alles täies hoos. Meie tublid 
koeraomanikud-kasvatajad on taas näidanud kõrget 
taset ning naasnud kodupinnale rikkamana nii mõnegi 
tiitli ja/või kogemuse võrra. 
Eesti koerandusharrastus kogub maailmas laiemat 
tunnustust ja FCI katusorganisatsiooni komisjonides ei 
ole kunagi varem tegutsenud nii paljud kaasmaalased 
kui praegu. 
FCI aretuskomisjoni (Breeding Commission) Tallinnas 
toimunud koosolekul valiti uueks presidendiks meile 
kõigile tuntud loomaarst, EKL-i kasvataja ja volinike 
koosoleku liige Janne Orro. 
FCI hiljuti toimunud hariduse ja avalike suhete 
komisjoni (Commission for Education & Public Relations) 
asutamiskoosolekul Leedus valiti avalike suhete eest 
vastutavaks asepresidendiks EKL-i volinike koosoleku 
liige Monica Merima. 
Siinkirjutaja valiti FCI üldkoosoleku poolt distsiplinaar- 
ja arbitraažikomisjoni (Disciplinary and Arbitration 
Commission) liikmeks aprillis. Julgelt võib öelda, et meie 
inimeste ideed, arvamused ja sõna on väärtusega, mis 
leiab tunnustust ja kandepinda laiemalt, kui seda ise 
vahest väärtustada oskame.
Eesti hagija tunnustamine oli arutlusel nii FCI 
standardite kui ka teaduskomisjonis. Mõlemad 
komisjonid andsid tõu tunnustamiseks positiivse 
hinnangu. Loodame, et pärast pisiparanduste 
sisseviimist standardisse ning terviseuuringutega 
seotud lisaandmete esitamist saab eesti hagijas 
sügisesel FCI juhatuse koosolekul heakskiidu. 
Ilma volinike koosoleku töörühma inimeste pühendunud 
tööta ei ole sellist tulemust saavutada võimalik. See 
töörühm on parimaid näiteid sellest, kuidas tahtmise 
ja pühendumise korral on võimalik ideid ja vajalikke 
tegevusi ellu rakendada – küsimata, miks mina, 
või ütlemata, et mul pole aega ega see pole minu 
töö. Ainult tänu sellistele pühendunud inimestele 
on võimalik ühist hobi ja tegevust edasi arendada. 
Eeldame, et inimesed meie ümber panustavad ja teevad 

tegevusi ning nad teevad seda meie kõigi eest. Kuivõrd 
sellist tegevust peetakse loomulikuks, siis seda ka 
paraku hinnatakse vähem. 
EKL-is on palju teemasid, mis vajavad arendamist, 
ja ideid, mida ellu viia. Võtkem kas või kasvatajate 
tunnustamise programm, mille üle on arutletud aastaid 
ning mis on taas jõudnud surnud punkti. 
Ideede ja teiste arvamuste kritiseerijad leiavad tihti 
igale positiivsele väitele vastuseks kolm negatiivset, 
miks midagi teha ei saa ja miks kogu idee on eos 
hävingule määratud. Tihti antakse ka nn läbikaalutud 
tegutsemisjuhis, kuidas mingeid asju tegema peab, 
seda ikka „tehtagu“-vormis. Paraku pole selline tegevus 
jätkusuutlik ega edasiviiv. Otsida tuleb seda, mis meid 
harrastajatena ühendab ja tegevuses paelub ning mida 
me ühiselt väärtustame, ning edendada seda isiklikke 
huve ületava koostööna. 
Seega – laadigem suves akud, laskem mõttel vabalt 
kulgeda. Võtkem saabuv sügis vastu, tehes asju teisiti: 
vähem kriitikat ja rohkem tegevusi, vähem halvustamist 
ja rohkem väärikust!

EKL-is on palju 
teemasid, mis vajavad 
arendamist, ja ideid, 
mida ellu viia. Otsida 
tuleb seda, mis 
meid harrastajatena 
ühendab ja tegevuses 
paelub ning mida me 
ühiselt väärtustame, 
ning edendada seda 
isiklikke huve ületava 
koostööna. 
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Palun räägi oma esimesest koerakogemusest. 
Päris esimese koera võtsin aastal 2000. Kuna tegelesin hobuste ja 
ratsutamisega, siis tõu valikuks oli iiri setter, sest tahtsin koera, 
kes suudaks minuga sammu pidada ning naudiks jooksmist ja 
tundidepikkust liikumist. Enne seda oli lapsepõlves meil peres pisike 
krantsu. 
Millal ja kuidas hakkasid tegelema agility’ga?
Agility juurde sattusin puhtalt juhuse läbi aastal 2008, kui minu 
ellu tuli ka üsna juhuslikult mu teine koer – šveitsi valge lambakoer 
Hugo. Hugo oli seitsmekuune isane koer, kellel puudusid igasugused 
reeglid ja arusaam normaalsest funktsioneerimisest. Seega 
hakkasin tegelema tema ühiskonnakõlblikuks ja kuulekaks koeraks 
kasvatamisega. Otsustasin vedada ta kõikvõimalikele treeningutele – 
kogemata sattusin ka agility’t proovima. Kuna mulle endale meeldib 
aktiivne olla, siis oli agility minu jaoks igati sobiv harrastus. 

Koostöös kasvame 
parimateks sõpradeks

Marje Piiroja, 
mitmekordne maailmameister agility’s, 
hinnatud koerajuht ja treener räägib oma koertest.
küsis Kaire Rjadnev-Meristo 
foto Mila Moreno Jaen

Belgia lambakoerte 
maailmameistrivõistlused 
(FMBB) toimusid Tšehhis 
Pisekis 6.–12. mail 2019. 
FMBB agility finaalis 
saavutasid esimese koha 
Marje Piiroja koeraga 
Nordsand’s Quick 
(hüüdnimi Dints). 
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Mis on agility’s sinu jaoks erilist?
Kas just midagi nii erilist ongi välja tuua… Agility 
on suurt koostöötahet, kiirust ja osavust nõudev 
koeraspordiala, seda ka koerajuhi jaoks. Seega mulle 
sobib – tahan ka ise aktiivne olla, mitte ainult koeral 
tegutseda lasta. Veel on väga mõnus see tunne, kui 
koer suudab ja tahab täiskiirusel liikudes sekundi 
murdosa jooksul minu käske täpselt täita. Samuti ei 
ole agility’s kunagi ühtegi korduvat rada – seega ootab 
võistlustel alati uus ja huvitav katsumus. 
Kuidas oled valinud endale koerad agility’ga 
tegelemiseks? Millises vanuses tood koera koju?
Kas on tõu eelistusi ning kas teatud omadused 
päranduvad ka põlvkonniti? 
Agility jaoks sobivaid tõuge pole väga palju, kui me 
räägime tipptasemel koeraspordi harrastamisest. 
Mulle on terve elu sümpatiseerinud suured kikk-
kõrvalised lambakoerad. Seetõttu tuli minu perre ka 
Hugo. Šveitsi valge lambakoer on tore perekoer ja 
harrastuskoer, aga tipptasemel võistlemiseks jääb 
tema füüsilistest eeldustest puudu. Samuti pole kasv 
sobiv. Sealt ainuke loogiline samm edasi oli belgia 
lambakoer malinois. Ka malinois on üsna riskantne 
valik – tihti ei sobi nende kasv agility jaoks. Liiga suur 
isend ei suuda manööverdada piisavalt osavalt ja 
kiiresti. Ka iseloomu peab teraselt silmas pidama – 
ebakindlus võib olla probleemiks. 
Minu koerad on valitud nende isa järgi (Süsi ja Dints on 
ühe isase järglased) ning liinides jooksva väikese kasvu 

pärast. Isa on samuti väikest kasvu ning annab edasi 
head kiirendus- ja manööverdusvõimet. 
Kutsikad toon koju kohe, kui nad saavad loovutus-
ealiseks – siiani olen toonud nad koju kaheksa 
nädala vanuselt. 
Agility tegemiseks on oluline ülihea kontakt 
koeraga. Kuidas sa selle saavutad? Kas on mingid 
erilised nipid, mis alati töötavad, või on iga koer 
isemoodi?
Ülihea kontakt tuleb koeraga pidevast, teadlikust ja 
sihikindlast tegelemisest nii kodus, jalutuskäigul kui 
ka trenniplatsil. Igapäevane töö hakkab pihta alates 
hetkest, mil kutsikas koju tuleb. 
Mingisuguseid nippe või maagiat pole – iga koer on 
täpselt nii tark, kui palju omanik sinna panustada oskab 
ja tahab. Eks koerad erinevad omadustelt ja eeldustelt 
nii tõupõhiselt kui ka tõusiseselt, aga toimimise 
alused jäävad ikka samaks. 
Räägi palun ka oma koertest. Kas keegi neist on 
eriliselt südames?
Hetkel on mul kodus neli koera: šveitsi valge 

Mingisuguseid nippe või maagiat 
pole – iga koer on täpselt nii tark, 
kui palju omanik sinna panustada 
oskab ja tahab. 
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lambakoer Hugo, malinois’d Süsi ja Dints ning noor 
kutsikaohtu shetlandi lambakoer Kiss. 
Hugo on meil pensionil ning millegagi aktiivselt 
peale maja ja aia valvamise ei tegele. Selline mõnus 
komissar Rexi tüüpi kodukoer, suur, stabiilse loomuga 
tark džentelmen. 
Süsi on minu pisike hingesugulane ja vapper 
võitleja. Tema soov minuga sada protsenti koostööd 
teha ja panustada sooritusse teeb temast ülihea 
võistluskoera. Üsna kangekaelne ja väga ettevaatlik 
koer, mis tegi talle mõningate agility-elementide 
õpetamise kohati päris raskeks. Kutsikast saati 
olnud nagu täiskasvanud koer, alati 
adekvaatne ja usaldusväärne. 
Dints on maailmavalitseja ja muretu 
tüüp, kelle elu on lill alati ja igal 
pool, eriti trenni tehes. Väga hea 
töökoer – enesekindel ja meeletu 
saagiinstinktiga. Kui vaja, läheb läbi 
seinte, töötab ükskõik mille nimel või 
siis lihtsalt niisama – peaasi, et midagi 
teha saab. Lihtne ja aus töönarkomaan. 
Pisike nutikas sheltie preili Kiss (ei, 
see nimi ei tähenda mitte musilooma, 
vaid tuleneb seosest kassiga) on 
korralik kurjam, kes on alles oma 

Kõik neli koera on 
üsna erinevad ja 
kõik on tänu sellele 
mulle palju õpetanud. 
On olnud ja jätkub 
huvitav teekond, 
et nendega koos 
kasvada ja treenida. 

agility-koera tee alguses. Ühtpidi väga meeldiv ja 
kuulekas kaaslane, igapäevaelus pole temaga kunagi 
probleeme. Teistpidi kohutavalt iseteadlik ja korraliku 
„iseloomuga“ aktivist, kellel kutsikana polnud peale 
samblatuti mitte kedagi ega midagi vaja, et ennast 
paar tundi lõbustada. Neli kilo koera, kes arvab, et 
tegelikult keerleb maakera tema haukumise järgi.
Kõik neli koera on üsna erinevad ja kõik on tänu 
sellele mulle palju õpetanud. On olnud ja jätkub 
huvitav teekond, et nendega koos kasvada ja treenida. 
Südames on kahtlemata malinois’d – selles tõus on 
olemas kõik omadused, mida ma koertes armastan.

Millised on edasised plaanid? 
Suuremad reisid või ettevõtmised, 
koertega ja koerteta? 
Hetkel on käsil projekt „sheltie“. 
Kui kodus on noor koer, siis läheb 
sinna alati palju aega ja energiat. 
Vahel vaatan oma vanemaid koeri 
ja mõtlen, et… oh, kui palju tarkusi 
tuleb veel kutsikale õpetada. Samas 
on rõõm jälle suur, kui näen, et 
loomake järjest nutikamaks muutub. 
Suuremaid võistlus- ja reisiplaane pole 
hetkel. Naudime suve, treenime ning 
võistleme siin Eestis ja lähiümbruses.

 foto Lidia Belyaeva
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„Märjad käpad” 
tegutsevad nüüd ka 
Pärnumaal

Vetelpäästekoerte tegevusest, plaanidest ja 
eesmärkidest räägib Hiie Paas, MTÜ Pärnumaa 
Märjad Käpad juhatuse liige.

MTÜ Pärnumaa Märjad Käpad loodi 2018. aasta 
detsembri viimastel päevadel. Lõuna-Eestis 
alustasime samasuguse ühendusega juba kümme 
aastat tagasi. Kolimisega Lõuna-Eestist Pärnumaale 
tekkis vajadus ka kohaliku ühenduse järele.
Me kõik teame, et on olemas tõud, kellel on instinkt 
päästa, kuid sellele vaatamata on oluline õpetada 
neid päästma õigesti ja tulemuslikult. Üha enam 
oleme asunud koerte õpetamise kõrvalt tegema ka 
ennetustööd.
Meie tegevuses on tähtsad kaks asja: sobivate 
instinktidega koertele vastava koolituse korraldamine 
ja ennetustöö tegemine. Koerte kaasamisel 
ennetustöösse on räägitu palju huvitavam ja 
meeldejäävam nii lastele kui ka täiskasvanutele. 
Ühenduse töös saavad osaleda kõik tõud, kes 
armastavad ujuda ja vees töötada – eelkõige 

newfoundlandi koer, landseer, leonberger. 
Samas on teisigi tõuge, kes on valmis vette minema 
ning koolituse tulemusena sealt ka inimesi ja asju 
päästma – näiteks labrador, kuldne retriiver, saksa 
lambakoer. 
Ühinguga võivad liituda kõik vabatahtlikud, kellel 
on vastav tõug ja huvi koeri treenida. Info levib eri 
kanaleid pidi – sotsiaalmeedia kaudu, kohtutakse 
ennetusüritustel. „Koerainimesed“ leiavad ikka 
üksteist.
Koerte koolitus võib alata juba nelja-viiekuuselt. 
Samas vanusele otsest piirangut ei ole, võib alustada 
ka hiljem, näiteks kolme-nelja-aastaselt. Aluseks on 
eelkõige omaniku tahe ja järjekindlus. 
Alustame lihtsamatest ülesannetest – kõigepealt 
treenime, et koer ei tormaks valimatult kõige järele 
vette, vaid läheks sinna käsu peale. Seejärel lubatakse 
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ta vette, kuid mitte veesolija juurde. Kui lihtsamad 
asjad on selged, siis läheme edasi – õpetame koera 
päästevahendit viima, paati vedama. Eelkõige on koer 
n-ö „mootor“, kes läheb vette koos peremehega, kes 
võtab kannatanu, ning koer toob nad kaldale. 
Meie põhiline töö on ennetustöö. Käime koolides, 
lasteaedades, suvelaagrites, samuti turvame 
veeüritusi. Eelmisel aastal turvasime näiteks Tallinna 
Ironmani triatlonil osalenud võistlejaid. Suhtumine 
on väga tore, meid armastatakse ning oodatakse 
ikka ja jälle külla. Ennetustöö lepingud on sõlmitud 
Politsei- ja Piirivalveametiga, Päästeameti ja 
Päästeliiduga. Teeme koostööd nii riiklike asutuste kui 
ka vabatahtlike ühendustega. 
Rannavalvet MTÜ Pärnumaa Märjad Käpad ei 
korralda ning seetõttu ei ole meil reaalset ühendust 
ka abivajajatega. Uppumisolukord vajab kiiret ja 
kohest reageerimist ning koertega kohaletulekust 
kaugemalt on vähe abi. Küll aga on olnud juhtum, kus 
koer koos perenaisega olid õigel ajal õiges kohas ning 
koer tõi veest välja ohtu sattunud lapse. 
Seetõttu on oluline jätkata praegust tööd 
ning edaspidi ka laieneda. Tulevikus võiksime 
vetelpäästekoeri näha ka rannavalves. Vetelpäästekoer 
ei ole praegu Eesti Vabariigi seaduste järgi töö- ega 

teenistuskoer. Teeme praegu tööd selle nimel, et 
seadusemuudatus läbi viia ning ka vetelpäästekoertele 
vastav staatus anda. Eesti Kennelliit võiks samuti 
sellistel teemadel selgesõnalist oma toetust avaldada. 
Kui seadusemuudatus on tehtud, siis oleme meie 
valmis märjad käpad abivajajatele ulatama.

Meie põhiline töö on 
ennetustöö. Käime 
koolides, lasteaedades, 
suvelaagrites, samuti 
turvame veeüritusi. 
Suhtumine on väga tore, 
meid armastatakse 
ning oodatakse ikka ja 
jälle külla. 
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Elu enne 
sotsiaalmeediat: 
„Koertekoda”
Elu enne sotsiaalmeediat oli suurem kui elu ise, vähemalt koeramaailma portaalis www.koertekoda.
ee. Seal said nõu nii kogenud kui ka kogenematud, koos otsiti infot ja leiti lahendusi. Koos leiti 
kadunud koerad ning päästeti suurel hulgal lemmikute elusid. Nagu päriselus ikka, tuli ette kiitust 
ja laitust, eluaegsetest sõpradest said eluaegsed vaenlased ning vastupidi. 
Kõigele vaatamata oli see ainulaadne koht, kust leidis alati abi, ning kui ise ei teatud, siis oli 
võimalik ikka leida kedagi, kes teadis kedagi...
Kunagisest koerasõprade elukeskkonnast räägib selle üks eestvedajaid Kirke Roosaar. 

