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темы, связанные с собаками. Лекции будут проводить квалифицированные специалисты. 
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Hea lugeja

Eestimaine suvi täis koerandusalaseid üritusi ja tegemisi on täies hoos. Mõne kuu 
pärast, septembris, jõuab kätte aga aeg, kus EKL liikmed valivad taaskord enda seast 
volinikud ning viimased moodustavad hääletamisega igapäevatööd koordineeriva 
juhatuse. 

2014. a detsembris oma esimeses juhtkirjas kirjutasin, et volinike koosolek on 
organ, mis peab seisma Kennelliidu kõigi liikmete huvide eest. Pidasin vajalikuks 
rõhutada iga voliniku kohustust jätta kõrvale oma isiklikud huvid, endasse vaadata 
ja mõelda konkreetsete tegevuste peale, mida saaks just tema teha selleks, et Kennelliidu 
arengu jätkusuutlikkusele kaasa aidata. Usun, et enamus volinikke on oma ülesandega hästi 
hakkama saanud. Septembris lõpetavate volinike koosolekud on olnud täis sisutihedat arutelu, 
kõlanud on konstruktiivne kriitika. Mitte alati ei ole me leidnud üksmeelt, kuid oleme austanud 
arvamuste paljusust.   Leian, et volinike tegevusest on jäänud maha enamat, kui mälestus ühest 
pidevas vastuolus olevast organist. Volinike koosoleku töörühmade algatusel on saanud teoks 
nii liikmete ümarlauad, loodud on noortele keskendunud allüksus ja toodud enam avatust 
välissuhtluses. 

Läbi kriitika EKL tegevuse läbipaistmatuse osas, mis  on seotud meie otsustustega ning 
nende põhjendatusega, julgen väita, et oleme muutunud paremaks. Olen volinike koosoleku 
juhatajana vältinud olukorda, mis tekitaks EKL tegevuse ümber „halli tsooni“ ning annaks 
ainest kuulujuttudele liikmete ebavõrdsest kohtlemisest, kellegi huvide kaitsmisest ja nn õigesse 
seltskonda kuulumisest. Kindlasti oleks saanud veelgi enam ja paremini, olla enam avatud 
liikmetele ning motiveeritum oma otsustes. 

Juhin endiselt volinike, juhatuse liikmete ja allüksuste eeskõnelejate tähelepanu sellele, 
et iga otsustus, mis EKL liikmete osas tehakse ning välja läheb, peab olema põhjendatud ja 
otsustusprotsess liikmetele jälgitav. Eeltoodud nõue ei ole seotud vaid ühe koosseisu juhatuse, 
volinike või allüksuste eestseisustega, selline peab läbivalt olema EKL asjaajamine. Otsustes ei 
saa lähtuda emotsionaalsest foonist ja soovist kellelegi meeldida või mitte teha „ebapopulaarset“ 
otsus. 

Tõdesin kolm aastat tagasi, et oleme olukorras, kus vanamoodi jätkata enam ei saa, kuid 
uutmoodi ei oska. Minu soov oli kolme aasta jooksul anda kõigile võimalus EKL tegevuses kaasa 
lüüa, anda oma panus kujundamaks Kennelliitu just sellisena nagu ta igaühe ideaalkujutluses 
olema peaks, seda küll EKL-i liikmete huve silmas pidades. Ootasin volinikelt, juhatuse 
liikmetelt, allüksuste eestkõnelejatelt ning igalt Kennelliidu liikmelt aktiivset kaasamõtlemist, 
vaid konstruktiivset kriitikat ning lugupidavat suhtumist igasse EKL liikmesse. Üllatusega loen 
aga sotsiaalmeediast, kuidas endiselt on asju tehtud valesti või üldse ei ole midagi tehtud ning 
keegi on jäänud kuhugi kaasamata. Kõige lihtsam on kritiseerimine ilma ise käsi külge panemata 
ja mõtteid edasi andmata. Kõik head ideed ning tegusad inimesed olid ja on edaspidigi oodatud 
EKL-i tegevuses kaasa lööma, selleks tuleb lihtsalt sotsiaalmeediast väljuda ja tegutsema asuda. 

EKL vajab septembrikuisel volinike valimistel söekaid kandidaate, kellel on ideid ja tahtmist 
neid ka realiseerida. Voliniku ülesanne ei ole vaid mõnel korral aastas koosolekul käia, vaid anda 
sisend Eesti Kennelliidu edasisse arengusse. Ärgem siis löögem mõrasid sellesse alusmüüri, 
millel seisame, hoidkem ja väärtustagem seda, millise ühingu oleme loonud. Olgem väärikad ja 
austagem üksteist.     

Helen Tonkson
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FCI IPO-FH MM
6.-9. aprill 2017, Ptuj, Sloveenia

FCI IPO-FH MM toimus sel aastal Sloveenias, Ptuj linnas. Eestit esindasid Greta Rüütel ja 
hovawart Nicky vom Hause Luka ning Aarne Väli ja belgia lambakoer malinois Tulikuuma 
Sähkovirta. Võistkonna kapten oli Mare End. Lisaks oli meie väikese reisiseltskonna liige ka 
Aarne poeg Kaarel Väli, kes oli meie jaoks inglise keele tõlgiks, fotograafi ks, autojuhiks ja 
asendamatuks abimeheks nii mitmelgi korral. Koos Marega tegid nad kõik selleks, et meie reis 
võimalikult probleemideta sujuks.

 Meie reis algas reede 31.märtsi varahommikul. 
Öösel oli maha sadanud lumi ja nii me läbi tiheda 
lörtsisaju praami poole veeresime. Meie praam väljus 
6.10 ja esimese päeva õhtuks oli plaan jõuda Varssavis 
asuvasse hotelli. Õnneks liikusime soojema ala poole 
ja alates Lätist enam lund ei näinud. Mida edasi, seda 
rohkem kevade märke nägime – muru oli rohelisem, 
ilm oli selgem ja meeleolu läks aina paremaks..... 
kuni jõudsime Poolas teetööde tsooni. Uskumatu, 
et kõik halvad asjad ikka koos juhtuvad – teetööde 
alale jõudsime siis, kui oli läinud pimedaks ja lisaks 
algas äikesetorm. Kohati sadas nii, et enda ette oli pea 
võimatu näha. Siiski jõudsime väsinuna, kuid tervelt 
Poolas hotelli, kus meid tabas järgmine ehmatus. Kui 
Aarne Sannu autost välja lasi, siis lonkas koer tugevalt 

oma tagumist jalga, ilmselt olid pikast autosõidust liigesed 
kangeks jäänud. Hommikuks oli tagumine jalg terveks 
saanud, aga nüüd lonkas Sannu esimest käppa. Koer, kes 
oli siiani täiesti terve oli äkki muutunud lombakaks... Ega 
meil midagi muud üle ei jäänud, kui loota, et koer, kes 
nii ootamatult lonkuriks muutus, jälle sama kiiresti ka 
terveks saab. Peatuste ajal Aarne masseeris Sannut ja iga 
korraga jäi lonkamine vähemaks. Järgmiseks hommikuks 
oli lonkamine möödunud nagu halb unenägu. Oma Ptuj 
linnas asuvasse hotelli jõudsime laupäeval 1.aprillil kella 
poole kümne paiku õhtul. Esmamulje oli üsna ehmatav 
– parkimise kohti praktiliselt polnud, muusika üürgas, 
kõik kohad olid rahvast täis... Ei olnud just paljutõotav 
peatuspaik. Õnneks selgus, et tegu oli siiski sünnipäevaga 
ja järgmise laupäevani oli meie hotell üsna rahulik. Lisaks 

Eesti meeskond koos abilistega.
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meie võistkonnale peatusid hotellis veel Iisraeli, Belgia, 
Prantsusmaa ja Sri Lanka võistkonnad.

Pühapäev algas meil varakult, sest kell 9.30 pidime olema 
juba peastaabi juures, kust meid viidi treeningpõllule, 
enne seda aga oli vaja veel võistkond ära registreerida. 
Sel aastal anti igale võistkonnale üks konkreetne põld, 
kus nad siis oma treeningperioodi jooksul treenida said. 
Kõrval asuval põllul treenis Saksamaa võistkond (kes 
hiljem saavutasid MM-i esimese ja teise koha.)