Koertekoda kasvas välja foorumist Bokseripesa 
aastal 2004 ja avati kasutajatele 17. augustil. 
Oli foorumite aeg ja foorumid olid tihti nende 
pidajate nägu. Kui Bokseripesas oli selgelt esialgu 
eelistus bokseritõul, siis aastatega kujunes välja 
vajadus käsitleda koerandust laiemalt. Koertekoda 
hakkas vedama sõpruskond, keda sidusid sarnased 
väärtushinnangud ja arusaamad koerapidamisest ning 
ühine mure koerapidamiskultuuri käekäigu pärast.
Kojas oli liikmeid pisut alla 4000, kuid aktiivseid 
kirjutajaid oli paarisaja ümber. Lihtsalt lugejaid ilmselt 
rohkem. Paljude koerainimeste sõpruskond on kõik 
pärit kojast, just noodsamad, aktiivsed kirjutajad. 
Kõige aktiivsem periood kestis aastail 2006–2013, 

pärast seda oli külastusi harvemalt ja inimeste meeled 
vallutas ilmselt näoraamat ehk Facebook.
Koda oli üles ehitatud erinevate nn ruumidena, kus 
käsitleti pealkirja all sobivaid teemasid alates elutoast 
ja lõpetades trenniplatsiga. Söögituba, kaminatuba, 
magamistuba, arstikabinet, näitused… 
Ka peldikunimeline alamfoorum oli täiesti olemas, 
kuhu administraatorid paigutasid eriti teravaks ja 
inetuks kiskunud teemad.
Teemade ring haaras tegelikult tervet koerandust – nii 
selle positiivseid kui ka varjukülgi alates kutsika/koera 
valimisest kuni koera viimaste elupäevadeni välja. 
Vahele mahtusid nii toitmis- kui ka koolitamisteemad, 
samuti küsimused millerduse, probleemkäitumise, 
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haiguste, tõugude eripärade, varjupaiganduse 
valdkonnast ja ka lihtsalt koeraomanike vahelist 
mõnusat suhtlust. Isegi kassidele leidus kojas oma 
nurgake ja kuna koeraomanikud on üldjuhul ka 
loodusesõbrad, siis arenes teemasid ka nendest 
valdkondadest. 
Päris suur ring koeraomanikke sai koja kaudu ka 
esmast fotograafiakoolitust, mis on edaspidiselt 
andnud nii mitugi head koerte ja looduse pildistajat.
Uued teemad tekkisid ikkagi eelkõige nn valukohtadest 
– kellelgi oli probleem ja siis asuti seda probleemi 
kaaskodaliste abil lahkama. Tihti saadi abi mitte ainult 
lugedes, vaid näiteks kas või asjade toimetamisel 
ühest punktist teise (nagu tänapäeval tihti 
näoraamatus tehakse).
Kuna puudus tänapäevamõistes sotsiaalmeedia, siis 
foorumit kasutati ka operatiivseks infovahetuseks – oli 
inimesi (mitte ainult administraatorid-moderaatorid), 
kellel oli arvutis enam-vähem kogu aeg koda lahti. 
Probleemi kirjutamisel tuli lahenduspakkumisi 
tavaliselt mõne minuti jooksul.
Koertekoja fenomeniks võib lugeda, et suheldi 
mitte ainult virtuaalselt, vaid ka päriselus – selle 
väljunditeks olid üleriigilised üritused „Suure 
koerapäeva“ näol, samuti sõbrunenud koeraomanike 

nn siseüritused jaanikute, talvepäevade ja ühiste 
jalutuskäikudena nii Tartu lähistel (Vapramäel) kui 
ka Tallinna ümbruses. Nii koerapäeva raames kui ka 
väljaspool seda toimusid mitmed heategevuslikud 
match show’d, millega toetati varjupaiku üle riigi.
Erilisi juhtumeid oli nende pikkade aegade 
jooksul mitmeid: põhiliselt ilmselt niinimetatud 
„paberiteta tõukoerte“ tegemise ja loomade räigete 
väärkohtlemiste juhtumid. 
Koertekoda kadus internetist 2018. aasta detsembris, 
kuna aastased ülalpidamiskulud olid eraisikule kanda 
liiga suured ning samuti vajus koja viimane „ametlik 
omanik“ Eesti Koerainimeste Selts ajapuudusel 
varjusurma. 
Kuna aeg on tunduvalt edasi läinud ning ka koda 
jooksutanud mootor oli vahepeal uuenenud, siis 
ei osutunud enam mõistlikuks kuskil seda tohutut 
andmemahtu säilitada. Kindlasti oleks seal olnud 
infost väärtust Eesti koerandusajaloole, kuid üsna 
selge on, et tänapäevaks on paljud seisukohad ka 
moraalselt ümber hinnatud. 
Vajadust Koertekoja järele tundub endiselt olevat, 
kuid ilmselt on seda keeruline taasluua – see nõudis 
algusaegadel ikkagi täisööpäevaringset tööd ning kiire 
suhtlus on asendunud FB võimalustega.
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Kodaliste meenutused tänases Facebooki grupis 
„Koertekoda näoraamatus“ 
Kojas olin ei mäleta kui kaua, aga iidamast-aadamast. 
Kodaliseks hakkasin, kuna soovisin alguses saada ja 
lõpupoole juba ka ise jagada infot kõige kohta, mis seostus 
tõu- või üldse koertega. Eriti meeldis mulle kojas see, et 
teemad olid jagatud gruppidesse, kus siis eri tõugudest või 
teemadest huvitatutel oli võimalik suhelda. Enim „kuumad“ 
olid minu jaoks toortoitumise ja hurtadega seotud teemad.
Minu jaoks oli Koertekoda „facebook“, kus teati inimesi küll 
koerte või hüüdnimede kaudu. 
Tervitades Lohelend

Kes see enam mäletab, kaua seal sai oldud.
Mis ajendas, oli arvatavasti see, et Kojas liikus 
koerarahvas, just selline terasem, asisem osa. Facebooki 
polnud ja koda oli nii suhtlemise kui infovahetuse koht. 
Ilma Kojata ei tunneks praegu paljusid toredaid inimesi. 
Ei sind, Kirke, ega näiteks Marget või Leelat. Või praegust 
Zelda õe omanikku Eilit. Või Käärameest ja Rebast... 
Ühesõnaga, palju häid sõpru tekkis tänu Kojale, kellega 
suhtleb siiani – mõnega tihedamalt, mõnega põgusamalt.
Need Koja kaudu organiseeritud koeratutvustused, 
Vapramäed ja muud kokkusaamised.
Mis ei meeldinud – polegi vist midagi, vähemasti mitte 
midagi sellist, mis siiani meeles oleks.
Kodaline GaidaH

Ma vist ei teaks/tunneks kojata eriti kedagi :D , lahedad 
vapramäetamised, kojajaanikud, põnevad Lohelennu 
toortoitumise jutud, no ikka igasugustest asjadest oli 
huvitavat lugemist :) .
Kodaline Lasse :)

Koda on olnud mu õpetaja ja teejuht :) 
Sattusin kotta 2004 sügisel pärast oma krantskoera 
Robi surma. Surfates netis ja otsides ning mõeldes, et 
kellest saab meie uus perelemmik, sattusingi juhuslikult 
kojale. Tänu kojale oli mul Breiv ja koos temaga näitused, 
koerasport ja muidugi sealt jätkuna briardid. Nagu ka kõik 
eespool on kirjutanud, tänu kojale on mul väga palju häid 
sõpru. FB ei suuda minu meelest ikkagi koda asendada. 
Kõik on suurem ja laialivalguv. Koda oli kompaktsem, ainult 
ühe huviala esindajate kogum. 
Kahju, et ta ajale ja arengule jalgu jäi.
Kodaline Breiv

Kojas olen olnud vist 14 aastat, kindel pole, sest aeg liigub 
kiiresti. Koja juurde tõi mind minu päris esimene oma koer 
Lotta. Esimene asi, mis ma Kojas selgeks sain, oli see, et 
koerainimestel on süda õiges kohas. Just sealt leidsin ma 
endale parimad sõbrad, tuttavad ja mõttekaaslased.
Koos on saanud korraldada palju üritusi, matsukaid ja 
sai ka n-ö ellu kutsuda koeramise loengud lastele nii 
lasteaedades kui koolides.
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-60%kuni

 

 

JALUTUSRIHMAD
Hind alates 6€

KAELARIHMAD
Hind alates 4€

Vaata lisaks! petcity.ee/kampaaniad/outlet
PetCity Lõunakeskuse kaupluse outlet, Ringtee 75, Tartu

MÄNGUASJAD
Hind alates 2€
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Paljusid inimesi sai tunda tema koera nime järgi ja nii 
mõnelegi pisikesele Koja perioodil sündinule olin mina 
Tädi Lotta :) Koda oli koht, kus sai muret kurta, kus leidsin 
raskel hetkel toetust, kus inimesed jagasid oma kogemusi. 
Ma olen rõõmus, et sain olla ja olen üks osa Koertekojast.
Kodaline Lotta

Mina alustasin Bokseripesast ja liikusin edasi Koertekotta 
kohe päris alguses. Koda andis mulle mõttekaaslased ja 
sõbrad ja mentorid ja „kasuvanemad“. Koda on suures osas 
kujundanud minust minu – töö ja hobi on koertega seotud. 
Osalesin enamikul Koertekoja üritustel ning tunnen neist 
puudust, kuigi elu on nüüd teisem ja kiirem. FB kindlasti 
Koda ei asenda. Mulle väga meeldis, et Koda oli Koda, kus 
anonüümsust praktiliselt ei olnud ja see, et põhimõtteliselt 
ka kõige lootusetum juhtum koolitati siiski ümber 
kohusetundlikuks koerainimeseks. Oma kogukond. Ainus asi, 
mis Koja juures ei meeldi/meeldinud, et see otsa sai!
Kodaline Marilin

Afgaani armastaja (kasutajanimi sai igatahes õigesti 
valitud, praegu muudaks ainult seda, et võtaks tühiku 
vahelt ;) Kahju, et ei saa enam täpselt järele vaadata, 
aga vist oli 13 aastat tagasi, kui käisin esimest korda 
koertenäitusel ja armusin oma lemmiktõugu, pärast 
mida sai internetist nende kohta otsitud ja nii leidsin ka 
Koertekoja. Olin siis ilmselt 12-aastane ja suurema osa 
oma koera-alastest teadmistest saingi sealt. Muidugi sai 
lapsena ka igasuguseid rumalaid küsimusi esitatud, mida 

pärast häbiga üle lugesin, aga kodalised olid nii armsad 
inimesed, et vastasidki iga kord kannatlikult ja põhjalikult. 
Praegustest facebooki gruppidest on pea võimatu midagi 
olulist leida ning puudub ka n-ö „filter“, ei ole reegleid ja 
ülesehitust, postitusi on lihtsalt liiga palju... Tõesti kahju 
on, et Koda enam üldse ei ole, sai ikka päris lõpuni seal 
aeg-ajalt lugemas käidud, kui mõni uus küsimus tekkis.
Aitäh, et mind vastu võtsite, aastaid lapse rumalusi 
kannatasite ja nii palju õpetasite! :)
Kodaline Afgaani armastaja

Alustasin bokseripesast ja tulin koos kambaga üle kotta 
nagu paljud teised. Koertekoda oli minu piibel. See 
kujundas minu mõttelaadi ja tegi minust kohusetundliku 
loomaomaniku. Lugemist oli palju, aga seda heas mõttes. 
Sellist infot, mida kojas jagati, see oli väärt iga seal 
veedetud minutit.
Koda oli püha. Kõik need inimesed, kes koos sinuga elasid 
kaasa murele/rõõmule, andsid nõu ja jagasid kogemusi. 
Ühtegi negatiivset mälestust küll pole.
Kodaline Ilona

Mina maandusin kotta kohe pärast Koja loomist :D . Ja 
eks seal seda aega sai ikka veedetud ja mitte vähe. Ja 
eks see seltskond oli ka vahva. Ja sõbrad, kes sealt sain, 
on super toredad. Ja tänu Kojale ja Kääramehele on mul 
kodus vesihallist kassipojast kasvanud must kass :D 
Parim kass, mida tahta ja praeguseks 14-aastane. Ja nagu 
Gaida juba kirjutas, siis Pepe tuli Valgast koos „jubedate 
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Kojas alates algusest. Eredamad mälestused: idee hakata 
käima lasteaedades, et vähendada laste hammustada 
saamise juhtumeid. Esimene kohtumine lastega feilis 
ning mul tekkis mõte etendada näidend. Mari-Liis kirjutas 
skripti, meil olid kostüümid ja isegi dekoratsioonid. Elva 
väikelastekodus sai Täpi lahti ja pani sõidutee poole 
punuma, näost valge Kirke kannul. Meiega koos oli ka 
Helga         Üritustest loobusin, sest iga kord sai koer 
kirbud, mida kodustega lahkelt jagada :D
Olid ajad                       kui veel noored ja ilusad olime.
Kodaline Pipi

Vat minul jäi Bokseripesa vahele, sain kohe kojaliseks 
ilmselt varsti peale koja loomist. Minu jaoks on olnud väga 
hariv kogemus mitmes mõttes. Tegelikult üks esimesi uksi 
päris koeramaailma. 
Mäletan ka, et see oli Rebane, kes kohustuslikus korras 
andis soovituse kotta kasutaja teha. Kojast olen saanud 
tohutult palju tuttavaid koeraomanike hulgas ja päris hea 
sisevaate koeraomanike hingeellu. 
Koertekoja foorumis meeldis mulle väga reeglistik ja 
korrastatus ning terve mõistuse valitsemine asjade üle. 
Foorumikeskkonna eelis oli ja on siiamaani süsteemsus: 
vanu teemasid on kerge leida, asjad ei kao ära. Uued 
teemad küll tulid peale, aga lihtne oli ka vanu asju otsida. 
Koja fenomen oli muidugi modede töö: igasugune läbu ja 
trollimine summutati eos.
Kodaline JanneO

punuma, näost valge Kirke kannul. Meiega koos oli ka 
Helga         Üritustest loobusin, sest iga kord sai koer 
kirbud, mida kodustega lahkelt jagada :D

tõupaberitega“, mille tõttu ei julge sahtlit avada, sest mine 
tea, äkki veel hammustavad :D 
Igal juhul see on ka kindlasti koja „süü“, et mul peale vet-
passi veel tõutunnistus sahtlis on :D Midagi negatiivset 
meenutada pole. Ju ei andnud ma ka ise selleks põhjust. Ja 
mänguasjamuuseumi istumised on siiani meeles. Marge, 
äkki kunagi vanade heade aegade meenutuseks võiks ju 
veel korra teha :) 
Igal juhul oli koertekoda üks vahva koht. Ja mis koja 
rubriikidesse puutub, siis unistasin ilmselt nagu ka Marit, 
et saaks dobermanni alla ühe kutsika kirja panna :D 
Jõudsin ka selle hetke ära oodata. Paraku praegu tunnen 
puudust, et kui midagi on vaja kiiresti leida, siis pole 
võimalik enam seda teha. Aga eks kõik saab legendiks, 
Koda oli seda juba varem. Tippajal oli minul ikka sõltuvus. 
Heas mõttes muidugi :)
Kodaline Eili

Olin Koertekojas üsna selle algusest, aasta oli 
2003 või 2004. Minu jaoks oli see ühelt poolt teadmiste 
allikas, Koertekoja vanade kasvatajate kirjapandud tarkusi 
guugeldasin niikaua, kui need saadaval olid (enam kahjuks 
mitte), samuti sai palju teada treenimise ja näituste 
teemal. Teisest küljest võimaldas Koertekoda oma hästi 
administreeritud keskkonnaga ka vaielda ilma kaklemata. 
Ka sellel oli minu arvates Eesti koerandusele positiivne 
mõju.
Kodaline Margareta
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„Tallinna võitja 2019“
13.–14.04.2019 Saku Suurhall, Tallinn
Ülevaade ja fotogalerii. 
Fotod Jane Faizullin.

„Tallinna võitja“ nimelise tiitlinäitusega alustas 
Eesti Kennelliit aastal 2012. Tänavu oli näitusele 
registreeritud üle 2000 osaleja ja esindatud 257 
tõugu. Kohale saabus võistlejaid kümnest riigist, kõige 
kaugemalt Ungarist ja Šveitsist. Kõige arvukamalt 
esindatud tõud oli kääbuspinšer (42), Jack Russelli 
terjer (35), labradori retriiver (33), leonberger (33), hiina 
harjaskoer (31), prantsuse buldog (31) ja shetlandi 
lambakoer (31). Lisaks avanes näitusel võimalus 
tutvuda selliste haruldaste tõugudega nagu posavia 
hagijas, grööni koer, rootsi valge põdrakoer, uruguai 
cimarron.
Koeri saabusid hindama spetsialistid Iirimaalt, 
Venemaalt, Norrast, Slovakkiast, Hispaaniast, Belgiast, 
Iisraelist, Poolast, Soomest, Itaaliast. Kõige kaugemalt 
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saabus Derrik Seow Malaisiast. 
Eestit esindasid neli näitusekohtunikku: Maire 
Tõnurist, Viive Maranik, Iren Naarits ja Katrin Raie. 
Sarnaselt varasemate aastatega sai mõlema 
päeva lõppvõistluste otseülekandeid vaadata 
Eesti Kennelliidu lehel ning seekord ka Delfi 
lemmikloomaportaalis. 

Kogu näituse „Best in Show“ võitjaks valis Zafra Sirik 
Iisraelist vana-inglise lambakoera EST CH FIN CH 
LTU CH RUS CH TLNW19 Grey Coats Robust Jester, 
omanikud Lilia Jansen ja Stefan Jansen Soomest. 
Samast koerast, hüüdnimega “Aengus” võib lugeda 
rohkem Soome Kennelliidu ajakirja Koiramme 
numbrist 3/2019.

Kogu näituse „Best in Show“ võitja vana-inglise lambakoer EST CH FIN CH LTU CH RUS CH TLNW19 Grey Coats Robust Jester.
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Esimese päeva parimaks kutsikaks valis Maire Tõnurist Eestist shar pei 
Secret Line’s West End Girl, omanik Merja Sorsa Soomest. 

Esimesel päeval valis parimaks veteraniks Maion Campbell Iirimaalt 
dobermanni BALT CH BALT W15 BLR CH C.I.E EST CH EST J CH EST Vet CH 
ESTW17 HRV CH LTU CH LVA CH LVA W12 POL CH POL VetW 80th Anniversary 
Jubilee Show RUS CH RUS JCH SMR Vet CH TLN WCup15 TLN WCup16 TLN 
VetW19 TLNW13 TLNW15 TLNW18 TLNW19 Shade Z Padoku, 
omanikud Maris Siilmann ja Toomas Randväli Eestist. 

Esimese päeva järglasteklassi võitis ameerika staµordshire’i terjer BALT CH 
BALT J CH BLR CH C.I.B EST CH EST J CH ESTJW16 FINJW15 HeJW15 LTU CH LTU 
JCH LVA CH LVA JCH LVA JW16 Riga JW15 RUS CH RUS JCH TLN JWCup16 TLN 
WCup17 TLNJW16 TLNW16 TLNW17 Johnny Depp Blu-Diamond-Rose, omanik 
Marianna Kanõševa Eestist. Parimaid hindas Inessa Rodina Venemaalt. 

Esimese päeva parimaks paariks valis Per Kristian Andersen Norrast inglise 
setterid Silver Isle’s Luminous Legacy Of Carelia ja Silver Isle’s Shadow Of 
Nightingal, omanikud Tiina Tonder-Huttunen ja Ida Huttunen Soomest. 

Esimesel päeval valis parimaks juunioriks Derrik Seow Malaisiast beagle’i 
EST J CH LVA JCH TLNJW19 Irinstyle Earth Angel, omanik Merle Virula Eestist. 

Esimese päeva parim kasvataja oli Made in Line kennel. Sanna Koivurova 
Rootsist kasvatab selle kennelnime all kääbuspinšereid. Parimaid hindas 
Viive Maranik Eestist. 

„Tallinna võitja 2019“
13.04.2019 Best in Show
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Teise päeva parimaks kutsikaks valis Vladimir Piskay Slovakkiast 
siberi husky Dion’s Arctic Assa, omanik Elo Rahamägi Eestist. 

Teisel päeval valis parimaks veteraniks Anna Dzidt Poolast
portugali veekoera BALT CH BLR CH BLR GR CH BLR W16 C.I.B DNK CH EST 
CH EST VetW19 FIN CH LTU CH LVA CH LVA W17 NOR CH NORD CH RKF CH 
RUS CH SWE CH TLN WCup14 TLN WCup15 TLN VetW19 TLNW19 Tajmadoran 
India, omanik Heini Käpynen Soomest. 

Teise päeva parimaks paariks valis Bruno Maµezzoni Itaaliast 
lhasa apso’d Diamella Midnight Thunder ja Diamella Me Myself And I, 
omanikud Sini Rantanen ja Tuula Rantanen Soomest.

Teisel päeval valis parimaks juunioriks Maite Gonzalbo Lorenzo Hispaaniast 
welsh corgi pembroke’i EST J CH ESTJW19 ESTW19 LVA JCH TLNJW19 Golden 
Happyness Etel, omanik Iveta Bormane Lätist. 

Teise päeva parim kasvataja oli Tarijemiran kennel. Tapio ja Riitta Liesko 
Soomest kasvatavad selle kennelnime all vene hurtasid (borzoi). 
Parimaid hindas Rudy Feyaerts Belgiast. 

Teise päeva järglasteklassi võitis inglise springerspanjel 
BALT CH BALT J CH BALT JW11 BALT W14 BALT W15 BALT VetW18 EST CH EST J 
CH EST Vet CH EST VetW19 ESTW14 ESTW15 FIN CH FINJW11 FINW16 HeJW11 
LTU CH LTU JCH LTU W13 LVA CH LVA JCH LVA W12 LVA W13 LVA W14 LVA W15 
TLN WCup19 TLN VetW19 TLN VetWCup19 TLNW13 TLNW14 TLNW16 TLNW19 
Bimbik’s Finch, omanikud Katrin Juurak ja Iris Luik Eestist. 
Parimaid hindas Maarit Hassinen Soomest. 

„Tallinna võitja 2019“
14.04.2019 Best in Show
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Rühm I võitja vana-inglise lambakoer EST CH FIN CH LTU CH RUS CH TLNW19
GREY COATS ROBUST JESTER, omanikud Lilia Jansen ja Stefan Jansen, 
Soome. Kohtunik Marion Campbell, Iirimaa.

Rühm III võitja yorkshire’i terjer EST CH RUS CH TLNW19
Life Image Arizona Dream, omanik Beata Peczkowska, Poola. 
Kohtunik Maite Gonzalbo Lorenzo, Hispaania.

Rühm V võitja vaaraokoer EST CH EST J CH ESTJW18 ESTW18 TLN JWCup18 
TLN WCup18 TLN WCup19 TLNJW18 TLNW19 Illostras Cleopatras Legacy, 
omanik Heidy Rüütel-Tuul, Eesti. Kohtunik Iren Naarits, Eesti.

Rühm VI võitja rodeesia ridgeback BALT CH BALT J CH BLR GR CH C.I.B 
EST CH EST J CH LTU CH LTU JCH LVA CH LVA JCH POL CH RUS CH RUS JCH 
TLNW18 TLNW19 Ridge’s Star Haydar Amin, omanik Andrejs Ostasevskis, 
Latvia. Kohtunik Rudy Feyaerts, Belgia.

Rühm II võitja must kääbusšnautser C.I.B DNK CH EST CH EST J CH ESTJW15 FIN 
CH POL CH RUS CH TLN WCup16 TLNW18 TLNW19 Astra Fortunata Ya-Number 
One, omanik Jelena Bernhardt, Eesti. Kohtunik Vladimir Piskay, Slovakkia.

Rühm IV võitja karmikarvaline taks BLR CH C.I.E EST CH EurJW17 FINW18 
HeW17 HeW18 LVA CH LVA JW17 NORDW17 TLN WCup18 TLNW19 
Treis Pinheiros Wild Again SW, omanikud Sari Hirvonen ja Kati Komulainen, 
Soome. Kohtunik Iren Naarits, Eesti.

„Tallinna võitja 2019“
Rühmade võitjad 13.-14.04.2019
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Rühm VII võitja ungari lühikarvaline linnukoer TLNW19 Zoloto Aleksa Zhan, 
omanik E.S. Berezhnaya, Russia. Kohtunik Zafra Sirik,  Iisrael.

Rühm IX võitja must, pruun, valge väike puudel EST J CH ESTJW18 EurJW18 
FINW18 NOR W18 POL JCH TLNJW18 TLNW19 Olymbinar’s Gortier I Need No 
Sympathy, omanikud Henna Pekkola ja Tony Pekkola, Soome. Kohtunik Derrik 
Seow, Malaisia.

Kogu näituse „Best in Show“ võitjaks valis Zafra Sirik Iisraelist vana-inglise lambakoera EST CH FIN CH LTU CH RUS CH TLNW19 Grey Coats Robust Jester, 
omanikud Lilia Jansen ja Stefan Jansen Soomest. II koht rodeesia ridgeback Ridge’s Star Haydar Amin, III koht iiri hundikoer Tinwhistle’s Shape Of My Heart ja 
IV koht vaaraokoer Illostras Cleopatras Legacy. 

Rühm VIII võitja inglise springerspanjel  BALT CH BALT J CH BALT JW11 BALT 
W14 BALT W15 BALT VetW18 EST CH EST J CH EST Vet CH EST VetW19 ESTW14 
ESTW15 FIN CH FINJW11 FINW16 HeJW11 LTU CH LTU JCH LTU W13 LVA CH 
LVA JCH LVA W12 LVA W13 LVA W14 LVA W15 TLN WCup19 TLN VetW19 TLN 
VetWCup19 TLNW13 TLNW14 TLNW16 TLNW19 Bimbik’s Finch, omanikud Katrin 
Juurak ja Iris Luik, Eesti. Kohtunik Inessa Rodina, Venemaa.

Rühm X võitja iiri hundikoer BALT JW18 BeneluxJW18 EST CH EST J CH HeW18 
NLD JCH TLNW19 WJW18 Tinwhistle’s Shape Of My Heart, omanikud Tuula 
Olkinuora ja Seija Heinonen, Soome. Kohtunik Katrin Raie, Eesti.

„Tallinna võitja 2019“
Rühmade võitjad 13.-14.04.2019
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I näitusepäev. Vanuseklass 10-13 aastat 
I koht Karen Kristal Dunaway, Eesti. Kohtunik Derrik Seow, Malaisia.

II näitusepäev. Vanuseklass 10-13 aastat I koht 
Karen Kristal Dunaway, Eesti. Kohtunik Maire Tõnurist, Eesti.

I näitusepäev. Vanuseklass 14-17 aastat 
I koht Kristiina Tupalskaja, Eesti. 
Kohtunik Kohtunik Derrik Seow, Malaisia.

II näitusepäev. Vanuseklass 14-17  aastat 
I koht Sergei Pustovalov, Eesti. 
Kohtunik Maire Tõnurist, Eesti.

„Tallinna võitja 2019“
Juuniorhändlerid 13.-14.04.2019
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„Eesti võitja 2019“ 
01.–02.06.2019 Luige, Harjumaa 
Ülevaade ja fotogalerii. 
Fotode autor Riina Kranich.

„Eesti võitja“ on üks Eesti Kennelliidu näitustest, mis 
annab lisaks tiitlile võimaluse võitjatel kvalifitseeruda 
näitusele „Crufts“ Inglismaal. Lisaks tiitlinäitusele 
koondus nädalavahetusele veel mitmeid EKL-i 
liikmesorganisatsioonide korraldatavaid rühma- ja 
erinäitusi. Ka toimus näituse raames mitu Eesti 
Kennelliidu juubeli tähistamisega seotud üritust. 
Mõlemal päeval esines ülevaatega FCI tegevdirektor 
(executive director) Yves de Clercq. Näitusepäeva 
pärastlõunal pakuti kõikidele osalejatele ja külalistele 
torti. Sel aastal oli näitusele „Eesti võitja 2019” 

Kogu näituse „Best in Show“ võitja käharakarvaline bichon BALT J CH BALT W18 CZE JCH EST CH EST J CH ESTW19 FINJW17 LTU JCH LVA CH 
LVA JCH NORDJW17 TLN JWCup18 Mettez Vous A Genoux Des Portes De Hanau koos omaniku ja händleriga. Foto Aleksandrs Borodajenko.

registreeritud üle 2000 koera 267 koeratõust. 
Kõige arvukamalt olid esindatud kuldne retriiver 
(61 koera), labradori retriiver (44), iiri punane setter 
(36) ja ameerika staµordshire’i terjer (33). Koerte 
arvule lisandusid mitmes tõus veel kasvataja- ja 
järglasteklass ning paaride võistlus.
Haruldasematest tõugudest oli esindatud pont-
audemeri spanjel, Istra karmikarvaline hagijas ja 
siledakoonuline pürenee lambakoer. Kaks viimast 
tõugu tulid võistlema naaberriigist Soomest.
Koeri hindasid eri tõugude eksperdid 15 riigist. Eestit 
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Best in Show võitjad: 
I koht käharakarvaline bichon 
BALT J CH BALT W18 CZE JCH EST CH EST J CH ESTW19 
FINJW17 LTU JCH LVA CH LVA JCH NORDJW17 TLN JWCup18 
Mettez Vous A Genoux Des Portes De Hanau

II koht kollane ja tiigrikarva saksa dogi
BALT JW17 EST J CH ESTJW17 ESTW17 ESTW19 LTU CH LTU 
JCH LTU W18 Euro Power J-Lo

III koht pikakarvaline taks 
Balt Dach W15 BLR CH EST CH ESTW18 ESTW19 LTU CH POL 
CH RUS CH RUS JCH RUSTKClCH WUTWW17
Sensatsia Pitera Shantazh

IV koht hispaania veekoer 
BALT JW15 DNK CH EST CH EST J CH ESTJW15 ESTW18 
ESTW19 FIN CH FINJW14 FINW15 FINW17 HeJW14 HeW15 
HeW17 KBHV15 LTU JCH LVA JW15 NOR CH NOR W16 NORD 
CH NORDW17 RUS CH SWE JW15 SWE W17 TLNW16 TLNW17 
Aquacrest Magic Mike

esindas viis kohtunikku; Helen Tonkson-Koit, Maret 
Kärdi, Anne Naarits, Alar Müürissepp ja Alvar Ristikivi. 
Kõige kaugemalt saabusid kohtunikud Adrian 
Landarte ja Jorge Nallem Uruguaist ning Geoµ Blyth 
Austraaliast.  
Kogu näituse „Best in Show“ võitjaks valis kohtunik 
Angel Garach Domech Hispaaniast käharakarvalise 
bichon’i BALT J CH BALT W18 CZE JCH EST CH EST J CH 
ESTW19 FINJW17 LTU JCH LVA CH LVA JCH NORDJW17 
TLN JWCup18 Mettez Vous A Genoux Des Portes De 
Hanau, omanik Ingrida Gierkena Lätist. 
Koera esitas Lina Groma ning valmistas näituseks ette 
Marta Necka.
Ingrida sõnul on koera kodune nimi Mango. Ta 
saabus kennelisse Whitemantra küllaltki hilja, alles 
üheksakuuselt. Koer on pärit Prantsusmaa väga tuntud 
kennelist DES PORTES DE HANAU, kasvatajad Cindy 
Erb ja Emmanuel Erb. Valida oli kolme venna vahel 
ning õnneks andsid omanikule head nõu mitu kogenud  
kasvatajat. 
Kutsika (selleks ajaks peaaegu juuniori) tõi kasvataja 
kaasa Dortmundi näitusele 2017. aasta sügisel. Mango 
on alles näitusekarjääri alguses, kuid võitnud palju 
näituseid, sealhulgas tulnud ka mitme näituse „Best in 
Show“ võitjaks.  Tänaseks on ta 12 riigi tšempion ning 
nelja riigi juuniortšempion. 
Iseloomult on Mango leebe ning oskab olla heas 

läbisaamises kõikide teiste koduste koertega, 
sealhulgas suurte tiibeti mastifitega, ning ka 
kassidega. Mangol on juba mitu pesakonda ning tema 
järglased on näitustel edukad nii Lätis, Leedus kui ka 
Hollandis. Näituseplaanid viivad Mango reisima veel 
paljudesse riikidesse, lähiajal on plaanis külastada 
Itaaliat, Luksemburgi, Taanit, Tšehhi Vabariiki ning 
kindlasti suuremaid näituseid kodumaal Lätis. 

foto Aleksandrs Borodajenko
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I näitusepäev. Vanuseklass 10-13 aastat I koht Gerda Vunš, Eesti. 
Kohtunik Alan Carter,  Inglismaa.

I näitusepäev. Vanuseklass 14-17 aastat I koht Maksim Sedoi, Eesti. 
Kohtunik Alan Carter,  Inglismaa

II näitusepäev. Vanuseklass 10-13 aastat I koht Natali Lisett Kaha, Eesti. 
Kohtunik Alexandra Daniela Naarits, Eesti

II näitusepäev. Vanuseklass 14-17  aastat I koht Liseth-Eliise Horeb, Eesti. 
Kohtunik Alexandra Daniela Naarits, Eesti

„Eesti võitja 2019“
Juuniorhändlerid 01.-02.06.2019
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Eesti Kennelliidu uus peasponsor.

www.prima.dog
www.mobec.ee
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Esimese päeva parim beebi oli tiibeti mastif Chenporewa Qomolangma, 
omanikud Angela Tendermann ja Kristel Taal Eestist. 
Parima beebi valis kohtunik Suncica Lazic Serbiast. 