Esimesel ja teisel päeval tegime kumbki kaks 
treeningjälge. Kolmandal päeval piirdusin mina ainult 
hommikuse motivatsiooni jäljega, aga Aarne ja Sannu 
tegid ka sel päeval kaks treeningut. Jäljepõld oli lahe. 
Metskitsed olid nagu kodustatud, möllasid mööda põldu 
ringi ja ei lasknud ennast inimestest häirida. Terve põld oli 
täis kitsede magamiskohti ja meeletus koguses hiireauke. 
Lisaks elas meil seal ka jänes, kes esimesel päeval mind 
peaaegu surnuks ehmatas, kui ta mu jala kõvalt üles 
kargas, ja teisel päeval erutas Nicky meeli, kui ta jalutava 
koera eest minema süstis.

Aarne sai aga erilise elamuse osaliseks, kui meie 
kitsekari otsustas ükskord aktiveeruda just siis, kui Sannu 
oma jälge läbi töötas. Sannul oli nina maas ja ta ei saanud 
midagi aru, aga meil oli päris huvitav vaadata, kuidas 
terve see kamp jälje kaugemast osast üle jooksis. Sannu 
sai värske ristuva, millest ta aga sugugi välja ei teinud.

Kolmapäeva hommikupoolikul toimus vet. kontroll 
ja jäljerihmade mõõtmine. 15.30 toimus kaptenite 
koosolek ja kell 17.00 avati pidulikult 23-ndad IPO-
FH maailmameistrivõistlused. Sel aastal osales 25 
riiki ja 45 võistlejat. 19 riiki osales meeskondlikus 
arvestuses. Piduliku rongkäigu ees oli puhkpilliorkester 
ja riikide nimesid kandsid kohaliku puuetega 
inimeste koja inimesed, kes kandsid enda valmistatud 

vanaaegseid kreeka riideid. Peale rohkeid sõnavõtte ja 
esinemisi kuulutati võistlused avatuks. Õhtu lõpetas 
võistlusjärjekorra loosimine.

IPO-FH-s peab koer ajama kaks jälge, mille pikkus 
on vähemalt 1800 sammu, jäljel on 7 eset ja 8 nurka. 
Jäljed on erinevatel päevadel ja tulemuse saamiseks peab 
kummagi jälje punktisumma olema vähemalt 70 punkti. 
Enamasti on üks jälg mullapõllul ja teine jälg rohupõllul. 
Sel aastal ei olnud korraldajatel ilmselt võimalust nii palju 
mullapõldu leida ja mõlemad jäljed toimusid nisupõllul.

Loosi tahtel olid meie mõlema võistlusjäljed ühel ja 
samal päeval.  Aarne ja Sannu esimene jälg oli neljapäeval 
kell 11.00 , minu ja Nicky jälg aga kell 15.20. Neljapäeval 
oli terve võistluse kõige jahedam päev, temperatuur 14-
15 kraadi ja vahelduv pilvisus. Aarne pidi oma jäljele 
jõudmiseks päris palju käima ja sai kohale jõudes ka veel 
mõni aeg oodata, enne kui õige aeg käes oli. Meil oli põllu 
ääres põnevust kui palju, sest nende jäljejoonise lõpuosa 
erines paljuski sellest, mis päriselt näha oli. Ilmselt oli 
jäljetegijal algul üks ese ununenud panemata ja siis 
kujundasid nad jooksvalt jälje lõpu ümber. Sannu tegi 
ilusat tööd, aga kohtunikule ilmselt ei meeldinud tema 
energilisus. Tulemuseks 90 punkti.

Minu ja Nicky võistlusjäljele minekuks tuli palju 
vähem käia, aga oodata saime meiegi. Nicky alustas 
samuti väga reipalt, aga meile maksis ilmselt kätte see, 
et sel aastal olime jõudnud teha ainult ühe täispika jälje 
ja umbes kolmveerand jälje pealt tekkis Nickyl kahtlus, 
kas asi on ikka õige, ja muutus ühe raskema koha peal 
ebakindlaks. Õnneks suutis ta end siiski koguda ja meie 
tulemuseks oli 88 punkti.

Reede oli koertele vaba päev. Meie sisustasime oma 
päeva teiste osalejate võistlusjälgede vaatamisega. Õhtul 
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Greta ja Nicky jälge ajamas.

Aarne ja Sannu jäljel.

läks meie kapten tiimipealikutele 
mõeldud üritusele ning meie Aarne 
ja Kaarliga suundusime lähedal asuva 
Maribori linnaga tutvuma.

Laupäev oli meie teine, otsustav 
võistluspäev. Seekord võistlesime meie 
Nickyga varem. Olime oma jäljegrupis 
viimased – meie stardiaeg oli 14.20. 
Sooja oli väljas 20 kraadi ja päike 
paistis. Seekord saime ka meie päris 
pikalt päikese käes oma stardiaega 
oodata, sest üliagar jäljekoordinaator 
ajas meid liiga vara põllu äärde. Nicky 
alustas veidi ebakindlalt ja susserdas 
jälje peal päris palju, mina olin sellest 
tingituna suures stressis ja ei saanud 
enam midagi aru, mida ma teen. Selle 
tagajärjel olin ma enamuse esemetest 
ära võtnud samal ajal, kui ma koera 
silitasin (selle tagajärjel võeti maha 
6 punkti, üks punkt eseme kohta) ja 
peale viimast eset saatsin koera uuesti 
jäljele, ise aru saamata, et jälg on juba 
lõppenud. Tulemuseks 86 punkti.

Aarne jälg algas 16.00. Seekord 
vastas joonis tegelikkusele ja eemalt 
tundus, et kõik läheb suurepäraselt. 
Sannu tegi ilusat tööd ja ainult kahes 
nurgas keerutas veidi. Tundus, et siit 
tulevad küll võrratu väärilised punktid. 
Ka hindamine paistis seda kinnitavat 
(kuna hindamist sai kuulata ainult 
läbi valjuhääldi ja jutt oli saksa keeles, 
siis võis midagi ka kaduma minna), 
kuid üllatuseks oli Aarne ja Sannu 
punktisummaks 93. Ühest küljest küll 
väga ilus tulemus, aga selgusetuks jäi 
siiski, mille eest osad punktid kaduma 
läksid. 

Meie jaoks oli võistlus sellega 
lõppenud, nüüd jäi üle ainult oodata, 
kuidas teistel võistlejatel läheb, et 
selguks meie koht paremusjärjestuses. 

Pühapäeva pärastlõunaks selgusid tänavuse MM-i 
lõplikud tulemused. Aarne ja Sannu kaitsesid oma 
eelmise aasta tulemust ning olid ka sel aastal 15.-d, meie 
Nickyga aga kukkusime allapoole, saavutades 20. koha. 
Meeskondlikult jagasime Austriaga kaheksandat kohta. 

Nüüd jäi veel üle osaleda lõputseremoonial ja seejärel 
suunduda hotelli asju pakkima, sest järgmisel hommikul 
plaanisime varakult startida.

Kodutee kulges suuremate viperusteta, kui mitte 
arvestada seda, et mina tunnelis rattaga vastu äärekive 
sõitsin ja et kiirteel otsustas meid rünnata üks plasttünn, 
mis oli ühe järelkäru pealt plehku pannud. Pimeduses 
Saaremaa võttis aga meid jällegi vastu lörtsisajuga…

Oleme väga tänulikud kõikidele toetajatele ja 
kaasaelajatele!