Esimese päeva parima järglasteklassi tiitli saavutas ameerika staµordshire’i 
terjer BALT CH BALT J CH BLR CH C.I.B EST CH EST J CH ESTJW16 FINJW15 
HeJW15 LTU CH LTU JCH LVA CH LVA JCH LVA JW16 Riga JW15 RUS CH RUS 
JCH TLN JWCup16 TLN WCup17 TLNJW16 TLNW16 TLNW17 
Johnny Depp Blu-Diamond-Rose, omanik Marianna Kanõševa Eestist. 
Parimaid järglasteklasse valis Marie Clair Walsh Iirimaalt. 

Esimese päeva parim kutsikas oli vendeeni väike basset-grifoon Rosarian 
Islamorada With Mg’s, omanikud Hanna Leinonen ja Jaana Repo Soomest. 
Parimaid kutsikaid hindas kohtunik Fausto Cavalieri Itaaliast. 

Esimese päeva parim veteran oli must suuršnautser  BALT CH BALT Vet CH 
BALT VetW18 EST CH EST Vet CH EST VetW17 EST VetW18 EST VetW19 ESTW11 
ESTW18 LTU CH LTU Vet CH LVA CH LVA Vet CH LVA VetW17 LVA VetW18 TLN 
WCup19 TLN VetW18 TLN VetW19 TLN VetWCup18 TLN VetWCup19 TLNW18 
Phoenix Emperor Icup I.D, omanik Andres Roostna Eestist.  
Parima veterani valis Audrone Babianskiene Leedust.

Esimese päeva parimaks paariks valis kohtunik Erika Häkkinen Soomest 
austraalia siiditerjerid Volitans Kiss By Croyance ja Volitans Golden Cub 
Marlo’s Merit Deu, omanik Oksana Bitjutskih Eestist. 

„EESTI võitja 2019“
01.06.2019 Best in Show
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Teise päeva parim beebi oli basenji Caerus For Smaraglig Bewitching Grace, 
omanik Svetlana Ganotskaya Eestist. 
Parima beebi valis kohtunik Fiona Coward-Scholes Inglismaalt.

Teise päeva juuniorite „Best in Show“ võitjaks valis Jorge 
Nallem Uruguaist chow chow EST J CH ESTJW19 TLNJW19 
Darling Celly’s Leander, omanik Maret Mauer Eestist. 

Teise päeva parimaks kasvatajaks valis Ray Scholes 
Inglismaalt kenneli Farlanders. Kenneli omanik on 
Kerti Liivand Eestist, esindatud tõug basenji. 

Teise päeva parima järglasteklassi tiitli 
saavutas saluki El-Ubaid’s Sincerity Isis, 
omanik Annmari Seppä Soomest. 
Parimaid valis Helen Tonkson-Koit Eestist.  

Teise päeva parimaks paariks valis kohtunik Anne 
Naarits Eestist kuldsed retriiverid Just My Brigella 
Angel Almendra ja Latte Golden Est Action, 
omanikeks Maila Püvi ja Sandra Püvi Eestist.

Teise päeva parim kutsikas oli inglise hurt – greyhound Estet Classic Obsidian, 
omanikud Lisa Schinker ja Olga Gorbatšjova USA-st. 
Parimaid kutsikaid hindas teisel päeval kohtunik Geoµ Blyth Austraaliast.  

Teise päeva parim veteran oli 
clumberspanjel 
BALT CH BALT J CH BALT W12 BALT W14 
BALT W15 BALT W18 EST CH EST J CH 
EST VetW19 ESTJW12 ESTW11 ESTW12 
ESTW14 ESTW15 ESTW16 ESTW17 FIN 
CH FINJW11 FINW13 HeW12 LTU CH LTU 
JCH LTU JW12 LTU W13 LVA CH LVA JCH 
LVA W13 LVA W14 NORDW13 TLN VetW19 
TLNW14 TLNW17 
Bimbik’s Gigille, 
omanikud Karme Reiljan ja 
Katrin Juurak Eestist. 
Parima veterani valis Angel Garach 
Domech Hispaaniast.

„EESTI võitja 2019“
02.06.2019 Best in Show
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I rühma võitja austraalia lambakoer BALT J CH EST CH EST J CH ESTW19 
FINJW17 LTU JCH LVA CH LVA JCH Riga JW17 TLN JWCup18 TLNJW18 TLNW18 
Malpaso’s Poetic Justice, omanikud Gete Meekler ja Mirjam Senger, Eesti. 
Kohtunik Alar Müürisepp, Eesti. 

III rühma võitja ameerika staµordshire’i terjer BALT JW18 BALTERJW18 EST J 
CH ESTJW18 ESTW19 TLN JWCup18 TLNJW18 TLNW18 Superstellar Brag With 
Me, omanik Kaja Vahar, Eesti. Kohtunik Eliza Loizou, Küpros. 

V rühma võitja ameerika akita AUT JW19 EST J CH ESTJW19 ESTW19 
Stylesign Little Red Corvette, omanik Kadri Audova, Eesti. 
Kohtunik June Wall, Iirimaa.

VI rühma võitja dalmaatsia koer BALT JW18 EST J CH ESTW19 SWE JW18 
SWE W18 TLNW19 Alphadirato New Star, omanik Leelo Ratas, Eesti. 
Kohtunik Viktor Pilikin, Venemaa. 

II rühma võitja kollane, tiigrikarva saksa dogi BALT JW17 EST J CH ESTJW17 
ESTW17 ESTW19 LTU CH LTU JCH LTU W18 Euro Power J-Lo, omanik Kati-Maija 
Korhonen, Soome. Kohtunik Helen Tonkson-Koit, Eesti.

IV rühma võitja pikakarvaline taks Balt Dach W15 BLR CH EST CH ESTW18 
ESTW19 LTU CH POL CH RUS CH RUS JCH RUSTKClCH WUTWW17 
Sensatsia Pitera Shantazh, omanik Oxana Spitsa, Venemaa. 
Kohtunik Marian Draganescu, Rumeenia. 

28

„EESTI võitja 2019“
Rühmade võitjad 01.-02.06.2019
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VII rühma võitja iiri puna-valge setter BALT J CH BALT W18 C.I.E CZE JCH EST 
CH EST J CH ESTJW14 ESTW18 ESTW19 EurJW14 FINW17 FINW18 HeW17 HeW18 
LTU JCH LVA CH LVA JCH NORDW17 Riga W17 TLNW19 WJW14 Redwhitesilk 
Gunpowder, omanik Sirke Siiro, Soome. Kohtunik Maret Kärdi, Eesti. 

IX rühma võitja käharakarvaline bichon BALT J CH BALT W18 CZE JCH EST CH 
EST J CH ESTW19 FINJW17 LTU JCH LVA CH LVA JCH NORDJW17 TLN JWCup18 
Mettez Vous A Genoux Des Portes De Hanau, omanik Ingrida Gierkena, Läti. 
Kohtunik Marie Petersen, Taani. 

VIII rühma võitja hispaania veekoer BALT JW15 DNK CH EST CH EST J CH ESTJW15 
ESTW18 ESTW19 FIN CH FINJW14 FINW15 FINW17 HeJW14 HeW15 HeW17 KBHV15 LTU 
JCH LVA JW15 NOR CH NOR W16 NORD CH NORDW17 RUS CH SWE JW15 SWE W17 
TLNW16 TLNW17 Aquacrest Magic Mike, omanikud Päivi Uurtola-Kahri ja Katariina 
Kahri ja Noora Haapanen, Soome. Kohtunik Yvonne Jaussi, Šveits.

X rühma võitja itaalia väikehurt BALT CH BALT J CH BALT W18 EST CH EST J 
CH ESTW19 FIN CH LTU CH LTU JCH LVA CH LVA JCH TLNJW17 
Eledi Grace Ricciardo Reale, omanik Olga Raukola, Soome. 
Kohtunik Adrian Landarte, Uruguai.

„EESTI võitja 2019“
Rühmade võitjad 01.-02.06.2019
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Kaunid ja osavad 
ehk lugu sellest, 
kuidas Euroopa hurdad 
Jõulumäel käisid

Tänavu toimusid Euroopa meistrivõistlused hurtade 
maastikujooksus meie omas kodus,  Jõulumäel. FCI 
poolt on paika pandud kuupäev, millest hiljem nii suuri 
võistlusi korraldada ei tohi ja sedasi, arvestades meie 
kohaliku kliima eripäraga, sai suurvõistluse toimumise 
ajaks nädalavahetus enne jaanipäeva.
Eesti võistkond oli suurem kui kunagi varem. Kokku 
registreeriti 27 Eesti Hurtade Liidu poolt välja antud 
jooksuraamatuga võistlejat ja üks koer jäi koguni 
reservi, et juhuks kui keegi põhinimekirjas olijatest 

Ülevaate koostas Katrin Raie. 
Fotol Meeli ja Säde. Fotod Mati Sereda.

välja langeb, koht kaotsi ei läheks. 
Varasematel aastatel on Eestit esindanud enamasti 
klassikalised 10 rühma koerad (vaid ühel korral varem 
on meie värvides võistelnud ibiza podengod). Sellel 
aastal olid viienda rühma jooksjad aga juba kenasti 
konkurentsi pakkumas (5-ndast rühmast 11 ja 10-ndast 
rühmast 16 koera). 
Ilmataat soosis õnneks kõiki võistlejaid ja kohtunikke 
ning lasi võistluspäevadel päikesel sirada, neljapäeva 
öösel vastu reedet oli ta aga ametis teede ja põldude 
pesu ning õhu värskendamisega. Sellist paduvihma, 
mis siis taevast alla kallati, pole ammu näha olnud. 
Õnneks on sealkandis liivane pinnas, nii et ära 
keegi ei uppunud ja põllud olid hommikuks jälle 
jooksmiskõlbulikud.
Kokku osalesid EM-il 22 riigi võistkonnad. Näha 
oli palju eri koeri ja müügilettide ääres kostis 
mitmekeelset juttu. Tundus, et keelebarjääri taha aga 
midagi ei takerdunud, sest kõik sealolnud valdasid 
ühte teemat perfektselt – hurdad ja nendega seonduv 
arutati selgeks kasvõi käte ja jalgadega näidates.  
Ei möödu ükski suurüritus ilma inimeste poolt 
tekitatud jamadeta ja nii oli ka sellel aastal, kus üks 
lõuna poolt Euroopast saabunud koeraomanik oma 
vene hurda autosse oli sulgenud ja lõõskav päike 
temperatuuri kiirelt põrgukatla tasemeni tõstis. 
Siinkohal ütlen suured tänusõnad meie võistkonna 
liikmetele Tatjana Bulkinale ja Jevgenia Laksbergile, 
kes koera haukumise peale auto üles otsisid ja 
viivitamatult võistluse organisaatorit teavitasid, ning 
kõigile teistele, tänu kelle abile koera elu päästa 
suudeti. See sündmus peaks panema mõtlema kõiki 
koeraomanikke, olgu nad siis põhjast või lõunast, et 
auto ja koer ning suvi ja päike on koos toredad vaid 
siis, kui omanik igal ajahetkel koera kõrval viibib.
Nüüd aga tagasi meeldivama teema juurde ja selleks 
olid Jõulumäel asuvad võistluspõllud ning veelgi 

30
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Tõug  Sugu Koera nimi   Omanik     Punktid  Koht
Pharaoh hound emane Dior Talent Barcelona Bis  Laura-Liisa Heinoja  403+413=816 5/29
Pharaoh hound emane Illostras Completely Magic Egle Rebane-Klemm  414+403=817 3/29
Pharaoh hound emane Illostras Cleopatras Legacy Heidy Rüütel-Tuul  397+404=801 13/29
Pharaoh hound emane Jataburu Sand Dog Capella Tatjana Bulkina   390+399=789 17/29
Pharaoh hound emane Jataburu Sand Dog Palme d’Or Tatjana Bulkina   400+411=811 8/29
Pharaoh hound emane Jataburu Sand Dog Grammy Tatjana Bulkina, Jevgenia Laksberg 406+359=765 21/29
Pharaoh hound isane Jataburu Sand Dog Sirius  Tatjana Bulkina   398+410=808 2/10

Cirneco del Etna emane Flightmaster Now and Forever Meeli Eismann   421+420=841 3/7
Cirneco del Etna isane Mia Santo’s Dula dei Draghi Olga Šmukerova   408+420=828 2/7
 
Ibizan hound emane Dolce Vita Rjabina de Bergerac Kristiina Tammik   411+417=828 5/10
Ibizan hound isane Kalo Skilos Big Chiefs Ravage Rose Kristiina Tammik   393+396=789 8/10

Whippet sprinter emane Lancar Drream Jazlyn  Liivika Mölder   411+416=827 18/27
Whippet sprinter isane Born to Charm Newton  Reino Väinaste   413+413=826 29/44
Whippet sprinter isane Lancar Dream Justin  Mai-Ly Soe, Harsel Holm  389+373=762 40/44 
Whippet sprinter isane Weikotin Aramis von Weikotin Harri Pehrsson   418+435=835 7/44

Whippet  emane Diana Noir   Sergei Baranin   395+384=779 52/58
Whippet  isane Weikotion IT-Filip   Harri Pehrsson   421+449=870 5/48
Whippet  isane Weikotin Jabberwock  Harri Pehrsson   391+341=732 43/48 

Saluki  emane El Hamrah Nadiir   Maria Schauman   409+425=834 10/41
            
Borzoi  emane Philadelphian Sabanna Gala Gardeia Rita Teek, Jelena Knjazeva dismissed 
Borzoi  emane Borzie-Senavian Iris  Inna Viks   405+403=808 15/32
Borzoi  emane Wild Pansy Antea  Inna Viks   385+323=708 30/32  
Borzoi  isane Philadelphian Sabanna Godunov Rita Teek, Jelena Knjazeva 390+0=390 dismissed
Borzoi  isane Arkan at Wild Pansy Elegant Amber Inna Viks   410+415=825 6/22

Sloughi  emane Ward al Yasmeen Aminata Katrin Blande   432+429=861 4/9
Sloughi  emane Ward al Yasmeen Aqilah  Varje Härm   412+392=804 8/9
Sloughi  isane Ward al Yasmeen Araµ  Janika Hirvi, Külliki Kristianson 397+411=808 7/10

Tõug  Sugu Koera nimi   Omanik    Punktid  Koht

Pharaoh hound emane Illostras Completely Magic Egle Rebane-Klemm  414+403=817 3/29

Pharaoh hound emane Jataburu Sand Dog Capella Tatjana Bulkina   390+399=789 17/29

Pharaoh hound emane Jataburu Sand Dog Grammy Tatjana Bulkina, Jevgenia LaksbergTatjana Bulkina, Jevgenia LaksbergT 406+359=765 21/29

Cirneco del Etna isane Mia Santo’s Dula dei Draghi Olga Šmukerova   408+420=828 2/7

Ibizan hound emane Dolce Vita Rjabina de Bergerac Kristiina Tammik   411+417=828 5/10

Whippet sprinter isane Born to Charm Newton  Reino Väinaste   413+413=826 29/44

Whippet sprinter isane Weikotin Aramis von Weikotin Harri Pehrsson   418+435=835 7/447/447

Whippet  emane Diana Noir   Sergei Baranin   395+384=779 52/58

Whippet  isane Weikotin Jabberwock  Harri Pehrsson   391+341=732 43/48

Saluki  emane El Hamrah Nadiir   Maria Schauman   409+425=834 10/41

Borzoi  emane Philadelphian Sabanna Gala Gardeia Rita Teek, Jelena Knjazeva dismissed

Borzoi  emane Wild Pansy Antea  Inna Viks   385+323=708 30/32  

Borzoi  isane Arkan at Wild Pansy Elegant Amber Inna Viks   410+415=825 6/22

Sloughi  emane Ward al Yasmeen Aminata Katrin Blande   432+429=861 4/9

Sloughi  isane Ward al Yasmeen Araµ  Janika Hirvi, Külliki Kristianson 397+411=808 7/107/107

Eesti võistkonna tulemused kolmelt võistluspäevalt Euroopa 
meistrivõistlustelt hurtade maastikujooksus 2019 Jõulumäel

Peale võistluste lõppu oli sotsiaalmeedia täis 
imelisi pilte, mis küll metsas, küll mererannas 
tehtud. Usun, et Eestimaa kaunil loodusel oli 
üpriski oluline roll mängida ja et tulevikus ei 
nähta meid kui pisikest täppi perifeerias, vaid 
kui igati väärt reisikohta, olgu siis üksi 
või koos koertega.
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rohkem „põldude meeskonnad” – 
Soomest pärit ja aastakümnete 
pikkuse kogemuse ning kooliga 
peibutise vedajad, rajameistrid, 
lähetajad, tagasivedajad ning 
abijõud. Olles töötanud koos paljude 
riikide meeskondadega, võin julgelt 
kinnitada, et meie põhjanaabrite 
korralik, läbimõeldud ja kuni viimase 
vindini lihvitud tööstiil on parim, 
mida näinud olen. Neid julgen küll 
kõigile ka tulevikus soojalt soovitada. 
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Kuidas käib eesti 
hagija käpp?
Eesti hagijal on praegu hea aeg. Tema traditsioonilisi jahiloomi 
jäneseid ja rebaseid on rohkelt ning neid ka kütitakse rohkem. Seetõttu on 
eesti hagija n-ö lõpptarbija – jahimehe – huvi eesti hagijate vastu järsult suurenenud, 
aga toonud kaasa ka kriitikat tõu suhtes. Ülevaate koostas Elo Malmberg.
fotod Kaire Rjadnev-Meristo

21. märtsil toimus Eesti Jahimeeste Seltsis 
igakevadine jahimeeste seltside tegevjuhtide 
kokkusaamine. Eesti Jahikoerte Tõuühingu juhatuse 
esimees Tõnu Väli pidas seal ettekande Eesti 
jahikoerte tõugude hetkeseisust. 
Meie ainukese rahvusliku tõu, eesti hagija olukorra 
suhtes oli Väli murelik. Mitte selle poolest, et neid 
vähe oleks, vaid tõu materjali pärast. Väli tõi välja 
ürituse „Eesti 100 hagijat“, kui riigi sajanda sünnipäeva 
puhul koguti kokku ja pildistati üles sada eesti hagijat. 
„Luigel oli koos üle saja eesti hagija. Seal oli koos 
väga kirju seltskond, aga mis on ühele tõule vajalik – 
et koerad peaksid olema ühetüübilised. Tõelist eesti 
hagijat oli olematult vähe,“ hindas Väli.
Väli ettekanne tekitas jahikoerte ja eeskätt eesti 
hagijaga tegelevate inimeste seas pahameelt. „Minu 
eesmärk seda ettekannet tehes ei olnud kellegi 

halvasti öelda, vaid olen mures, et eesti hagijast 
ei saaks diivanikoer,“ ütleb Väli praegu. Lisaks 
välimikule võiks ka hagija jahiinstinktid paremad olla. 
„Korraldasin sel aastal eesti hagijatele kaks jahikatse 
päeva ja ei tööta meie hagijad nii, nagu võiks.“
Kui sirvida jahimeeste foorumit, siis tundub, et 
Eesti jahimees on sellegipoolest eesti hagijast 
väga huvitatud. Kutsikaid otsitakse tikutulega taga 
ja vähestel eesti hagijaid kasvatavatel kennelitel 
on järjekord ukse taga. „Selles mõttes on hästi, 
et eesti hagija arvukus on tõepoolest viimastel 
aastatel kasvanud. Nüüd võiks hakata ka kvaliteedile 
tähelepanu pöörama. Koeri on juba piisavalt palju, et 
aretuses valikuid teha,“ ütleb Väli.
Eesti hagijas on traditsiooniliselt jänese ja rebase 
jahis kasutatav koer. Mõni aasta tagasi tegelesid 
jahimehed rohkem suurulukite küttimisega. Nüüdseks 



Ajakiri KOER 2019/2
34

on metssigu katku tõttu väheks jäänud ja seetõttu 
on päevakorda tõusnud teiste loomade küttimine. 
Haavikuemandate populatsioon on jõudsalt kasvanud, 
samuti rebaste oma. Siit tulebki otsida eesti hagija 
populaarsuse kasvu põhjusi, millest omakorda tuleneb 
ka jahimeeste varasemast teravam tähelepanu Eesti 
Kennelliidu vapilooma suhtes.

Mida arvab eesti hagijast Eesti jahimees?
Eesti Jahimeeste Seltsi tegevjuht Tõnis Korts.
Ega midagi väga head ei ole, alati saab paremini. 
Jahimehed tahaks, et asi oleks selle tõuga lõpule 
viidud, eeskirjad kehtestatud ja tõug rahvusvaheliselt 
lõpuni fikseeritud. Asi ei ole ka kaugeltki kehvasti. 
Pigem on asi selles, et jahimehed tahaks eesti hagija 
suhtes ise rohkem kaasa rääkida. Eesti hagijas on 
meile väga oluline, see on ju meie rahvuslik uhkus! 
Ka Venemaal on suur huvi meie hagija vastu. Praegu 
tuleb igasuguseid jahikoeratõuge järjest sisse, seda 
enam on vaja meie oma tõugu toetada. Kui oleks mõni 
ümarlaud, kus selguks, et meie saaks ka midagi eesti 
hagija heaks teha, siis hea meelega teeks!
Eesti hagijaga ja üldse jahikoertega tegelemine 
ei ole praegu enam Eesti Jahimeeste Seltsi 
tegevuseesmärkides kirjas, aga kunagi oli ja võib-olla 
peaks jälle olema. 2019. aasta on meil pühendatud 

jahiohutusele, kuna eelmisel aastal oli mitu 
jahiõnnetust. Aga kõne all oli ka jahikoera, sh eesti 
hagija aasta. Miks mitte ei võiks see olla mõne 
järgmise aasta teema?

Jahimees, EKL-i asutajaliige, jahikatsete ja 
välimikukohtunik Heiki Orusalu.
Olen ise omal ajal eesti hagijaid pidanud ja ka 
kasvatanud. Olen näinud jahil nii soome, eesti kui 
ka vene hagijaid. Neist on soome hagijas teistest 
peajagu üle. Seepärast vahepeal ristatigi eesti hagijaid 
soome hagijatega. Ega sellest muidugi kõva häälega 
ei räägita, aga kogenud silmale on need jäljed ka paar 
koerapõlvkonda hiljem näha. Tume selg, kõrbpiirdes, 
ilusam pea, pikem saba ja väiksem kasv viitavad 
soome hagija ristanditele. Seda oli näha ka üritusel 
„Eesti 100 hagijat“ Luigel eelmisel suvel. Seda üritust 
oleks võinud paremini teha. Eestis ei ole sadat hagijat, 

Pigem on asi selles, et jahimehed tahaks 
eesti hagija suhtes ise rohkem kaasa 
rääkida. Eesti hagijas on meile väga 
oluline, see on ju meie rahvuslik uhkus! 
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* Uue tõu (sh eesti hagija) tunnustamine FCI poolt on kindel 
protsess oma nõuetega. Vastava reeglistiku alusel määravad 
kaks FCI komisjoni – standardikomisjon ja teaduskomisjon – oma 
esindajad, kes tulevad koeri üle vaatama ja hindavad esitatud tõu 
terviklikkust. Toimetuse märkus.

neid on poole tuhande ringis. Kohale tulid need, kes 
tahtsid ja said, aga see ei anna eesti hagijast õiget 
pilti. Korraldustoimkond oleks pidanud ise ringi sõitma 
ja vähemalt pooled koerad üle vaatama ning neist 
sada kohale kutsuma. Kas Portugali kohtunik saab 
olla eesti hagija ekspert?*
Eesti hagijas kui tõug on vaieldamatult olemas, 
populatsioon on olemas. Ka väga head jahikoerad on 
olemas, aga nad ei ela üldjuhul kennelites, vaid üle 
Eesti laiali jahimeeste käes.
Kas eesti hagijale tuleks kehtestada aretuse 
erinõuded?
Seda pole vaja. Tänapäeval levib info sotsiaalmeedias 
väga hästi. Küll jahimees teab, kellel on head koerad, 
kellelt tasub kutsikat võtta. See ei ole tõenäoliselt 
kennel. Jahimees, kel on lihtsalt hea emane hagijas, ei 
jaksagi kennelit luua, tal pole selleks aega. Kennelites 
jällegi on palju koeri ja peremees ei jaksa neid kõiki 
sellises vormis hoida, mis oleks vajalik jahikatse 
sooritamiseks. Enne jahihooaja algust peaks koeri kas 
või jalgratta kõrval jooksutama, selleks pole aega, kui sul 
on viis-kuus koera.  Loodan olukorra paranemisel kõvasti 
EKL-i eesti hagija töörühmale. See on nonsenss, et Eesti 
Jahikoerte Tõuühing tegeleb kõigi jahikoeratõugudega. 
Laikamehed ei tunne hagijate omapära piisavalt. Ehk 
nüüd olukord muutub, kui on see töörühm.

Kuidas tundub olukord eesti hagija kasvataja 
poole pealt? 
Kennel Sakste kaasomanik Maris Siilmann
Eesti hagijate kasvatajana olen rõõmus, et Eesti 
jahimeeste huvi eesti hagija kutsikate vastu on viimasel 
ajal suurenenud. Jahimehed on üles leidnud Valgevene, 
Venemaa, Ukraina ja Soome kasvatajad ning toonud 
sisse vähem või rohkem uut verd kandvaid kutsikaid. 
Tõu tunnustamine on lõpusirgel, eelmisel aastal 
toimunud juubeliüritusel „Eesti 100 hagijat“ osales 
täpselt sada eesti hagijat nii Eestist kui ka välismaalt. 
Ülevaatusel koerad üle vaadanud FCI esindajad olid 
positiivselt üllatunud nii osalenud koerte suure 
hulga kui ka nooremate koerte välimiku ühtluse üle. 
Äsja toimunud FCI teadus- ja aretuskomisjoni ühisel 
koosolekul sai tõug nende heakskiidu ning nüüd ootame 
septembrit, mil suure tõenäosusega annab tõule 
esmase tunnustuse FCI juhatus.
Olles pea pool oma elust tõukoertega tegelenud, 
olen jõudnud arusaamale, et kahjuks ei ole koerte 

aretus lihtne matemaatika, kus üks pluss üks võrdub 
alati kahega, vaid halle varjundeid on rohkem kui 
viiskümmend ning erinevus rikastab – eriti, kui tegu 
on geenidega. Seetõttu on rõõm suur ka selle üle, 
et võrreldes aastatega 2010–2015 on aastatel 2014–
2018 eesti hagijate efektiivne populatsioonimaht 
tõusnud 42,79 pealt 52,98-le. Samuti saan hoolimata 
kõrvaltvaatajate väitest eesti hagijate välimiku 
ebaühtluse kohta rõõmuga tõdeda, et viimaste aastate 
erinäitustel on rohkem kui pooled ametlike klasside 
koertest tunnistatud igati tõustandardile vastavaks ja 
hinde „suurepärane“ vääriliseks.

Eesti Kennelliidu volinike koosoleku 
eesti hagija töörühm on kindlal 
seisukohal, et eesti hagijas on jahikoer 
ja peab selleks ka jääma. Samas peab 
tõul olema ka välimiku ühtlus ning 
seda saab tagada ainult aretuses 
kasutatavate koerte ülevaatustega 
ehk tänapäeval näitustega.
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Eesti Kennelliidu volinike koosoleku eesti hagija 
töörühma liige Tiia Ariko.
Eesti hagija puhul on tegemist tõuga, mis on loodud 
suhteliselt kiiresti ja on alles stabiliseerumise 
staadiumis. Samas on meil veel ka võimalus selle 
suunda mõjutada.
Eesti Kennelliidu volinike koosoleku eesti hagija 
töörühm on kindlal seisukohal, et eesti hagijas on 
jahikoer ja peab selleks ka jääma. Samas peab tõul 
olema ka välimiku ühtlus ning seda saab tagada ainult 
aretuses kasutatavate koerte ülevaatustega ehk 
tänapäeval näitustega.
„Eesti 100 hagijat“ oli üritus, mis tõi kenasti välja 
tõusisese variatsiooni tõu välimikus. Kui kõik koerad 
näeksid välja nagu koopiamasinast tulnud, siis oleks 
meil koeri ainult ühele maitsele. Oluline on see, et kõik 
meie sada hagijat mahtusid standardisse. Kes vigadega, 
kes mitte, kuid kõik koerad ei saagi olla suurepärased. 
Viimasel jahikoerte erinäitusel osalenud 18 eesti 
hagijast said suurepärase hinde kümme koera. Samas 
lääne-siberi laikadest olid vastavad näitajad 30 ja 6.
Rääkides tõust tervikuna, ei saa öelda, et meil oleks 
vähe aretuskoeri või tõug oleks halvas seisus. Pigem 
on probleemiks kasvatajate puudulikud teadmised 
aretusvalikute tegemisel. Korduspaaritused, 
matadoorisaste ( ja ka emaste!) kasutamine, 
paaritus lähima isasega – meil on nendega 

probleeme. Aretusvalikute tegemisel tuleb jälgida, et 
populatsioonis ei väheneks geneetiline mitmekesisus 
ehk heterosügootsus. 
Üritusel „Eesti 100 hagijat“ võetud DNA-proovid 
näitasid, et meie hagijad on üsna kuldsed keskmised 
tõukoerad. Kui tõukoertel on heterosügootsus 
keskmiselt 33,9%, siis enamik testitud eesti hagijatest 
jäid vahemikku 31,5–38,4%.
Meie töörühm teeks hea meelega tihedamat koostööd 
nii jahimeeste kui ka tõuühingute kui kasvatajatega. 
Tõuaretus ongi ju suure koostöö tulemus! 
Hetkel ootame lootusrikkalt FCI teaduskomisjoni 
koosolekut, kus üheks päevakorrapunktiks on ka eesti 
hagija tõu tunnustamise küsimus. 
Hoiame oma tõule pöidlaid ja käppi!

Välimikukohtunik Kalvo Kriisk.
Eesti hagijate välimik varieerub nagu enamikul 
tõugudel – on oma standardile vastavaid 
suurepäraseid isendeid kui välimiku poole pealt ka 
mitte nii häid. Tavanäitustel kohtab üldjuhul suhteliselt 
kõrge tasemega välimikuga koeri. 
Jahikoerte erinäitusel on välimiku tase ebaühtlasem. 
Kasvatajatel tuleb aretusel teha tarku valikuid, et 
saada suurepärast välimikku, mis oleks selline, et 
suudaks teha seda tööd, milleks ta on aretatud. 
Tasakaalu leidmine töö ja välimiku vahel on keeruline.
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FCI aretuskomisjoni 
koosolek Tallinnas 18.05.2019 

FCI aretuskomisjoni tööpõhimõtted on järgmised: 
tegu on mittekohustusliku FCI komisjoniga, kuhu 
rahvuslikel kennelorganisatsioonidel on võimalus 
saata oma delegaat. Delegaadi saatmine ei ole 
kohustuslik. Mõned kennelorganisatsioonid saadavad 
oma delegaadi igal aastal, osa siis, kui arutusele tulev 
teema on konkreetsele organisatsioonile huvipakkuv, ja 
osa küll nimetavad delegaadi, kuid teda kohale ei saada. 
Vabatahtlike komisjonide eripära on, et kõik delegaadi 
saatmise ja komisjonis töötamise kulud kannab 
saatev kennelorganisatsioon. Komisjonil on kohal 
olevate liikmete poolt enda hulgast valitud president, 
asepresident ja sekretär, igaühe mandaat kestab 
kaks aastat. Tegelikult küll kaks FCI üldkogu vahelist 
perioodi, mistõttu võib ette tulla ka olukordi, kus 
president, asepresident ja sekretär valitakse uuesti 
kahel järjestikusel koosolekul. 
FCI aretuskomisjoni päevakord ja arutusele tulevad 
teemad saavad enamasti alguse mõne rahvusliku 
kennelorganisatsiooni poolt komisjonile arutuseks 

Janne Orro, FCI aretuskomisjoni president

saadetud küsimusest, teemasid saavad algatada ka 
delegaadid ise. Osa teemasid on jätkuvad käsitlused 
eelmistest koosolekutest. Komisjonil puuduvad 
volitused iseseisvalt muuta FCI reegleid, teha uusi 
reegleid või muid liikmesorganisatsioonidele siduvaid 
otsuseid. Arutusel olevate teemade suhtes saab 
komisjon teha ettepaneku üldkomiteele (General 
Committee), mis aktsepteerib ettepaneku algsel või 
nende poolt muudetud kujul või lükkab tagasi. FCI 
aretuskomisjon kohtub üks kord aastas.
Seekordsel koosolekul tuligi ette erandlik olukord, 
kus vaatamata sellele, et eelmisel koosolekul valiti 
komisjonile uus president, asepresident ja sekretär, tuli 
sel korral teha uus valimine. Presidendiks kandideeris 
senine president Luis Gorjão-Henriques Portugalist, 
senine sekretär Janne Orro Eestist ning soovi 
avaldas ka Vene delegaat. Vene kennelföderatsiooni 
esindajaga tekkis aga probleem, sest FCI poolt tulnud 
ametlike delegaatide nimekirjas oli üks nimi, kohale 
tulnud esindaja aga hoopis teine isik. Seega oli valik 