Tekst Greta Rüütel, pildid võistkonna kogust

TULEMUSED

1. koht Michael Tomczak  ja saksa lambakoer  Aik vom Rio Negro 
100/96 (Saksamaa)

2. koht Th omas Th ies ja saksa lambakoer Tara von den Wannaer 
Hohen  98/97   (Saksamaa)

3. koht Svetlana Grigoreva ja saksa lambakoer Djeta Last Hathy  
97/96   (Venemaa)

 ……….
15. Aarne Väli ja belgia lambakoer malinois Tulikuuma Särkovirta  

90/93  (Eesti)
20. Greta Rüütel  ja hovawart Nicky vom Hause Luka 88/86   (Eesti)

Meeskondlikus arvestuses:
1. koht Saksamaa
2. koht Itaalia
3. koht Holland
……..
8. koht Eesti
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FMBB maailmameistrivõistlused
26.-30.04.2017, Halle, Saksamaa

Üldiselt võib öelda, et võistluste korraldus oli heal 
tasemel, näiteks IPOs püsiti kenasti ajakavas, võistlejate 
parkimine oli kohe staadioni kõrval jms, kuid võib-olla 
seetõttu, et võistluse korraldajamaa koeraspordikultuuri 
taseme tõttu sai oodatud midagi erakordset, jäi silma ka 
üksjagu puudujääke. Näiteks hoolimata efektse kodulehe 
ja ka Facebooki kanali olemasolust, jagati mitmete 
korralduslike detailide kohta eelinfot üsna napilt. IPO 
poolel oli raskusi sellega, et jäljetreenimise võimaluste 
kohta oli raske infot saada ning kui ühel hetkel kapteni 
selleteemalistele meilidele lõpuks vastus tuli, oli seal 
mainitud, et osalejad peaksid teada andma, mis päevadel 
ja kellaaegadel (!?) nad tahaksid põllul treenida. Selline 
vastus tekitas kõigis asjaosalistes suurt hämmingut, eriti 
arvestades, et IPO osaalade sooritusajad selguvad alles 
võistluste eelõhtul, seega ei ole ka parima tahtmise korral 
kuidagi võimalik ette teada, millistel hetkedel põllule 
treenima pääseda vaja oleks. Agilitys aga ei olnud näiteks 
isegi seda ette teada, millisel nädalapäeval esimene 
võistluspäev on. Suure küsimise peale selgus see alles ca 2 
nädalat enne võistlust…

Ka kohapeal oli mõnevõrra üllatavaid korralduslikke 
momente. Näiteks ametlikul treeningul ei olnud 
korraldajate poolt tiimidele ühtegi abilist, kes oleks 
aidanud platsil varustust sättida, st tõkkeid liigutada ja 
varjeid üles/alla tõsta. Kuna treeningute ajal oli tuul üsna 
tugev ja varjed maa külge kinnitamata, siis kukkusid need 
ristlemistreeningute ajal korduvalt ümber, muuhulgas 
nägin teiste maade trenne jälgides vähemalt ühte juhust, 
kus ristlev koer kukkuva varjega isegi pihta sai. Meie 
ametlikul treeningul läks küll õnneks kõik sujuvalt ja hästi 
– abilisi oli piisavalt, et kõik vajalikud ülesanded nende 
vahel ära jagada ja ka sooritustes ettetulnud viperused 
olid tõesti väikesed. Jälje treenimiseks ettenähtud põldude 
teemat jätkates – kohapeal enam keegi kellaaegadele ei 
rõhunud, küll aga olid üsna šokeerivad treeningpõllud 
ise. Kokku oli põlde ei rohkem ega vähem kui kaks 
tükki, kusjuures neist suurem ei olnud mitte mullapõld 
(nagu võistluspõllud), vaid juba põlvekõrguse vilja all 
olev põld. Oli üsna ilmne, et keegi ei soovinud viimaseid 
jäljetreeninguid võistluspõllust nii erineva tüübiga 
põllul teha ja seetõttu treenis kogu IPO seltskond – ca 
140 koera – ühel mõnehektarisel põllul! Soomlased, kes 
olid mõned aastad tagasi ise FMBB MMi korraldanud, 
kommenteerisid, et nemad andsid igale RIIGILE umbes 
sama suurusega põllu nagu sel korral kõigi võistlejate 

peale kokku oli… Aga ega midagi, tuli kasutada seda, 
mis kasutada oli. Igatahes said kõik koerad head trenni 
ristuvate jälgede ületamise osas.

VÕISTLUSE AVAMINE
Avamine ei toimunu seekord mitte staadionil, vaid 

hoopis Halle kesklinnas. Mõte kesklinnas koertega 
rongkäik korraldada oli kindlasti tore ja sai linnarahvalt 
tähelepanu, aga korralduslikult see just väga sujuvalt 
ei kulgenud. Väga suur probleem oli parkimisega, nii 
ettenähtud parkimismajja jõudmisele kui pärast üritust 
sealt pääsemisele kulunud aega tuli lugeda tundides, mis 
oli osalejatele võistluse eelõhtul küllaltki väsitav kogemus. 

Omaette veidraks ürituseks oli ka võistlusjärjekorra 
loosimine. Kui eelmisel aastal oli Kristil ja Erikal 
Prantsusmaalt kogemus, kus loosimise infot näidati ekraani 
asemel voodilinadele, siis sel aastal polnud kahjuks isegi 
linu mitte. Või kui täpsem olla, siis ilus ekraan tegelikult oli, 
aga midagi loosimisega seotut sinna kordagi ei ilmunud. 
Ka kuuldavus oli nii halb, et oli raske aru saada, milline 
võistkond parasjagu loose võttis, rääkimata sellest, et oleks 
aru saanud, millise numbri keegi sai. Meie võistkond oli 
oma loosidega valdavalt rahul ja võistlus võis alata. Õnneks 
pandi võistlusjärjekord küll sama päeva õhtul  internetti 
üles, kuid ka järjekorra ja hiljem  tulemuste avaldamisel 
tekitas palju nurinat see, et tulemused olid raskesti 
leitavad ja nende nägemiseks pidi olema workin-dog.com 
keskkonna registreeritud kasutaja.

Aprilli viimasel nädalal toimusid Saksamaal FMBB maailmameistrivõistlused belgia 
lambakoertele. Nagu sellel võistlusel traditsiooniline, toimuvad sama ürituse raames parimate 
selgitamised mitmel koeraspordialal – IPOs, agilitys, sõnakuulelikkuses, Mondioringis ning 
canicrossis. Oli suur rõõm, et seekord olid neist kahel alal – IPOs ja agilitys – ka Eestist korralikud 
5-liikmelised võistkonnad osalemas. IPOs oli tegemist seni läbi aegade suurima võistkonnaga, 
varem ühelgi IPO MMil korraga üle 3 eestlase üles astunud ei olegi.  

IPO-S KUULUSID EESTI VÕISTKONDA:

belgia lambakoer malinois ADOFAU WALLY,  
   koerajuht Erika Piirsalu
belgia lambakoer malinois ADOFAU WARCO,  
   koerajuht Kristi Nöps
belgia lambakoer malinois DANESKJOLD HAWK,  
   koerajuht Aivo Oblikas
belgia lambakoer malinois PYSÄKIN GAMU,  
   koerajuht Raul Õismaa
belgia lambakoer malinois RUUTIPUSSI NUUTTI,  
   koerajuht Taivo Maar

Võistkonna kaptenid: 
Tõnis Vanaveski ja Mari Oblikas
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JÄLJEST
Jäljel said kõik meie võistkonna 

koerad tublid tulemused, 2x hinne 
„võrratu“, 1x „väga hea“ ja 2x „hea“. 
Väga uhke! Üle 90-punktised 
skoorid tähendasid loomulikult vaid 
väikeste vigadega sooritusi, Kristi 
ja Warco tegid samuti jälje osas 
suurepärase töö, kuid kahjuks jäid 
2 eset näitamata ning ka kolmanda 
eest vaid osalised punktid, seetõttu 
punktisummas see ei kajastunud. 
Jälgede puhul oli aga väga 
kummaline see, et need olid väga-
väga lühikesed. Kui IPO-3 osas 
näeb eeskiri ette minimaalselt 600 
sammu, siis juba koerte jäljetööd 
vaadates tekkis suuri kahtlusi, kas 
jäljed ikka saavad eeskirjale vastata. 
Kuna pärast Aivo jälge õnnestus 
meil näha ka järgneva grupi jälgede 
mahapanekut, siis leidiski see fakt 
ka kinnitust – lugesime ära, et 
jäljetegijad käisid reaalselt maha 
vaid 320-380 sammu… Võib öelda, 
et ilmselt olid kõigi võistlejate jäljed 
pikkuselt sarnased, kuid sellist 
eeskirjadest hälbimist ei oleks küll 
ausalt öeldes uneski osanud ette 
näha.