Komisjoni uus juhatus: asepresident Nikola Smolic, 
president Janne Orro ja sekretär Inga Cerbule.
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kahe kandidaadi vahel. Presidendiks valiti salajasel 
hääletusel Janne Orro. Asepresidendiks kandideeris 
senine asepresident Maria Ceccarelli Itaaliast ja Nicola 
Smolic Horvaatiast, valituks osutus Nicola Smolic. 
Sekretäriks kandideeris Inga Cerbule Lätist, kes osutus 
ka valituks. 
Ülevaade päevakorra sisulistest punktidest.
Šveitsi valged lambakoerad: FCI ringkirjade (circular) 
77/2007 ja 32/2013 alusel ei või šveitsi valget lambakoera 
paaritada valget värvi saksa lambakoeraga. Šveitsi valge 
lambakoer, kelle sugupuus on kolme põlvkonna vältel 
saksa lambakoer, peaks olema kantud eriregistrisse ja 
teda ei või kasutada aretuses. Probleemi tõstis üles 
Hollandi Raad van Beheer, sest mitme riigi rahvuslikud 
kennelorganisatsioonid ei täida neid reegleid. Ettepanek 
oli muuta geneetilise varieeruvuse suurendamiseks ära 
reegel, et šveitsi valgeid lambakoeri, kelle sugupuus 
on kolme põlve vältel saksa lambakoer, ei või kasutada 
aretuses. Kui selline reegel ära muuta, oleks reeglistik 
vastavuses tegeliku eluga. Oluline on rõhutada, et uusi 
ristamisi ei soovita. 
Olukorra selgitamiseks tehti eelmisel aretuskomisjoni 
koosolekul ettepanek, et toimuks infovahetus ja 
võimaluse korral ka kohtumine Šveitsi kennelklubi, 
Hollandi kennelklubi ja võimalik, et ka Vene 
kennelföderatsiooni esindaja vahel info vahetamiseks 
ja lahenduste otsimiseks. Vastavat kohtumist toimunud 

ei ole ja nimetatud kennelorgnisatsioonide vahel ei 
ole ka infovahetust. Komisjon hoiab teema edasi oma 
päevakorras.
Brahhütsefaalsuse sündroom (lühipealisuse 
sündroom): eelmisel koosolekul arutatud temaatika 
on edasi saadetud FCI teaduskomisjoni, sealt seni 
tagasisidet tulnud ei ole. Lisaks andsid Rootsi esindaja 
Åke Hedhammar, Soome esindaja Johanna Kuru ning 
Hollandi esindaja Laura Roest ülevaate nende riikide 
kennelorganisatsioonide tegevusplaanist ja tegevustest 
brahhütsefaalsuse sündroomi vastu ning loomade 
heaolu eest. Laiemalt oli juttu loomade heaolu 
teemadest ja tegevustest, mida kennelorganisatsioonid 
teevad inimeste informeerimisel.
Karvavärvuste nomenklatuur: universaalsest 
karvavärvuste nomenklatuurist tunnevad puudust 
paljud rahvuslikud kennelorganisatsioonid. Seni on 
FCI aretuskomisjoni ettepanekul jõutud reeglini, 
et eksporttõutunnistusel peab karvavärvus olema 
märgitud ühes neljast ametlikust FCI töökeelest 
(prantsuse, inglise, saksa ja hispaania keel). Kõiki 
tunnustatud tõuge haarav täielik nomenklatuur on 
aga puudu. Hollandis on selle tööga alustatud ning 
aretuskomisjoni liikmed moodustasid töörühma info 
kogumiseks ja nomenklatuuri väljatöötamiseks juba 
alustatu põhjal. 
Puusa- ja küünarliigese düsplaasia uuringute 

Osa delegaate, kes osalesid pühapäevahommikusel 
jalutuskäigul Tallinna vanalinnas.
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statistika näitab, et Skandinaavias on tulemused 
halvemad. Teema oli arutusel juba eelmisel koosolekul 
ja info on saadetud edasi FCI teaduskomisjoni, sealt 
järeldused meieni jõudnud ei ole. Üldisem taust: 
statistika järgi tundub, et Skandinaavias on koertel 
puusa- ja küünarliigeste düsplaasia alane olukord halvem 
kui mujal või on hindamine rangem. Üldiselt eeldatakse, 
et tendentsi põhjuseks on rangem hindamine. Taustast 
veel nii palju, et ajas andmeid hinnates võib tõdeda 
Skandinaavias eriti just puusaliigese düsplaasia alal 
üldise olukorra muutumist. Viimase 20 aasta jooksul 
on vähenenud eriti halbade tulemuste (D ja E) osakaal 
ja suurenenud on keskmiste tulemuste (C) osakaal ehk 
tervise seisukohalt on olukord tegelikult paranenud, 
sest kliiniliselt haigete koerte osakaal on vähenenud. FCI 
teaduskomisjon arutas äsja seda teemat ja järeldused 
ei ole veel sõnastatud. Teaduskomisjonis on olnud 
arutusel ka düsplaasiauuringute tulemuste apelleerimise 
protseduur, millesse on tehtud muudatusi.
Pesakondade registreerimine kasvataja elukohamaast 
erinevas riigis: probleem on kerkinud Euroopas, kus 
kasvatajad sageli vahetavad elukohariiki, ilma et nad 
muudaksid oma kenneli registreerimist. Samuti on teatud 
piirkondades (Balkani riigid) tavaline, et ühes riigis elav 
kasvataja registreerib oma pesakonna hoopis teise riigi 
kennelorganisatsioonis. Üldkomitee on seisukohal, et 
rahvuslikud kennelorganisatsioonid peavad järgima FCI 
reegleid. Euroopa sektsioon on sama teemat arutanud 
ja leidnud, et pesakondi võiks registreerida kasvataja 
elukohariigist erineva riigi kennelorganisatsioonis, 
kui mõlema riigi kennelorganisatsioonid on selleks 
andnud kirjaliku nõusoleku. Aretuskomisjon toetab seda 
ettepanekut.
Rodeesia ja tai ridgeback’ide sileda variatsiooni 
tunnustamine: FCI aretuskomisjon on varasemalt 
teinud ettepaneku, et nende tõugude harjata sündinud 
isendid oleksid tunnustatud tõuvariatsioonina. Sellise 
ettepaneku taga on kaks põhjust: 1) sileda, ilma harjata 
kutsikate sündi ei ole võimalik täielikult vältida, ilma 
harjata koerad ei saa osas riikides tõutunnistust ja 
osas riikides neid ka hukatakse; 2) osas pesakondades, 
kelle mõlemad vanemad on harjaga ridgeback’id, sünnib 
kaasasündinud haiguse dermoidsiinusega kutsikaid. 
Osa neist haigetest kutsikatest on eluks sobimatu 
puudega, enamik vajavad kirurgilist ravi. Kui vähemalt 
üks vanematest on ilma harjata siledakarvaline koer, siis 
dermoidsiinusega järglasi ei sünni. 
Teemat on arutanud rodeesia ridgeback’ide 
maailmakongress, standardihoidja riigi Zimbabwe 
tõuorganisatsioon, Lõuna-Aafrika tõuorganisatsioon 
ja arvukad teised tõuorganisatsioonid. Selleaastasele 
aretuskomisjoni koosolekule laekus mitme 
tõuorganisatsiooni ja ka üksikute kasvatajate 
seisukoht, et sileda ridgeback’i tunnustamist ei soovita. 
Aretuskomisjoni seisukoht on selle teema arutamist 
mitte jätkata.

Ühiskoosolek aretuskomisjoni, teaduskomisjoni ja 
standardikomisjoni vahel: aretuskomisjon on teinud 
ettepaneku korraldada tulevikus võimaluse korral 
ühiskoosolek.
Seemendus: olemasolevate FCI aretusreeglite 
täiendamine. 
Kennelnimed: kennelnimedega seoses on aastast 
aastasse üleval mitu teemat. Sellel koosolekul oli arutusel 
protsess, mis saab kennelnimest juhul, kui kasvataja 
lõpetab kasvatustöö. Eraldi tõsteti üles probleem, et kui 
varem väga tuntud kennelnimest loobutakse, kasvataja 
sureb vms, võib n-ö vabaks jäänud kennelnime uuesti 
kasutusele võtta hoopis teine isik. Võimalik lahendus 
oleks n-ö vabaks jäänud kennelnimede teatud ajaks 
blokeerimine (nt 30–40 aastat).
Rahvusvaheliste aretusreeglite täiendamine ja 
sõnastuse parandamine:
• Tehti ettepanek täiendada FCI aretusreeglite punkti, 

mis käsitleb seemendust. Praegu kehtiv sellekohane 
punkt jätab lahtiseks sperma omandiõiguse. 
Aretuskomisjon leidis, et seda punkti peaks 
täpsustama ja täiendama. 

• Kennelnimesid puudutavas reeglistikus on praegu 
olemas võimalus, et kui tuntud kennelnimi jääb 
kenneli tegevuse lõpetamise tõttu vabaks, võib 
selle endale registreerida keegi hoopis teine isik 
ja kasutada tuntud nime edasi. Aretuskomisjoni 
seisukoht ja ettepanek on, et FCI blokeeriks selliselt 
lõpetatud kennelnimed nii, et neid ei oleks võimalik 
kasutada kellelgi teisel peale konkreetse kenneli 
tegevuse jätkaja (kui selline on olemas). Kennelnime 
reeglistik määrab praegu üheselt, et koera nimes 
ei või sisalduda teise kenneli nimi. Aretuskomisjoni 
ettepanek on, et selline võimalus võiks siiski olla, 
eeldusel et koera nimes sisalduva teise kennelnime 
omanikult on olemas kirjalik luba.

• Lisaks tehti ettepanek ajakohastada kehtivate 
rahvusvaheliste aretusreeglite sõnastust.

Eesti hagija tutvustus: esitusele tuli EKL-i poolt ette 
valmistatud film Eesti hagijast tõu tutvustamise 
eesmärgil. Tõug tekitas eelkõige jahikoertega tegelevate 
delegaatide hulgas parasjagu palju huvi. 
Järgmised koosolekud:
2020: on olemas kutse korraldada koosolek Moskvas.
2021: on olemas kutse korraldada koosolek Itaalias.
2022: on olemas kutse korraldada koosolek Bratislavas, 
sh ühiskoosolek teaduskomisjoni ja standardikomisjoniga.
Tööst vabal ajal toimus delegaatidele 17. mai õhtul 
koosolekuhotellis õhtusöök, Eesti Kennelliidu poolt 
osales Helen Tonkson. Samuti toimus 18. mail pärast 
koosolekut meeleolukas õhtusöök restoranis Olde Hansa. 
19. mai hommikul toimus ringkäik Tallinna vanalinnas, 
külastasime Toompead, Niguliste kirikut, Raekoja platsi 
ja teisi üldtuntud vanalinnapaiku. Tallinn näitas end 
parimast küljest, ilm oli väga ilus, vaateplatvormil õitses 
hobukastan ja linn jättis igati meeldiva mulje. 
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FCI vaatab tulevikku lootuse
ning hea võitlusvaimuga

Tere tulemast Eestisse! Kas viibite siin esimest korda? 
Külastasin Tallinna paar aastat tagasi seoses 
FCI üldkomitee (FCI General Commitee) koosoleku 
toimumisega. 
Millised on praegu kõige olulisemad 
tegevussuunad FCI-s?
Terved koerad ja vastutustundlikud kasvatajad. Töötame 
selles suunas, et inimesed valiksid endale terveid koeri 
ning kannaksid nende eest hoolt. 
Tänapäeval ei ole koerad lihtsalt ainult koerad, vaid 
pereliikmed, sõbrad, lemmikud. Kas see muudab 
kuidagi ka FCI kontseptsiooni koertest 
ja koerapidamisest? 

„Eesti võitja 2019“ ning Eesti Kennelliidu juubeliürituste raames külastas Eestit 
FCI tegevdirektor Yves de Clercq, kes esines mõlemal näitusepäeval presentatsiooniga 
FCI tegevusest. Visiidi käigus avanes võimalus küsida FCI tänase olukorra ning edasiste 
tegevusplaanide kohta. Küsis Kaire Rjadnev-Meristo. 

FCI inimesed teavad, kui olulised on koerad nii perede 
kui ka üldiselt ühiskonna jaoks, kuid me ei tohi 
unustada, et nad on ikkagi koerad. Antropomorfism 
(inimese psüühiliste omaduste omistamine teistele 
olenditele: loomadele, taimedele, eluta looduse 
objektidele ning ka maailmale tervikuna) ei saa minna 
liiga kaugele, koerad peavad jääma ikka koerteks. 
Loomulikult teevad koerad meile rõõmu ning inimesed 
rõõmustavad koeri sellega, et annavad neile võimaluse 
tegeleda sellega, milleks nad on aretatud. Peame aga 
alati säilitama teatud tasakaalu – koerad, olgu siis 
tõukoerad või mitte, peavad alluma kontrollile, alati 
peab olema eelkõige ettevaatlik, eriti just laste puhul. 
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Igasuguseid õnnetusi võib ette tulla. Oluline on, et meie 
kodus on terved ja tasakaalukad koerad, kes teavad 
oma kohta peres. 
FCI on viimaste aastate jooksul väga aktiivselt 
laienenud, tuues kaasa uusi liikmeid riikidest, 
kelle arusaamine koertest ja koerapidamisest 
on väga erinev. Kuidas see protsess toimib? Kas 
riigid, kes soovivad saada FCI liikmeks, peavad 
kõigepealt korrigeerima oma arusaamist koertest ja 
koerapidamisest ning alles seejärel saame rääkida 
liikmelisusest? 
Partnerluslepingus on väga kindlad nõuded nii 
liikmetele kui ka liikmestaatuse taotlejatele. Liikmed 
peavad võitlema igal viisil koerte julma kohtlemise 
vastu. See on kõige esimene nõue. Seejärel 
tulevad järgmised tingimused: edendada tõukoerte 
registreerimist, pidamist ja aretamist riigis. Liikmeks 
taotleja peab leidma kõikvõimalikke meetmeid, et koeri 
koheldaks riigis hästi. Need on esmased tingimused, 
millele järgnevad teised. 
Igale riigile antakse viis aastat kohanemisaega 
(lepingulise partneri staatuse arendamine täisliikmeks), 
selle aja jooksul peavad riigid näitama teatavad arengut 
ja täitma tingimused. Kui see ei ole õnnestunud, siis 
on aruanne FCI üldkogule negatiivne ning seda riiki ei 
soovitata vastu võtta. 
Alati ei ole võimalik kohe inimesi või nende arusaamu 
muuta, kuid me tahame, et FCI liikmed teeksid tööd 
selles suunas ning prooviksid olukorda parandada. 
Näiteks Hiina oli siis veel FCI lepinguline partner, kui 
me ootasime juba nende poolt näiteks, mida on nad 
koerte kaitseks ette võtnud, ootamata viit aastat. 
Koeraliha kasutamine toiduks on eraldi teema, mis 
võib olla teatud kultuuri või traditsiooni osa, kuid 
ära tuleb hoida nende piinamine ja julm tapmine 
ning Hiina esindajad tegid kõik, mis nende võimuses 
– heategevusorganisatsioonid, fondid, piirkondlikud 
koerteklubid, üks isegi Yulini provintsis –, et selgitada 
inimestele koeri kui inimeste kaaslasi ning näidata, 
kuidas nende eest hoolt kanda. Tõeliste koeraomanike 
pühendatus oma lemmikloomadele on muljetavaldav. 
Seega on teatud tingimuste täitmine nõutav, eriti kui 
nüüd on FCI-ga liitumas riigid, kelle traditsioonide 
kohaselt ei ole koerad perekonna liikmed, nii nagu meie 
seda mõistame. Seega peame tingimuste ja nõuete 
kaudu tagama, et meie liikmesorganisatsioonid teevad 
kõik endast oleneva, et tagada koerte heaolu ja hea 
kohtlemine. 
Kas FCI saab ka omalt poolt kuidagi abistada 
liikmeid probleemide ilmnemisel? Olen näinud FCI 
kodulehel loosungeid „Stop Yulin“. Kas FCI saab oma 
autoriteedi abil aidata liikmesorganisatsioone või 

taotlejaid vajalike eesmärkide täitmisel? 
Kõigepealt peame püstitama küsimuse, kas nad üldse 
küsivad ja soovivad meie abi või mitte. Mõnikord juhtub 
hoopis nii, et mõne teise riigi esindajad pöörduvad FCI 
poole ning seejärel võtame ise ühendust ja küsime, kas 
probleemide lahendamiseks on abi vaja. Hiina juhtum 
oli nii eriline, et me lihtsalt pidime midagi ette võtma, 
ja seetõttu toimus ka avalik kampaania. Järgmine on 
Hispaania, meieni on jõudnud informatsioon Spanish 
galgo kohta ning oleme selles suhtes rääkinud nii 
kohalike ametiasutuste kui ka Hispaania kennelklubiga 
(Real Sociedad Canina de España). Püüame olla nendes 
küsimustes nii praktilised kui võimalik ja mõista, et 
mõned riigid ei vaja ja mõned riigid ei soovi meie abi. 
Mõnikord aitavad lihtsalt kirjad või pöördumised 
kohalike ametiasutuste poole. Näiteks võin tuua 
Luksemburgi, kus autodesse ja treileritesse jäetud 
koerad surid. Kohalikud võimud olid keelustanud 
koeranäituseid juba varem ning olukord oli pingeline. 
Võtsin ühendust nii Luksemburgi kennelklubi 
(Fédération Cynologique Luxembourgeoise) 
presidendiga ning saatsime FCI poolt kaks kirja: 
ühe Luksemburgi valitsuse peaministrile ning teise 
põllumajandusministrile. Ma ei saa kinnitada, et 
näituseloa taastamine oli ainult FCI teene, kuid 
palju taotlusi ja kirju kokku tegid selle võimalikuks. 
Loomulikult esitati korraldajale väga ranged tingimused 
ning lisati tõsine kontroll. Selle tulemusena anti viiele 
inimesele Luksemburgi näitustel osalemise keeld, kuna 
nad ei täitnud esitatud nõudeid ja kohustusi. 
Olen kuulnud, et ka ametlikult on Yulini festivalil 
koeraliha müük keelatud (toimetaja märkus: see seadus 
on kehtiv alates 15.06.2017, karistuseks on 100 000 Hiina 
jüaani suurune trahv või arest, kehtib restoranidele, 
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tänaval ja turgudel kauplejatele, kuid festival ise toimub 
edasi). Me saame asju maailmas muuta, kuid selleks 
peavad ühinema meie liikmed üle maailma. Seega ei 
kirjuta pöördumisi ainult FCI 15 töötajat, vaid nende taga 
on enam kui 2 miljonit kasvatajat ja koeraomanikku. 
Oma pöördumistes saame nõuda seaduste muutmist, 
mis keelaksid teatud tegevused. Me saame ühineda, 
koostada petitsioone ning koguda allkirju. Sellises 
olukorras ei ole oluline, kas algataja meeldib või mitte 
– meie ühine eesmärk on koerte heaolu ja selle nimel 
peame seisma ühel meelel. 
Mis on teie soovitus eri riikide kennelklubidele ja 
-ühingutele, mida saaksime olukorra parandamiseks 
ise ette võtta? Alustuseks loomulikult täita esitatud 
nõudeid ja reegleid, aga mida veel?
Eri riikide kennelorganisatsioonid peavad eelkõige täitma 
oma ülesandeid ja kohustusi, ilma selleta kaotavad nad 
liikmelisuse. Peame edendama huvi koerte vastu noortes 
inimestes, see on üks prioriteete – kuidas säilitada 
rahvuslikke ja rahvusvahelisi organisatsioone, tagada 
nende järjepidevus, tulevik. Meie tulevik on noorte käes. 