KUULEKUSEST
Kuulekus osutus sel aastal pea 

kõigile meie võistkonna koertele 
„kirstunaelaks“. Vaid Kristi ja 
Warco suutsid saavutada hinde 
„hea“, ülejäänud pidid seekord 
rahulduma „rahuldavaga“. 
Kuna kommentaarides anti vaid 
harjutuste hinded, siis oli platsi 
kõrvalt kohati üsna raske aru 
saada, mis kohtunikele hetkel just 
ei meeldinud. Lisaks väiksematele 
vigadele tuli meie kõigil koertel 
sisse ka suuremaid apse, näiteks 
Erikal ja Simol ning Raulil ja 
Gamol ebaõnnestus edasisaatmise 
harjutus, Taivol ja Ruudil läks vaja 
päris mitut lisakäsku ning Aivol ja 
Tüübil oli raskusi eseme toomise 
harjutustega (kahel korral kolmest 
läks koer tooma ilma lubava 
käsuta). Kurb hetk oli kindlasti see, 
kui Erika ja Simo kuulekuse tulemus 
selgus – kuni selle hetkeni olid nad 
tugeva jälje- ja kaitsetulemusega 
juba väga lähedal 20 parema hulka 
fi naali pääsemisele. Seekord siis nii.

Tüüp ja Aivo jäljel.

Ruudi ja Taivo jäljel.

Warco ja Kristi kuulekusosa sooritamas.
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KAITSEST

Kaitses hinneteks 1x „väga hea“, 3x 
„hea“ ja 1x „rahuldav“. Üldiselt tegid 
kõik koerad tubli töö, aga eks tuli 
siingi vigasid ette. Varrukameeste 
töö ei olnud just koerte jaoks lihtne. 
Näiteks põgenemisel hoidis 1. osa 
varrukamees varrukat selliselt, 
et koertel oli väga raske head 
haaret saada. 2. osas töötanud 
varrukamees aga fi kseeris varruka  
pikamaarünnakul ära alles viimasel 
hetkel, mis tähendas, et koer pidi 
olema väga hästi selliseks olukorraks 
valmis ja keskendunud. Meie koertel 
on sellistes olukordades ilmselgelt 
kogemusi veel pigem vähem kui 
rohkem ja pikamaarünnakus tuli 
ette ka 2 lahtilendamist. Väga 
uhke võib aga kindlasti olla Rauli 
ja Gamo üle, kelle 95-punktisest 
sooritusest andsid kohtunikud 
parema/sama hinnangu veel vaid 
3 koerale 141st! Kaitseosas üldiselt 
dramaatikat jätkus ja MMi kohta 
päris suur hulk koeri (18) lõpetas 
ka diskvalifi tseeritult, sh ka eelmise 
aasta FMBB IPO maailmameister 
Arnold Kivago. Kuna ilmad olid 
suhteliselt tuulised, juhtus nii tema 
kui mõnegi teise võistlejaga nii, et 
kuigi visuaalselt oli aru saada, et 
koerajuht andis lahtilaskmise käske 
kõva häälega, mõjutas tuule suund 
hääle levimist selliselt, et kuuenda 
varje läheduses võistlust jälgides 
neid käske praktiliselt kuulda ei 
olnudki.

AGILITYST 
Agility võistlust mina isiklikult IPO kõrvalt jälgida 

just eriti ei jõudnud, aga mõned kommentaarid siiski. 
Ka agilitys oli korralduses üllatusi, näiteks see, et kasutati 
nö üliturvalisi tõkkeid, kus tõkkepulgad koosnesid 
kolmest tükist, mida hoidsid nii omavahel koos kui üleval 
magnetid. Selgus, et magnetiga pulga kukkumiseks piisas 
tavapäraste pulkadega võrreldes märksa väiksemast 
kokkupuutest. Kindlasti oleks sellekski võimalik treenida, 
kuid eelinfo ebaharilike tõkete kasutamise kohta jällegi 
puudus. Seekordset 145 osalejaga suurvõistlust võib 
siiski eestlastele igati edukaks pidada, 3 meie võistkonna 
liiget pääsesid individuaalsesse fi naali 60 parema hulka. 
Marje ja Süsi võitsid fi naalis  hüpperaja ning näitasid ka 
agilityrajal suurepärast kiirust, kuid 2 vea tõttu seekord 
tiitlite jagamisesse sekkuda ei õnnestunud. Võistkondlike 
jooksude põhjal aga jõudsid eestlased poodiumile –  MMil 
saavutati suurepärane 2. koht! Palju-palju õnne!

Tekst ja pildid Mari Oblikas

Gamo kaitseosa sooritamas.

Simo kaitseosa sooritamas.

FBMM 2017 IPO-s - maailmameister. Pilt Andres Loorits
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FMBB-le pääseb võistlema igast riigist 8 võistluspaari, 
kellest neli osalevad ka võistkonna arvestuses. 
Registreerimise alguses tundus mulle, et meil võib 
täituda lausa kõik 8 kohta. Lõplikult sain siiski sel aastal 
teamleader`ina registreerida võistlema 5 võistluspaari ning 
reis Saksamaa poole võis alata. 

MM-i teekonna võtsid jalge alla lisaks minule ja minu 
kahele koerale – Süsile ja Dintsule - ka Vambola Eesmaa 
ja Bruno, Reet Volt ja Riin ning Viktoria Jazõkova ja 
Era. Seekord otsustasime kõik maadmööda liikumise 
kasuks ning peale kaht päeva ja ca 1500 km saabusid 
kõik võistlejad ning Eesti “üüratu” toetajaskond elusalt ja 
tervelt Hallesse. Olime kohale jõudnud küll veidi kange 
sabakondiga, kuid rõõmsa kergendustundega rooli tagant 
pääsemise üle. Kolmapäeva õhtupoolikul jäi kenasti aega 
tutvuda elu-oluga staadionil, et olla valmis järgmise päeva 
ametlikuks treeninguks. Autos laagerdanud koerad, kes 
ilmselt oleks juba heameelega loomakaitsesse helistanud, et 
kurta loomakeste liigselt pika stand by asendile paneku üle, 
said tunda rõõmu pikast jalutuskäigust. 

Esimene ametlik ja asjalik päev – neljapäev - möödus 
Eesti esinduse jaoks viperusteta. Veterinaarkontrollis 
kuulutati kõik asjaosalised võistluskõlblikuks. Treeningul 
sai selgeks, et rõhku pannakse igasugu turvalistele vidinatele 
– magnetiga tõkke pulgahoidjad ning ka okseri topelt 
pulk kukkusid lihtsalt juppideks peaaegu mitte millestki. 
Pean siinkohal ära mainima oma arvamuse selle kohta. 
Turvalisus on ju tore asi ja me peaks kindlasti hoidma 

koeri igasuguste õnnetute juhtumite eest võistlusplatsil, 
aga seejuures peaks säilitama siiski kaine mõistuse. 
Samuti ei pea ma õigeks pikemalt testimata uuenduste 
kasutuselevõtmist tiitlivõistlustel. Ma pole kunagi näinud 
ühelgi võistlusel nii palju olematust puudutusest kukkunud 
pulki ja võistelnud olen ma ikka üksjagu ning erinevates 
maades ja erinevate varustuste peal. Minu arvates tugev 
mõttekoht edaspidiseks korraldjatele. 

FMBB võistlusformaat näeb ette nii reedel kui 
laupäeval 2 individuaalset kvalifi katsiooni jooksu ja ühe 
võistkondliku raja. Pühapäevasesse individuaalfi naali 
pääsevad 10 paremat koera igalt kvalifi katsiooni rajalt 
(juba kvalifi tseerunud koerte kohad liiguvad edasi) 
+ nn. country best – võistluspaar igalt maalt, kelle 
nelja kvalifi katsiooni jooksu koondtulemus on parim. 
Võistkondlik paremusjärjestus selgub kahe team’i jooksu 
koondtulemusena, kus nelja koera tulemustest läheb 3 
paremat tulemust arvesse. 

Reedel kvalifi tseerusin esimeselt rajalt fi naali Süsiga, 
teised jätkasid võitlust fi naalikoha nimel kukkuvate 
pulkade ja üsna “krõbedate” igati MM-i vääriliste radadega. 
Kohtunikud ei olnud sellel aastal teinud võistlejate elu 
ülearu lihtsaks. Rajad olid tehnilised ja lisaks ka tohutult 
kiired, mis eeldasid vägagi tarka koera ning koerajuhilt 
kiireid jalgu. 

Reedel viimaseks jooksuks oli team’i hüpperada. 
4 koera, kes läksid rajale oli Dints, Riin, Bruno ja Süsi. 
Meie suureks rõõmuks jooksid Dints, Süsi ja Bruno 

TULEMUSED

IPO: 141 osalejat 39 riigist, Eesti võistkondlikult 12. koht
Koer Tõug Koerajuht A B C Punktid Hinne Tulemus Koht

Adofau Wally belgia lambakoer malinois Erika Piirsalu 97 72 89 258 hea IPO-3 39/141

Pysäkin Gamu belgia lambakoer malinois Raul Õismaa 86 74 95 255 hea IPO-3 49/141

Ruutipussi Nuutti belgia lambakoer malinois Taivo Maar 96 71 81 248 hea IPO-3 71/141

Daneskjold Hawk belgia lambakoer malinois Aivo Oblikas 92 70 81 243 hea IPO-3 89/141

Adofau Warco belgia lambakoer malinois Kristi Nöps 82 81 75 238 rahuldav IPO-3 93/141

Agility: 145 osalejat, võistkondlikus võistluses osales 12 riiki, Eesti 2. koht.
Eesti võistkond ja nende kohad individuaalses fi naalis:

9. Marje Piiroja & Frosty Forest Zeta Prime “Süsi” (belgia 
lambakoer malinois)

19. Reet Volt & Daydream “Riin” (belgia lambakoer malinois)
31. Vambola Eesmaa & Ar’tfulfox’s Known As Hotberry 

“Bruno” (belgia lambakoer tervueren)
-  Marje Piiroja & Nordsand’s Quick “Dints” (belgia lambakoer 

malinois)
-  Viktoria Jazõkova & Su Meile Era “Era” (belgia lambakoer 

groenendael)

Meie agility võistlejate kõik 
tulemused on näha siin:   http://
w w w. s p o r t k o e r. c o m / p r o x /
wminfo/66/FMBB-Agility-2017/

Võistlusmuljeid FBMM-ilt 
agilitys

Tahaksin seda lugu alustada meeldiva tõdemusega, et meil Eestis on belgia lambakoerte 
ridadesse tekkinud juurde väga vahvaid ja perspektiivikaid võistluskoeri ja sellel aastal saime 
jälle välja panna ka Eesti esinduse võistkonna näol.
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Süsiga esimesele kohale, Vambola ja Bruno kohaks oli 
20 ja Reet ning Riin leidsid end kohalt 29. Igati hea algus 
viimaseks agilityrajaks. 

Agility rada .... esmapilgul tundus võistlust jälgides, et 
puhtaid sooritusi ei tulegi. Rada ise ei olnud raskusastmelt 
midagi väga keerulist – igati normaalne A3 tasemele 
vastav rada. Jällegi andsid oma tugeva panuse pulgad, 
mis ei kavatsenudki püsida hoidjatel.... Reet ja Riin – 
2 rajaviga ja agilityraja koht 19. Suure üllatusena tuli 
Vambola ja Bruno disklahv – aga eks seda nimetatakse 
agilityks ... väike valearvestus võib juhtuda ka kõige 
stabiilsematel võistluspaaridel. Sama tõdemusega võib 
jätkata ka viimasena rajale läinud Süsi kohta – kukkunud 
pulk ja kontaktiviga ning koht 15 agilityrajalt. Kahe raja 
lõplikud koondtulemused siis järgmised – Marje ja Süsi 
9. koht, Reet ja Riin ka koondtulemusena koht 19 ning 
Vambola ja Bruno agilityraja disklahviga koondarvestuse 
numbrilist tulemust kirja ei saanud. Minu jaoks on 
kõnekas fakt, et poodiumi kolmas koht läks välja ühe 
veaga koerale – üldiselt on sellise tasemega võistlustel 
poodiumile väga harva asja vigadega võistluspaaridel. Eks 
siit võib igaüks teha ise järelduse turvalisuse koha pealt 
ülemõtlemise kohta. 

FMBB 2017 on ajalugu. Sellest nädalavahetusest 
Saksamaal võime võtta kaasa superpositiivse emotsiooni 
õnnestunud võistkondlikust tulemusest, igati korralikest 
individuaalsetest sooritustest ning eestlaste toredast 
seltskonnast. Näha sellisel hulgal belgia lambakoeri ja 
nende omanikke esitamas erinevatel koerapsordialadel 
ilusaid etteasteid jätab hinge ainult ühe mõtte – treenime 
edasi ja näeme FMBB-l 2018! 

Tekst Marje Piiroja
Pilt: Mari Oblikas

3 rajavigadeta tulemust, mis asetas Eesti võistkonna 
suurepärasele teisele kohale enne laupäevast agility rada. 

Laupäev jätkus üsna samas taktis .... pulk maas, pulk 
maas, pulk maas... Pühapäevasesse fi naali platseerusid 
lisaks Marjele ja Süsile viimaselt rajalt 17. kohaga 
ka Reet ja Riin. Country bestina lunastas fi naalikoha 
küll ajavigadega, aga stabiilseid rajavigadeta sooritusi 
näidanud Vambola ja Bruno. Minu ja Dintsu saagiks 
jäid parimate hulka kuuluvate aegadega, kuid kukkunud 
pulkadega tulemused. Ka Viktoria ning Era näitasid noore 
alles A2 klassis võistleva koera kohta kvalifi katsiooni 
radadel igati kena esitust. 

Laupäeva viimaseks jõupingutuseks oli võistkondlik 
agility rada. Pean tunnistama, et rada oli nii kiire ja 
tehniline, et tunne rajale minnes ei olnud väga optimistlik. 
Tavaline praktika näitab, et team’i agility rajal hakkab 
“imesid” juhtuma ning kaardipakk lüüakse üsna sassi. 
Järjekordselt õnnestus Eesti võistkonnal taas kolme koera 
sooritus – Dints, Bruno ja Süsi tulid rajast läbi küll paari 
kukkunud pulgaga, aga üldises pildis oli vigu kõikidel 
võistkondadel palju .... seega jäi oodata ja loota. Mingi 
sisetunne ütles, et me võime poodiumi koha säilitada. 
Peale pisikest ootamist selgus, et meie tunne oli õige – 
Eesti võistkonnale agility rajalt 4. koht ja koondarvestuses 
MM-ilt teine koht. Võitja riik Soome ja kolmas koht läks 
Itaaliale. Võimas tulemus Eesti võistkonnale! Suured 
tänud minu võistkonnakaaslastele ja kõigile, kes meile 
siiralt pöialt hoidsid ning kaasa elasid! 

Ja oligi jäänud järgi võistluse viimane päev – 2 
individuaalset fi naalirada pühapäeval. MM-i lõplik 
paremusjärjestus selgub hüpperaja ja agilityraja 
koondtulemuse põhjal. Rada jällegi väga kiire ja targalt 
koostatud – olen võistelnud nüüdseks 5-l järjestikusel 
FMBB-l ja pean tunnistama, et selle aasta rajad pakkusid 
igati mõnusat väljakutset. Peale hüpperada platseerusin 
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Polardistans 2017
Intervjuu Ülle Aaslav-Kaasikuga

Ülle Aaslav-Kaasik osales sellel aastal esmakordselt FCI puhtatõuliste põhjamaiste kelgukoerte 
pikamaa võistlusel Polardistans ja saavutas seal 4 koera Pulkaveo klassis I koha ning maailmameistri 
tiitli. Varasemalt on Ülle edukalt osalenud mitmetel sprindi võistlustel erinevates klassides ning 
eelmisel aastal ka ühel keskpikamaa võistlusel kelguveos. Veel on Ülle tegev siberi huskyde kasvatajana 
kennelis Sookriimud ja hetkel on tema kennelis 11 koera. Kindlasti huvitab paljusid lugejaid, kuidas 
sellisele võistlusele pääseti ning mida on vaja selleks, et saavutada nii uhke tulemus kelgukoeraspordis. 
Esitasingi Üllele mõned küsimused, mis võiksid heita valgust kõigile neile põnevatele detailidele.

Oled tegutsenud kelgukoertega seotud valdkondades 
aktiivselt juba üle 10 aasta. Kust sai alguse sinu huvi 
kelgukoeraspordi vastu? Milline oli sinu esimene koer ja 
millisel tasemel harrastasid sa temaga kelgukoerasporti?

Kelgukoeraspordi huvi tekkis ja kasvas koos esimese 
koeraga, kelle tõime abikaasaga Soomest 2004. aasta talvel. 
Selleks oli isane siberi husky Artsu, kes käesoleva aasta 
talvel lahkus kahjuks taevastele kelguradadele. 