Koertega seotud üritused (näitused jms) peavad olema 
atraktiivsed, huvitavad nii noorte kui ka perede jaoks. Me 
ei pea veenma kasvatajaid tegutsema, nemad teavad, 
mida nad teevad, kuid oluline on köita koertega seotud 
tegevuste juurde uusi inimesi, kes ei ole veel kasvatajad, 
kuid leiavad endale sobivad tõud ja soovivad nendega 
tegeleda. 
Lisaks – tehke end võimalikult nähtavaks. Olge heades 
suhetes ametivõimudega ning usaldusväärne partner 
valitsusele. See soovitus laieneb kõikidele riikidele. On 
oluline, et uute seaduste vastuvõtmisel peaksid nad nõu 
ning konsulteeriksid teiega, teades, et saavad tagasi 
igakülgset toetust ja asjalikke nõuandeid. 
Mida arvate alternatiivsetest organisatsioonidest, 
nagu näiteks UCI (loodud 25.02.1987) jt? 
Alati on ruumi uutele tulijatele, me ei saa keelata nende 
tegevust. Kuid oluline on olla ise parem kui samal 
alal töötav võistleja. Näiteks Belgias oli lisaks Belgia 
kennelklubile alternatiivne klubi, ametliku nimetusega 
St. Hubert Kennel Club. FCI liikmesühing näitas, et nad 
on usaldusväärsemad, suudavad tagada ning tagavad 
järjepideva, tervete koerte aretamise. Me elame 
võistlevas maailmas ning ainus lahendus on näidata 
võimalikule sihtrühmale, et olete parimad. Sama kehtib 
ka FCI kohta. Meie tegevuse järjepidevus (108 aastat) 
räägib ise enda eest. Meie liikmed on meie reaalne 
potentsiaal tänu FCI peakontoris töötavale 15 inimesele, 
samuti võimekale üldkomiteele (General Committee) 
ning aktiivsetele liikmetele. Näiteks kui homsest 
väheneb koerte osakaal näitustel Eestis 15% ning sama 
juhtub ka Hollandis ja Belgias, siis on põhjust muret 
tunda. Seega jätkake oma tööga ning näidake kohalikele 
kasvatajatele, koeraomanikele ja võimalikele tulevastele 
liikmetele, et teie olete sellel alal parimad. Meie teeme 
FCI-s sama UCI suhtes. 
Pean mainima, et UCI ei ole niivõrd oluline kui Alianz 
Federation - Alianz Canine Worldwide (ka Canine 
Alianz ACW Worldwide). See on suurem organisatsioon 
ning UCI on üks nende liikmetest. Üle 25 aasta oleme 
eksisteerinud külg külje kõrval ning saame ka edaspidi 
hakkama. Selline on elu ning me peale lihtsalt 
näitama, et saame paremini hakkama. Muide, mitmed 
Alianz’i liikmed sooviksid liituda hoopis FCI-ga, 
kuid FCI ametlik otsus on säilitada igale riigile üks 
ametlik esindaja. Nii tagame, et igas riigis on ainult

Oluline on, et meie kodus on terved ja 
tasakaalukad koerad, kes teavad oma 
kohta peres. 
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üks ametlik organisatsioon, kes väljastab tõukoerte 
tõutunnistusi. Ei saa olla, et kasvatajad ise valivad, 
millisest organisatsioonist koertele tõutunnistused võtta 
– ehk on teine (või kolmas) hoopis odavam ning nõuded 
pesakondadele ja nende kontrollimisele puuduvad. Jah, 
me loome ühele organisatsioonile monopoli, kuid selle 
hinnaks on usaldusväärne tõuraamat. Teie ehk FCI kohalik 
liige olete tõuraamatu sisu garanteerijaks. 
Kui FCI-sse peaks tulema teateid selle kohta, et tõuraamat 
ei vasta tegelikkusele või selle andmeid on võltsitud 
(näiteks kutsikate põlvnemise suhtes), siis on kohalik 
kennelorganisatsioon silmitsi tõsiste probleemidega. FCI 
liikmesorganisatsioonid ise on allkirjastanud lepingud, 
milles nad võtavad teatud kohustused ning annavad 
garantii, et tõuraamat on usaldusväärne. Ma ei tea, mida 
teevad teised alternatiivsed organisatsioonid, kuid meie 
oleme seda teed käinud enam kui sada aastat ja pikk aeg 
tõestab selle õigust. 
FCI on pika elueaga organisatsioon (loodud 22.05.1911). 
Kas oskate kirjeldada, mis on teie tegevusaja jooksul 
kõige enam muutunud? 
Olukord on võrreldes 1990ndatega muutunud väga palju. 
Alustuseks – reisimine. Sel ajal reisiti põhiliselt rongi 
või autoga, nüüd on võimalik väga lihtsalt igale poole 

maailma eri nurkadesse lennata. See julgustab inimesi 
rohkem reisima, nägema, kogema ning suhtlema uute 
inimestega. 
Kui alustasin FCI-s 1994. aastal, siis oli meil 45–50 
liikmesorganisatsiooni. Tänaseks on neid 97. Samuti 
oleme avanud oma uksed riikidele, kus puudub 
pikaajaline koerapidamise traditsioon ja kultuur. 
Tegelikult on väga oluline avastada, et ka Hiina või 
Keenia võivad olla väga koerasõbralikud riigid, mitte 
ainult Euroopa omad. Loomulikult jääb Euroopa alati 
koerandustegevuse koordineerimise keskpunktiks, kuid 
ka teistel riikidel on palju huvitavat, mida pakkuda – uued 
tõud, uued võimalused avastamiseks. FCI ei piirdu ainult 
Skandinaavia või Euroopa piirkondadega, vaid näeme 
oma liikmete hulgas ka palju kaugemaid maid, nagu 
Boliivia, Kuuba, Sri Lanka, Venezuela. 
Ja loomulikult tehnoloogia areng. Mõni riik on 
arenenumad kui teised, neid ei saa üks-üheselt võrrelda, 
kuid saame neid juhendada ning aidata liikuda õiges 
suunas. Internetiühenduse saab mõne minutiga ja suure 
laiaulatusliku võrgu kaudu on võimalik saada lihtsasti 
ühendust klubide ja ühingutega üle kogu maailma. 
Nii moodustame suure ühise koerasõprade pere ja 
hoiame kokku.
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Seikleja Sophie

Sophie tuli meie juurde üsna kaugelt – Nižni Tagilist 
läbi Moskva. Kuidagi on nii juhtunud, et ta on ka 
hiljem päris palju seigelnud. On käidud läbi Läti-
Leedu-Poola Saksamaal landseer’ide erinäitusel ning 
üksiti Hollandis ja Belgias sõpradel külas, on käidud 
Lõuna-Rootsis Malmö lähistel paaritamas. Viimased 
pikemad reisid olid selleks, et avastada üheskoos 
Norrat. Eelmise aasta augustis oli esimene seiklus, 
mille käigus avastasime nii Soome tundraalasid kui ka 
Norra rannikut Lofootidest Geirangerini. Tänavu juunis 
avastasime Norra kaardi „valgeid laike“ Geirangerist 
kuni kõige lõunapoolsema mandritipuni välja.
Kas koeraga on keeruline reisida ja matkata? Ühelt 
poolt peavad olema täidetud üldised nõuded, nagu 
vaktsineerimised ja nõuded riikidesse sisenemise 
suhtes. Teiselt poolt peab käpaline seikleja olema 
sotsiaalne, sest kindlasti puututakse kokku paljude 
inimeste ja teiste käpaliste seiklejatega. Oleks 
keeruline, kui rihma otsas on kasvatamatu mürsik. Ja 
kindlasti peaks koer reisimist nautima. 
Järgmine küsimus on reisi planeerimine, kuidas 
ja kus ööbitakse, mismoodi korraldada söömine. 
Selle poolega oli meil lihtne, kaasa said telk, 
magamisvarustus, toiduvarud ja priimus. Põhjamaades 
kehtib igaüheõigus, mis on õigus looduses vabalt 

Ingrid Pakatsi reisilugu käpalise kaaslasega 
trollide maale 

liikuda, kuid ka kohustus loodust hoida. Loomulikult 
tuleb alati arvestada ka kohalike elanikega ja mitte 
neid häirida.
Edasine oli juba lihtne, küsimus oli, kui palju on aega 
ja kuhu minna tahaksime. Kindlasti tuli planeerida 
piisavalt aega ringivaatamiseks. Tripadvisor on üks 
hea abiline huviväärsuste leidmiseks konkreetses 
asukohas, väike eeltöö on loomulikult abiks.
Esimene ehk augustikuine reis (2018. aastal) algas 
meil Sophie tütrekese külastamisega Soomes. Laps 
üle vaadatud, sai keeratud auto nina põhja suunas ja 
järgmistel pikematel peatustel imetlesime juba teel 
jalutavaid põhjapõtru. Minu üks mõte oli matkata Halti 
kandis. Kuna Norra poolt oli tipp lühema matkatee 
kaugusel kui Soome poolt (6 km versus ligi 50 km), siis 
nii ka planeerisime. Siiski teadsin juba ette, et ilmselt 
tippu me ei saa, umbes poole peal pidi algama ala, kus 
oli vaja ronida üle suuremate kivimürakate. 
Nii see ka oli. Võib-olla oleksime ka leidnud raja, 
mis koera käppadele vähem ohtlik, aga tipp polnud 
eesmärk ning seega nautisime vaateid ja võtsime 
järgmiseks sihiks Lofoodid. See saarestik Põhja-Norras 
on ideaalne koeraga reisimiseks ja matkamiseks. 
Kaunis loodus, palju kohti, kuhu saab panna telgi, 
võimalus nii käppa sirutada kui ka lesti leotada.
Meil jäi ehk mainimata, et Sophie on vesikoer – 
landseer. See tähendas, et kus iganes oli veekogu – oli 
siis selleks mägijõgi, liustikujärv, ookean – läks karvane 
daam vette. Enamasti heitis ta siis sinna ka lamama, 
et ikka kogu kasukas saaks kenasti läbi loputatud. 
Õnneks on vesikoera kasukas vetthülgav. Seega, kui 
sõber koer veest välja tuli, tilkus ta nagu väänamata 
märg pesu. Seejärel raputas ta kogu kasuka põhjalikult 
läbi, mille tulemusena olid kõik ümberringi märjad, aga 
koer enam-vähem kuiv. 
Lofootidest allapoole jätkasime mööda maalilist 
rannikuteed numbriga 17. Selle tee omapära on 
praamiga läbitavad lõigud, mida on päris palju. Norra 
praamidel koeri salongi ei lubata, koer on kas autos 
või tekil. Kuna me tahtsime ümbrust imetleda, siis 
olime koos Sophiega tekil. Lühemad praamiotsad 
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on mõneminutilised, pikim oli pea kaheksatunnine 
Moskenes-Bodø lõik. Meil oli valida, kas sõidame 
autoga pea 650 km või sõidame praamiga. Valisime 
viimase, aga kuna ilm oli kehvapoolne, tormine-
tuuline, siis sõitis vaid nn aeglane praam. 
Teades ette, et pean olema välitekil, panin sooja 
mägivarustuse selga, võtsin magamismati ja 
tukkusime Sophiega koos väljas.
Norra on palju mõelnud turistidele ja teed on toredasti 
märgistatud, huviväärsused viidatud, kämpinguid 
on igal pool ja oh üllatust, hinnad mõistlikud. 
Koeradki olid lubatud. Mõlemal Norra reisil ööbisime 
mõne öö kämpingus, mis juhtus olema sobival ajal 
sobivas kohas. Väga tore ööbimine oli Lofootides 
Gullesjordi kämpingus, kus otse meie majakese taga 
oli mägijõeke. Või siis Saltsstraumenis, mis on kuulus 
hoovuste poolt tekitatud tugevate keeriste poolest. 
Ka Jules Verne mainis seda kohana, kus Nautilus 
probleemidesse sattus. Erinevalt kapten Nemost 
oli meil väga tore, sattusime naabriteks Moskvast 
tulnud kalameestega, kes selles kurikuulsas kohas 
allveekalapüüki harrastasid. Sophie keeras karused 
mehed ümber oma väikese varba ja nii saime omale 
ootamatu õhtusöögi, värsket kalafileed. Andsime omalt 
poolt vastu kodutehtud maasika-kirsimoosi. (Auto)
matka põhivarustusse kuulub ka õli ja pann, et teha 
pannkooke. Sel õhtul oli pannil teine ülesanne ehk 
teha meile maitsev praekala. Pannkooke tegime ka, 
hommikul!

Mingil hetkel oli tee peal viide mingile huviväärsusele, 
millest me midagi ei teadnud, aga otsustasime 
vaadata, millega tegu. Väga väärt kõrvalepõige tuli! 
Natuke sõitmist ja seejärel pisut matkamist ning 
Sophie sai oma pagasisse liustikul jalutamise ja 
liustikujärves suplemise.
Norras ei saa üle ega ümber imelistest 
püstpalkkirikutest. Neid on suuremaid ja väiksemaid, 
tuntumaid ja vähem tuntuid. Kui mõni jääb liikumistee 
lähedale, siis on kindlasti mõtet minna vaatama. 
Väiksemad ja vähem tuntud on ehk isegi toredamad, 
sest ei ole turistide horde.
Julgen soovitada teha kaar ka Averøy saarele ja sõita 
mööda ainulaadset Atlandi ookeani teed. Selle ilmselt 
kuulsaim osa on sild, mis tormise ilmaga pakub 
parajat põnevust. Me sattusime sinna nii augustis kui 
ka juunis üsna ilusa ja vaikse ilmaga. Jalutamiskohti 
on palju, meie pikendasime aega, tehes seal ka 

Meil jäi ehk mainimata, et Sophie on 
vesikoer – landseer. See tähendas, et 
kus iganes oli veekogu – oli siis selleks 
mägijõgi, liustikujärv, ookean – läks 
karvane daam vette. Enamasti heitis 
ta siis sinna ka lamama, et ikka kogu 
kasukas saaks kenasti läbi loputatud. 
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lõunapausi ja imetledes kauneid vaateid.
Geiranger on nimi, mis on ilmselt paljudele tuttav. 
Trollid ja fjordid on Norra pärisosa. Koer Geirangeri 
linnas aga... saab väga ära lihvitud, kui ta vähegi 
paitamissobilik on. Seda Sophie on. Juunikuise ehk siis 
teise, 2019. aastal toimunud reisi ajal oli selles fjordis 
sees kolm hiiglaslikku laeva ja seega ka palju turiste. 
Lugematu arv kordi sai seletatud, mis tõugu koer 
Sophie on. Proua kasutas juhust ning lasi end lihvida 
ülalt ja alt. Kui mõni päev hiljem Bergenisse jõudsime, 
olid samad laevad seal juba ees ja kohtusime samade 
turistidega, kes teda mäletasid!
Bergenis oli mul planeeritud kohtumine Claus 
Arne Wilhelmseniga, kes oli landseer’i kasvataja 
aastakümneid tagasi. Oli väga huvitav rääkida tõu 
ajaloost. Olen väga tänulik kingituseks saadud 
markide eest, mis on seeriatest, kus esimest korda 
(marginduse) ajaloos kujutatakse koera, ja oh imet – 
sellel margil on väga tuttav pilt.
Juunikuise reisi sees oli planeeritud paar pikemat 
matka, üks oli Innerdalenis, kus tore püramiidja 
plaaniga tipp, mida kutsutakse Norra Matternhorniks, 
ja teine Preikestolen (Pulpit Rock). Ära tegime mõlemad! 
See matk vajab kannatlikkust, kuna populaarsuse tõttu 
on seal rahvast palju ja neist mõne füüsiline vorm 
tekitab kitsamates ja järsemates kohtades järjekordi. 
Preikestolenil oli teisigi koeri, suuremad neist (peale 

landseer Sophie) üks itaalia mastifi paar ja mõned 
retriiverid. Rajal seikles koos pererahvaga ka shetlandi 
lambakoer, borderkolli, Jack Russell ja pisemaid tupse, 
kes osa matka pererahva süles tegid.
Vahvaid kohti, kus koeraga lühem või pikem lisakaar 
teha, oli palju. Juba eelnevalt mainisin Tripadvisorit, mis 
viitas meile näiteks Hellereni ja Tømmerrenna. 
Norras reisides ja matkates kohtusime pea igal pool 
peresid seiklemas koos oma käpaliste sõpradega. 
Mõlemad reisid lõppesid Rootsis, kus veetsime enne 
praamile minekut viimased mõned ööd Sophie poja 
juures Åkersbergas Stockholmi lähistel. Muide, trollid 
on ka Rootsis, või siis... vähemalt meie kohtusime ühe 
tugeva tükiga Gamlebys.
Reisimisel koeraga tuleb muidugi arvestada 
piirangutega, päris igale poole ei saa, päris kõike ei saa. 
Kuid see kõik saab kompenseeritud vahva seltskonna ja 
ühiste seiklustega.