Kui korraks kaugemasse minevikku tagasi põigata, 
siis lapsepõlves oli meil peres lemmikloomi üksjagu. 
Aegade jooksul oli kokku kolm väikest segaverelist koera, 
kunagi oli ka kass, õde pidas merisiga, vennal oli rott ja 
perelemmikuks olid mingil ajajärgul järgemööda kaks 
hamstrit. Nii et enda arvates oli mul täiskasvanuna teatud 
käsitlus lemmikloomadest mälestuste kaudu olemas. 
Tegelikkus osutus aga palju värvikamaks. 

Olin siberi huskyde kohta kodutöö teinud ja teadsin, 
et tegemist on väga aktiivse ja liikumist vajava koeraga. 
Artsu pani need teadmised päriselus kõvasti proovile.  
Soome ja Norra juurtega esivanematelt päritud veotahe 
oli kõvasti suurem, kui olin ette kujutanud, ning kahjuks 
oli Artsul ka tubli annus jahikirge, mis põhjustas päris 
palju meelehärmi. Pikad jalutuskäigud ja koerakrossi 
harrastamine ei väsitanud teda piisavalt.  Hakkasin otsima 
võimalusi, kuidas talle rohkem koormust pakkuda. 
Talvel said välja otsitud pikalt seisnud murdmaasuusad ja 
hakkasime suusavedu proovima. Olin minevikus kooli ajal 
murdmaasuusatamisega tegelenud ja  koeraga suuskadel 
vedu tundus väga põnev. Tegelikult oli aga alguses päris 
keerukas  suurel kiirusel tasakaalu hoida. Tasapisi õppisime 
mõlemad ja sellest sai talviti meie mõlema lemmikharrastus. 
Kevaditi-sügiseti  lisandus juba ka jalgrattavedu.  Peangi  
Artsut oma esimeseks suureks õpetajaks siberi husky tõu 
mõistmisel. Ta oli suurepärane kelgukoer, aga tal oli ka 
puudusi.  Artsu parimaks võistlustulemuseks oli Baltic 
Cup Dryland nimelise võistlussarja üldvõit 2-koeraga 
tõukerattaveos  2009. aastal.

 
Perekoerast kelgukoera tegemine nõuab ise kuudepikkust 
treeningut ja sobivat koera. Kui kaua võtab aga 
aega pikamaa koerte ettevalmistamine võistlusteks? 
Kirjelda pisut ajakulu proportsioone koerte leidmise, 
koerte ettevalmistuse, treeningplaani koostamise või 
konkreetseks võistluseks valmistumise vahel - mis on 
kõige ajamahukam.

Kõige ajamahukamad on kahtlemata treeningud. 
Rakendisse sobivate koerte leidmisel toetun eelnevatele 
kogemustele. Koerte võimekus võiks olla võimalikult 
ühtlane, rakend saab olla nii kiire ja vastupidav, kui 
on selle kõige nõrgem lüli. Polardistansil oli minu 
võistlusklassis võimalik osaleda 1-4 koeraga. Treenisin 
hooaja jooksul selleks võistluseks 5 koera, et oleks lõpuks 
võimalus valida. 

Järjepidevate treeningutega alustasin ilmade jahenedes 
augusti keskpaigast, peale ligi kahe kuu pikkuseks veninud 
suvepausi. Võistluseni oli siis jäänud 7 kuud. Alustasin 
kõigest 3 km pikkuse distantsiga. Treenisin koeri ATV-ga ja  
lühikestel distantsidel olid rakendis peaaegu kõik kenneli 
täiskasvanud koerad, kokku 9 koera. Esimene eesmärk oli 
treeningutega tasapisi tõsta koerte füüsilist ja mentaalset 
valmisolekut algavaks hooajaks. Aja jooksul muutus 
koerte füüsiline vorm treeningute käigus aina paremaks 
ning ilmade jahenedes tõstsin treeningmahtu, aga mitte 
ühtlaselt tõusvas joones, et ei tekiks motivatsiooni langust 
ega ületreenitust. Treeningud olid madala intensiivsusega 
ehk suhteliselt aeglasel traavil ja küllaltki laugetel radadel, 
mis on mu kodule kõige lähemal. Kui jahedam ilm 

Stardipaigas tehtud foto. Siin majas toimus võistlejate registreerimine.
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võimaldas, tegin sekka ka intensiivsemaid treeninguid 
kiiremal traavil. 

Kirjelda pisut ühte tavalist trenni oma koertega, keda sa 
valmistad ette pikamaa võistluseks. Mitu trenni nädalas 
tuleb teha, kui pikalt kestab koos ettevalmistusega üks 
trenn, kes sind aitavad? Kas sul on oma kodu lähedal rajad 
või kuidas sa transpordid koeri ja varustust trennirajale? 

Nagu juba mainitud, siis suve lõpul alustan lühikeste 
3-5 km treeningutega. Teen neid võimalikult tihti, 
vähemalt 4-5 korda nädalas. Siis kulub koertele rakmete 
selga panemiseks, ATV ette rakendamiseks, raja 
läbimiseks ning seejärel koerte jootmiseks ühtekokku 
umbes tund aega. Elame pere ja koertega Lahemaa 
lääneservas ning kuni 30 km pikkuseid treeninguid saan 
teha koduõuelt alustades, seega ei kulu hooaja alguses 
treeningule väga pikalt aega. 30 km distants ei moodustu 
siiski ühest ringist, vaid koosneb mitmest väiksest ringist 
paaris kenas männimetsas, mille vahele jäävad sõiduteed. 
Sõiduteede ületus rakendiga on paras väljakutse ja nõuab 
koertelt distsiplineeritust. 

Üle 30 km pikkused  treeningud teen kodust umbes 
15 min autosõidu kaugusel Kotka männimetsas, kus on 
maastik väga mitmekesine, esineb tõuse ja langusi.  70 km 

ja pikemad treeninguid teen kodust  10 min autosõidu 
kaugusel. Alustan Soodla kandist, kus rada on alguses 
suhteliselt lauge, kuid muutub Põhja-Kõrvemaale jõudes 
väga vaheldusrikkaks. Pikemate treeningutega perioodil 
teen trenne vähemalt 3 korda nädalas, vahel õnnestub 
ka  4 korda, aga vahel ka ainult 2 korda nädalas. Arvestan 
treeningute planeerimisel, et puhkepäevi ei jääks vahele 
üle 3-4 päeva järjest, et koerte füüsiline vorm ei langeks.

Treening, kus on eesmärk läbida näiteks 50 km, võtab 
tegelikult kogu tööpäeva. Alustan sellega,  et joodan 
koerad u 2-4 tundi enne treeningut ning kõik kenneli 
koerad saavad  siis jooksuaedikus ringi lipata. Kodust 
eemale treeningule minek tähendab päris korralikku 
ettevalmistust, seega enne treeningukohta sõitmist 
kinnitan sõiduauto külge järelkäru, millest poole võtavad 
enda alla spetsiaalsed koerte boksid, pool kärust on 
treenimiseks kasutatava sõiduvahendi jaoks. Suurema  
osa hooajast on selleks ATV. Seega sõidan ATV-ga 
autokärule, ning kinnitan selle koormarihmadega. Pakin 
kaasa veekanistri ja kausid, snäkid koertele energiavarude 
taastamiseks ja motiveerimiseks, vajadusel koerte 
jalanõud, tagavaraliinid ning stake out ketisüsteemi, mille 
külge koerad metsa jõudes kinnitan,  enne kui nad ATV 
ette rakendan. Seejärel saavad koerad selga veorakmed 
ning igaüks läheb kärus oma boksi. Metsa jõudes kinnitan 
kõigepealt stake out ketisüsteemi puude külge, võtan 
koerad boksidest ning kinnitan kettide külge. Seejärel 
sõidan ATV kärult maha ning sean sõiduvalmis, pakin 
ATV peale vajaliku varustuse ning sätin selle ette valmis 
veoliinisüsteemi, mille külge kinnitan koerad. Kodust 
teekonda alustades kuni metsast rajale startimiseni võib 
kuluda siis kokku umbes tunnike. Rajal võib minna 50 km 
läbimiseks mõõdukal või tasasel traavil peatustega umbes 
4 tundi. Treeningult naastes järgneb koerte jootmine, 
treilerisse panek, asjade pakkimine ja kojusõit.  Kodus 
panen koerad aedikutesse. Koertelt rakmete äravõtmisel 
katsun silitamise abil hinnata, kuidas nad end peale trenni 
tunnevad . See võtab ka omajagu aega ja koerad naudivad 
kerget lõõgastavat massaaži-mudimist väga.

Treenin koeri peamiselt üksi. Sügiseti ja kevadeti, kui 
ka abikaasa sprindivõistlustel kaasa lööb, siis treenib 
ka tema lühikestel distantsidel koeri, aga seda enamasti  
paar-kolm nädalat enne võistlust.

Hea treeningplaan ei koosne kindlasti vaid sellest, 
et rakendatakse koerad millegi ette ja jooksutatakse 
regulaarselt. Kirjelda pisut, millist tüüpi trenne tuleb ühe 
hästi toimiva kelgukoerarakendi saamiseks kindlasti teha.

Mul ei ole sellele küsimusele ühest vastust, sest 
treenimise iseloom sõltub sellest, milline on eesmärk, 
milleks koeri treenitakse. Sprindi- , keskmaa- ja pikamaa 
võistlusdistantsiks treenimine erineb juba treeningmahult.  
Sprindis on võtmetähtsusega kiirus, treeningud on 
valdavalt intensiivsed, kasutatakse intervalltreeninguid.  
Pikemaks distantsiks ettevalmistumiseks on kõige tähtsam 
üldine vastupidavus.  Kordaksin siinkohal väga üldiseid 
ja teada-tuntud põhimõtteid, mida minust targemad 
ja kogenumad on pidanud eduka ettevalmistumise või 
treenimise alustaladeks ja mis kehtivad tegelikult igal 
spordialal.  Alustada tuleks lihtsamast ja liikuda keerukama 

Kogu neljajalgne team.

Kontrollpunktis.
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suunas. Üldisest treeningust ehk vundamendi rajamisest 
tuleks järgemööda liikuda spetsiaaltreeningute suunas. 
Võistlemine on hea võimalus kogemuste saamiseks ehk 
harjutamiseks. Tuleks seada kindel eesmärk – võistlusel 
osalemine, millele treeningplaan on ülesehitatud. Tuleks 
hoolikalt valida, millal ja kuidas puhata, sest puhkus ei 
tähenda alati vaid mitte midagi tegemist. Ning kõige 
olulisem - treeningplaan ei ole midagi, mis on kivisse 
raiutud. Edasiminekut tuleks pidevalt  analüüsida ja olla 
valmis tegema vajalikke muudatusi. 

Päriselus juhtubki sageli nii, et treeningplaan võib isegi 
trenni käigus muutuda, palju sõltub koertest. Teen otsused 
selle järgi, kuidas nad end tunnevad, milline on ilm ja 
rajaolud. Planeerimisel arvestan treeningu ajalist kestvust 
ainult ligilähedaselt, et teaks umbkaudu arvestada, kui 
suure osa see mu päevast pere ja töö kõrvalt võtab. Kõige 
tähtsam on treeningu kvaliteet ning nagu juba eelenevalt 
mainitud sai, siis väga oluline on ka treeningute vahele 
jääv piisava kestvusega puhkus, et koerte kehalised võimed 
saavutaksid treeningust taastumise järel uue taseme.

Kust pärinevad sinu teadmised sellest, kuidas üht edukat 
tiimi treenida ja kasvatada? 

Olen alates 2004. aastast Soome Siberi  Husky Klubi (SHS) 
liige ning innukas klubi ajakirja lugeja. SHS on asutatud 
juba 1967. aastal ja mulle on väga südamelähedane, 
et Soomes on kõigi nende aastakümnete jooksul väga 
palju tähelepanu pööratud siberi huskyde tööomaduste 
säilitamisele. Väärt nõu olen saanud n.ö erialakirjandusest 
ning kogenud siberi huskyde kasvatajatelt , kes on jaganud 
oma teadmisi treenimisest ja võistlemisest.  Ja praktikuna 
pean kõige olulisemateks õpetajateks loomulikult oma 
koeri .

Miks sa seda teed ja kuidas sa ennast mentaalselt 
võistlusteks ette oled valmistanud?

Mulle meeldib koertega tegelemine ja nende 
treenimine sama palju, kui nendega võistlustel osalemine. 
Naudin väga just protsessi  ennast, seetõttu ei tundu 
mulle ka pikad treeningud kunagi igavad. Iga kogemus 
on omamoodi hariv. Õnneks suhtuvad mu pereliikmed 
sellesse, mida teen,  soosivalt.

Mentaalselt aitab mind võistlusteks ettevalmistada 
teadmine, et võistluse võitmine ise ei ole tegelikult 
eesmärk. Võistlus on nagu eksam, vaheanalüüs, mis aitab 
järgmisi samme seada. Tegelikult on eesmärk elu ise, et 
see oleks põnev ja õpetlik.

Pulkavedu on kelgukoeraspordis üks vähem tuntud klasse. 
Kirjelda mõne sõnaga, mis on pulkavedu ja kuidas see 
klass erineb teistest kelgukoeraspordi võistlusklassidest.

Traditsiooniliselt on koerarakend selline, et koerad 
on rakendatud kelgu ette ja kelgu-või rakendijuht seisab 
kelgu jalastel. Pulkaveos  ei seisa rakendijuht kelgul, vaid 
kinnitab end veovöö ja veoliini abil kelgu külge ning 
suusatab murdmaasuuskadel kelgu taga kaasa. Kuna 
koeri võib selles võistlusklassis kelgu ees olla vaid 1-4, siis 
on pikemate vahemaade läbimiseks vajalik, et rakendijuht 

töötaks ise aktiivselt kaasa.

Paljude inimeste arusaam kelgukoeraspordist on selline, 
et koerad rabavad meeletult tööd teha ning inimene 
lihtsalt seisab kelgul või suuskadel ja liugleb kaasa. Milline 
on tegelikult inimese roll sellisel võistlusel sellises klassis? 
Kui suure osa tööst kannavad koerad ja kui hea sportlane 
tuleb ise olla?

Tegelikult on inimese roll mistahes kelgukoeraspordialal 
väga oluline. Ka eelpool mainitud traditsioonilises 
kelguveos. Kui rakendijuht lihtsalt seisab kelgu jalastel ja 
kaasa ei aita, siis on koertel palju raskem.  Keerulisemal 
maastikul on kelgujuht kelgul hoogu lükates abiks. 
Järsematel tõusudel tuleb sootuks kelgult maha ja jookseb 
kaasa ning lükkab kelku, et koertel oleks kergem.

Uuematel lumeta kelgukoeraspordi aladel, nagu 
jalgratta- või tõukerattaveos, on edukad need rakendid, 
kus lisaks hästi treenitud ja heale veokoerale on ka 
rakendijuhi enda treenitus ja tehnilised oskused heal 
tasemel. Ennast tuleb vormis hoida, unustamata sealjuures 
koera treenimist ja koostööd koeraga.

Kas ühtede ja samade koertega saab olla edukas sprindis 
ja pikamaa võistlustel? Mille poolest erinevad sprinterid 
maratooneritest?

Usun, et siberi huskydega on see võimalik. Kindlasti 
mitte ühe hooaja jooksul. Kelgukoerana on siberi 
husky, võrreldes teiste põhjamaiste kelgukoerte 
tõugudega, aretatud suhteliselt kiires tempos pikemate 
vahemaade läbimiseks. Arvan, et noor ja heade kiirus- ja 
vastupidavusomadustega siberi husky saab hästi hakkama 
ka sprindidistantsil. Kas just tippkonkurentsis, on 
iseküsimus. Vastupidine võib aga osutuda keerulisemaks. 
Vastupidavuse eelduseks on muude väga oluliste omaduste 
(nagu veotahe jm) kõrval ka tõule tüüpiline kehakuju,  mis 
minu silmis kipub ainult sprindidistantsidel võistlemiseks 
aretatud siberi huskyde puhul ajapikku kaduma. 

Milliste omadustega koeri on vaja, et selline võistlus 
reaalne oleks? Kui suur roll on sinu kogemuse põhjal 
geneetikal ja kui suur roll treeningul ja kasvatusel?