Reisimisel koeraga tuleb muidugi 
arvestada piirangutega, päris igale 
poole ei saa, päris kõike ei saa. Kuid 
see kõik saab kompenseeritud vahva 
seltskonna ja ühiste seiklustega.
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2020. aasta FCI agility 
maailmameistrivõistluste korraldamisest
Ülevaate koostanud Indrek Tirmaste

Kohtunikud
Agility MM-i teenindavad kolm kohtunikku. Kaks 
kohtunikku, kes koostavad võistlusrajad ja hindavad 
neid, ning üks abikohtunik, kes agility-radadel poomi 
alguskontakti hindab. Ühe kohtuniku ja abikohtuniku 
määrab korraldaja maa. Teise kohtuniku määrab 
FCI agility komisjon.
MM-i rahvusliku kohtuniku ja kontaktpindade abikohtuniku 
valik on lõppenud. EKL-i juhatus kinnitas mai koosolekul 
korraldustoimkonna poolt valitud kohtunikud. Kohtunike 
avalikustamine toimub traditsiooniliselt pärast eelmise 
aasta MM-i toimuval FCI agility komisjoni istungil. Samas 
määratakse FCI agility komisjoni poolt kohtuniku valimine.  
Turus toimub komisjoni istung esmaspäeval 23. septembril.
Sponsorprogramm
Korraldustoimkond koostas sponsorprogrammi agility 
MM-i sponsorite kaasamiseks. Kokku on välja töötatud 
4 sponsortaset: plaatinum, kuld, hõbe ja pronks. Kokku 
otsime 11 sponsorit MM-i korraldamise toetamiseks. 

Sponsorprogrammi sisu on iga sponsoriga läbi räägitav ja 
tema vajadustele kohendatav. Huvi korral võta ühendust: 
awc@agility2020.ee.
MM-i toetusvõistlused
MM-i rajatoimkond treenib oma koostööd see aasta veel 
kahel MM-i toetusvõistlusel, mis toimuvad 13.-14.07 ja 
31.08-01.09 Viljandis. Tule ja võistle või proovi, kas sobiksid 
MM-i rajatoimkonda!
Kunstmuru valikust
Juba aastaid järjest on olnud agility MM-i kunstmuru 
valikuks JutaGrass Play comfort 24 kummipurutäiteta 
muru. See aasta Soomes Turus toimuval MM-il on 
kasutusel Unisport (endine Saltex) Polar kummipurutäitega 
kunstmuru. Jälgime põnevusega, kuidas Soome muru 
sportlastele ja koertel sobib.
Soome MM-l osalemine
FCI 2020 agility maailmameistrivõistluste esindus läheb 
osalema 2019 MM-i vabatahtlike meeskonnas. 
Kokku osaleb meie korraldustoimkonnast Soome 
vabatahtlike hulgas 12 liiget. 
2020. aasta MM-i tutvustamiseks on Eesti esindatud 
infoboksiga, kus saab infot MM-i ja Eesti kohta. 
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„Euroopa võitja 2019“ 
ja „Austria võitja 2019“
14.–16. juuni, Wels

Kauneimast kaunemaid käis uudistamas ajakirja 
Koer peatoimetaja Kaire Rjadnev-Meristo

Sel aastal kogunesid koerasõbrad oma neljajalgsete 
lemmikutega Austriasse, et võistelda „Euroopa võitja“ 
ja „Austria võitja“ tiitlitele. Kokku oli kahele näitusele 
registreeritud ligi 20 000 koera: Austria omale 6000 
ning Euroopa omale enam kui poole rohkem, 13 200 
koera. Võistlejaid kogunes 65 riigist. 
Kõige enam esindatud riigid „Euroopa võitjal“ olid 
Itaalia (2041 osalejat) ja Venemaa (2040), neile 
järgnesid Tšehhi (1084) ja Saksamaa (925). Eestist 
läks võistlema 102 osalejat. Enim esindatud tõud olid 
Eesti populaarseim koeratõug kuldne retriiver (222 
koera), neile järgnes arvukuselt prantsuse buldog 
(219), seejärel labradori retriiver (202) ning napilt 

nende kannul berni alpi karjakoer (179) ja ameerika 
staµordshire’i terjer (166). 
„Austria võitja“ tiitlile tuli võistlema poole vähem 
osalejaid, mis on ka mõistetav, sest paljud omanikud ja 
kasvatajad keskenduvad just suurele tiitlinäitusele, seda 
enam, et Austria tšempioniks saamiseks on vajalik neli 
SERT-i, mida kahe näitusega parima tahtmise juures ei 
ole võimalik kokku saada. Osalejate esirinnas oli tugevalt 
Venemaa (1281 osalejat), neile järgnesid Saksamaa (702), 
Itaalia (689) ja korraldajamaa Austria (563). Tõugude 
seas oli enim esindatud labradori retriiver (142 koera), 
kuldne retriiver (135), prantsuse buldog (112), welsh corgi 
pembroke (111) ja pomeranian (100). 
Ilmad olid väga palavad – enam kui 30 kraadi – ning 
näitusekorraldaja oli juba eelnevalt kõiki saabujaid 
hoiatanud, et saalides ei ole konditsioneere ning 
omanikud peavad olema ise valmis tagama koertele 
sobivat kliimat. Seetõttu võis lisaks koertele, puuridele 
jms tavalisele näitusevarustusele näha ka rohkelt 
ventilaatoreid ning kõikvõimalikke jahutusvahendeid. 
Tuleb tunnistada, et väiksemates saalides oli olukord 
enam-vähem normaalne, eriti kui uksed hoiti lahti ja 
ruumid tuuldusid. Suurtes saalides (näiteks BIS-ringide 
ääres) ei suutnud paar lae all tiirlevat ventilaatorit küll 
kuigi palju korda saata. 
Austria Kennelklubi jälgib väga tõsiselt koerte heaolu 
tagamist nii ringides kui ka väljaspool. Hoiatati, et kui 
koerad on jäetud omapead autodesse või treileritesse, 
siis on korraldajal õigus kutsuda politsei ning koerad 
vabastada, kõik sellega seotud kulud kannab aga 
koerte omanik. Samuti võidakse omanikku karistada 
näitusekeelu ja saavutatud tulemuste tühistamisega. 
Eraldi nõuded on kaelarihmade suhtes: ringides ei 
olnud lubatud poov ega poolpoov rihm. Korraldajad 
rõhutasid pöördumistes korduvalt ka kohtunikele, 
et nad ei vaataks vaid koerte välimikku, vaid 
pööraksid tähelepanu ka nende funktsionaalsusele 
ja üldisele füüsilisele vormile. Paluti tõsist suhtumist 
ortopeediliste kõrvalekallete või hingamisraskustega 

Best in Show II koha võitja lõppringis.
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seotud probleemide ja liigse naha suhtes (eriti kui 
see põhjustab nähtavaid probleeme) ning pööraksid 
tähelepanu koera iseloomule ja käitumisele. 
Kindlasti oskavad osalejad ise rohkem kirjeldada 
näituseõhustikku, selle plusse ja miinuseid. Suureks 
probleemiks olid pikad järjekorrad sisenemisel. Viimasel 
näitusepäeval oli enne uste avamist kogunenud 
juba suur hulk võistlejaid, kes ei pääsenud edasi. 
Omaalgatuslikult leiti üks kogemata lukustamata 

“Euroopa võitja 2019” Best in Show võitja saabub areenile.

külguks ja inimesed lihtsalt valgusid sisse. 
Lõppvõistlused algasid ajakavast mitu tundi hiljem. 
Kõigile pressikaardiomanikele loeti peale karmid sõnad, 
et teaksime, millal ja kuidas võime koeri pildistada. 
Seekord oli „huvitavaks“ nüansiks kohtunike ja 
pressiala paigutus – kui tavaliselt on tsoonid samal 
pool, siis seekord paigutusid kohtunikud ja press saali 
vastasküljes. Tänu sellele said pressifotograafid suure 
hulga toredaid pilte omanike ja nende koerte tagaosast, 

sest loomulikult 
pöörasid ringi 
keskele välja valitud 
omanikud end koos 
koertega kohtunike 
poole. Kuigi üle 
kivide-kändude, said 
kõik osalejad ilusasti 
hinnatud ja tiitlid 
jagatud. Viimasel 
päeval kogunesid 
koerasõbrad 
kaasa elama BIS-
võistlustele, mis 
moodustas suure 
näituse finaali. 
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„Euroopa võitja 2019“ „Best in Show“ võitjaks valis 
FCI endine president Rafael de Santiago kuueaastase 
newfoundlandi koera, ilusa suure isase URSINUS VELUTUS 
ZESTY GUY Ungarist, omanik Zoltan Bartos, kasvataja 
Oton Fantur Sloveeniast. Eelnevalt oli ta II rühma võitjaks 
valinud Miguel Angel Martinez Argentinast. 

Teisele kohale valis kohtunik 2019. aasta „Cruftsi“ 
BIS-võitja, Belgia kennelist pärit papillon’i 
PLANET WAVES FOREVER YOUNG DAYDREAM BELIEVERS, 
kasvataja Kathleen Roosens, omanikud Kathleen 
Roosens, Jens Goessens, Madeleine ja Kjall Ottosson. 

Kolmandale kohale valis kohtunik inglise hurda 
greyhound’i SOBERS XTRAVAGANZA Itaaliast. Omanikud ja 
kasvatajad Bitte Ahrens-Primavera ja Pierluigi Primavera. 

Viimase näitusepäeva lõppvõistluste tulemused:
Parimaks juunioriks valis Andras Korozs Ungarist 
kääbusšnautseri Gloris Absolut, omanik Marina Savateejeva 
Venemaalt, kasvataja Olga Seliverstova Venemaalt. 

Parimaks veteraniks valis Stefan Sinko berni alpi karjakoera 
Starry Town For A Smile, omanikud Maurizio Mauro ja 
Gabrile Guidi, kasvatajad Maurizio ja Tiziana Mauro Itaaliast. 

Parimaks kutsikaks valis Sylvie Desserne Prantsusmaalt 
kääbusšnautseri Amori Marti Fox Phoebe, kasvataja ja 
omanik Maria Podolskaja Venemaalt.

Parimat kasvatajaklassi valis Gerard Jipping Hollandist 
ning võitjaks osutus kääbusšnautsereid kasvatav kennel 
Amori Marti, omanik Maria Podolskaja Venemaalt. 

Parimaks paariks valis Jorge Hindsen Taanist rodeesia 
ridgeback’i Jelany Red Itongo ja Jelany Red Ifa Tiµany, 
kasvataja ja omanik Elena Kamle Venemaalt. 

Järgmine “Euroopa võitja 2020” toimub Sloveenias 
8.10 kuni 10.10.2020
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„Austria võitja“ viimase päeva 
„Best in Show“ tulemused: 

Parimaks kutsikaks valis Lisbeth Mach Šveitsist 
samojeedi Cabaka’s Time For Victory, omanikud ja 
kasvatajad Gitte Morell ja Kim Jensen Taanist. 
Parimaks veteraniks valis Boris Spoljaric Sloveeniast 
basenji Bupe Itapuca, omanik Elizaveta Balova 
Venemaalt, kasvataja Savio Steele Brasiiliast.
Päeva parimaks juunioriks valis Zeljka Fon Zidar 
Sloveeniast chihuahua Terracota De Valle Naranco, 
omanik ja kasvataja Nieves Casanueva Hispaaniast. 
Päeva „Best in Show“ võitja tiitlile võistlesid I, V ja IX 
rühma võitjad. 
Kogu näituse Best in Show võitjaks valis Laurent 
Pichard Šveitsist chow chow King Of Egypt De Los 
Perros De Bigo (hüüdnimega Ramses, sama koer oli 
„Euroopa võitja 2016“ BIS II), omanik ja kasvataja Nuria 
Vigo Navajon Hispaaniast. Ramsese kohta võis pikemalt 
lugeda ajakirja KOER 2016/3 numbrist. Omaniku sõnul on 
pole Ramses palju muutunud, endiselt on ta naksakas ja 
heatujuline koerapoiss, kes võitis oma esimese BIS-tiitli 
juba 3 kuu ning 1 päeva vanusena. Ta armastab kõiki 
inimesi ja naudib talle pühendatud aega. Pereautosse 
minek tähendab reise oma armastatud sõpradega ja 
see pakub koerale palju rõõmu. 
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Ilusaid tulemusi tõid “Euroopa 
võitja 2019” tiitlinäituselt ka 
paljud tublid koeraomanikud 
ja -kasvatajad Eestist:
dandie dinmont’i terjer DANCHESTER’S QUALITY 
APPROVED – „Euroopa võitja 2019“, omanik Kristine 
Maria Siitan, kasvataja Hanne Tuomenoksa Soomest
bedlingtoni terjer STARS RONDEL GENIUS BEAUTY – 
„Euroopa võitja 2019“, omanik ja kasvataja Natalja 
Kaljumäe
iiri punane setter NOBLETON WIND FLOWER – „Euroopa 
võitja 2019“, omanik Pauliina Siimumäe, kasvataja Kelli 
Talving
tiibeti spanjel REWAKI EMERALD ENZO – „Euroopa 
juuniorvõitja 2019“, omanik ja kasvataja Ann Lõhmus
austraalia siiditerjer VOLITANS GOLDEN CUB MARLO’S 
MERIT – „Euroopa võitja 2019“, omanik ja kasvataja 
Oksana Bitjutskih

austraalia siiditerjer VOLITANS SHOW ME SAPPHIRE 
– „Euroopa juuniorvõitja 2019“, omanik ja kasvataja 
Oksana Bitjutskih
karmikarvaline küülikutaks LARING’S BROWN APRIL 
MELODI – „Euroopa veteranvõitja 2019“, omanik ja 
kasvataja Jelena Vdovina
inglise setter EDENBRIDGE NATIONAL SONG – „Euroopa 
võitja 2019“, omanikud Inna Vesi ja Mart Nautras, 
kasvataja Eva-Liisa Salin
welsh corgi cardigan ASTERSLAND JAZZY MAKSHERRI – 
„Euroopa juuniorvõitja 2019“, omanik Jelena Nikolajeva 
Venemaalt, kasvataja Astrid Lundava
prantsuse lühikarvaline lambakoer ehk beauceron 
FROSTY CHARM FLAMME ETERNELLE – „Euroopa võitja 
2019“, omanik ja kasvataja Kristi Roosvald
lhasa apso CHIC CHOIX SIRIUS BLACK – „Euroopa 
juuniorvõitja 2019“, omanik Triin Vasemägi, kasvataja 
Juha Kares Soomest 
pürenee mäestikukoer ECHO DE’CHIEN ESCUDA POUR 
GARCON – „Euroopa võitja 2019“, omanik Susanna 
Virtanen Soomest, kasvataja Marion-Silvia Diener.

Eesti koerad välismaa 
näitustel: 
31.03.2019 
Rahvusvaheline näitus 
“ALPENSIEGER 2019”, Austria
kesk-aasia lambakoer 
CARMENLAND BRILLIANT 
FAIZA EL AMRA
kasvataja ja omanik 
Silvi Kubpart 
CAC, CACIB, BOB, 
Alpensieger 2019
BIG 1, BIS 3.

Meie tubli juuniorhändler 
Jekaterina Boiko Eestit esindamas 
“Euroopa võitja 2019” näitusel.

Õnnitleme kõiki ja 
soovime edu edaspidiseks!
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FCI IGP-FH 25. 
maailmameistri-
võistlused Tšehhis
Ülevaate koostanud Kaarel Väli 
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Vestlus värske maailmameistriga 
andis Eesti esindajatele enesekindlust 
jätkata oma koerte treenimist samade 
tõekspidamiste järgi nagu varem. 
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