Kõige olulisem on veotahe ja minu arvates on see 
sünniga kaasa saadud omadus. Tegelikult ei ole ju 160 
km teab mis pikk maa hästi treenitud  koerale läbimiseks. 
Küsimus on selles, kuidas ta seda teeb ja kui kaua tal 
selleks aega kulub. 

Heal kelgukoeral on tahe vedada, ta annab rakendis 
endast 100% ning hoiab oma liini pingul. Siberi husky 
on suhteliselt kiire ja toetan siinkohal arvamust, et kiirus 
on päritav omadus. Väga tähtis on funktsionaalsus ja 
vastupidavus. Mõtlen seda, et kehaehitus ja liigutused 
peaksid toetama seda, milleks ta loodud on, ehk  võimekust 
vedada kergeid koormaid pikki maid. Tema liigutused 
peaksid olema sujuvad ja energiat säästvad ja seda  mistahes 
tempos. Ääretult oluline on tasakaalukas temperament 
ning hea keskendumisvõime. See tähendab suutlikust 
töötada rakendis põhimõtteliselt igal positsioonil, 
kellegagi riidu kiskumata ning teistele rakenditele rajal 



16 Maailmameistrivõistlused

tähelepanu pööramata. Olukord, kus 
koerte keskendumisvõime pannakse 
tõsiselt proovile, on näiteks innaaeg 
emastel. Kas isased suudavad siis 
rakendis keskenduda ning kas emaste 
töövõime on sama hea, nagu muidu? 
See on hea test.  Väga olulised on 
ka hea ainevahetus ning laitmatu 
joogi- ja söögiisu võistlustingimustes, 
kui organism on teatud mõttes 
stressiseisundis. Olulisi omadusi on 
veelgi ning hea juhtkoera omadused 
on täiesti eraldi teema.

Kasvatusel on kahtlemata väga 
oluline roll. Olen aegade jooksul 
soetanud viis täiskasvanud koera ja  
pidanud mõne käitumisharjumuse 
muutmisega kõvasti vaeva nägema.

Väga hea, kui koeraga 
harrastatakse ka muid alasid lisaks 
kelgukoeraspordile. See aitab veelgi 
paremini teda mõista ja omavahelist 
sidet tugevdada. Hea kasvatus tagab ka parema 
käsitletavuse ja treenitavuse rakendis.

Heal tasemel treening toetab kehalisi võimeid ja aitab 
neid paremaks vormida. Asjakohase treeninguga saab 
kompenseerida füüsilisi puudujääke, aga  kui mõelda 
tipptasemel võistlemisele, siis olulised on tegelikult 
ühtviisi nii väga head füüsilised eeldused kui ka tõhus 
treening. Ja vastupidi, läbimõtlematu treening ei aita ka 
heade eeldustega neljajalgset sportlast. Halvemal juhul 
on võimalik ebaregulaarse ja ebaefektiivse treeninguga  
hoopis liiga teha ning seda eriti noorele koerale.

Kirjelda oma Polardistans 2017 tiimi koosseisu kuuluvaid 
koeri. Kust nad pärit on ja miks sa just nemad valisid?

Võistlustiimis oli neli koera: 6 aastane emane Missy, 
6 aastased emased õed Esme ja Enid ning minu oma 
kasvandik 2 aastane isane Veli, kes on ühtlasi Missy 
poeg. Missy on pärit Rootsist. Tema mõlemad vanemad 
osalesid edukalt mitmetel kesk- ja pikamaa võistlustel 
Rootsis ja Norras. Õed Esme ja Enid on pärit kesk- ja 
pikamaa kennelist  Soomest. 

Missy on vaieldamatult minu kõige edukam juhtkoer. 
Iseloomult sõbralik, tagasihoidlik ja kennelis ka pigem 
tahaplaanile hoiduv. Rakendis aga täiesti ümbersündinult 
väga enesekindel, loomupäraselt nutikas ja iseseisev, väga 
hea tempohoidja ja igas mõttes väga võimekas juhtkoer. 
Missy poeg  Veli on sama lootustandev nagu tema 
ema. Isalt on Veli aga pärinud ülevoolava sõbralikkuse 
inimeste suhtes. Õed Esme ja Enid tulid kennelisse kahe 
aasta vanuste noorte koertena, olles Soomes ühe hooaja 
juba trenni teinud. Nad on sõbralikud, tasakaalukad, väga 
head tiimikoerad. Valiku kriteerimiks oligi peamiselt 
asjaolu, et võistlustiim oleks võimekuselt võimalikut 
ühtlane.

Võistlusele jõudmiseks tuli sõita laevaga Rootsi ja lisaks 
pikalt autoga sõita. Kuidas ennetasid sõiduväsimusest 
tingitud probleeme oma koertel ja kuidas aitasid 

neil minna võistluseks sobivasse 
meeleollu?

Valisime abikaasaga Rootsi sõiduks 
lühema sõiduajaga laevaliini suunal 
Paldiski-Kapellskär, et koerte viibimise 
aeg autotekil treileriboksides oleks 
võimalikult lühike. Meri oli rahulik 
ning Kapellskärist Särnasse sõit kulge 
samuti vahejuhtumiteta, seega läks 
kõik plaanipäraselt. Traditsiooniline 
Polardistansi stardikoht on Särna 
keskuses. Seal on ka kämpingud, 
kus enamus võistlejaid peatub. Meie 
ööbimispaik oli 5 km eemal metsa 
sees kodumajutuses ühes väikeses 
kõigi mugavustega toakeses, mis asus 
ümberehitatud küünis. Võistluspäeval 
eelnesid hilisõhtusele stardile kõik 
tavapärased rutiinsed ettevalmistused, 
nii et koerad olid vaatama rahulikule 
õhkkonnale ootusärevust täis ja said 

aru, et midagi on tulemas. 
Avastasime umbes 2 tundi enne starti, et Esme on 

õnnetul kombel ühe oma esikäpa küüntest ära murdnud, 
nii et küünesäsi väljas. Ärevus ei lasknud tal ilmselt 
valu tunda, kuna ta toetas rõõmsalt käppa maha, aga 
otsustasin, et tema ei stardi. Õnneks arvasid võistluste 
veterinaarid sama, kui olid Esme enne starti üle vaadanud 
ja sain loa ta maha jätta.  Startisin 3 koeraga ning abikaasa 
suundus koos veterinaaridega Esme küünt ravima.

Pikamaa võistlused on tuntud oma väljakutseid pakkuvate 
ilmastikutingimuste ja keerukate radade poolest. Millistes 
tingimustes toimus teie võistlus?

Sellel korral algasid võistlused väga ilusa 
päikesepaistelise talveilmaga ning 300 km pulkadistantsile 
suundunud võistlejate start oli meeleolukas. Samal õhtul 
kella kuue-seitsme ajal, kui stardini oli jäänud umbes neli 
tundi, hakkas tihedat lund sadama. Meie start toimus 
pimedas ja tihedas lumesajus. Rada, mis oli päeval 
olnud veel ideaalses korras, mattus kiiresti värskelt maha 
sadanud lume alla. Hiljem selgus, et 300 km distantsile 
läinud võistlejate jaoks muutis see olukorra nii keeruliseks, 
et kõik osalejad katkestasid lõpuks võistluse.

Kirjelda pisut võistluse reegleid. Mida tohtis või ei 
tohtinud kaasa võtta? Kui palju said meeskonnaliikmed 
sind aidata?

Võistluste mõte on selles, et osalejal tuleb oma 
koerarakendiga  läbida rada ilma kõrvalise abita. Igal 
võistlejal võis olla abiline ehk händler. Mind aitas 
abikaasa. Händler võis olla abiks vaid kontrollpunktis 
puhkepaigale juhatamisel ja kontrollpunktist väljasõidul 
ning tema võis ka kontrollpunktis tuua koertele külje alla 
õlgi, aga sellega tema abi piirdus. Rääkida omavahel ei 
tohtinud. Kontrollpunktis oli saadaval ka puhas vesi, aga 
seda pidin ise endale tassima ja kõigi muude toimetuste 
juures ei tohtinud ka tema viibida. Händleritele oli oma 

Õnnetult küüne murnud ja starti 
mittepääsenud Esme.



17Maailmameistrivõistlused

ala, kus nad võisid olla ja omavahel suhelda.
Rajale tuli kelgule kaasa pakkida kohustuslik 

varustus: rajakaart ja kompass, toidumoon koertele ja 
endale, tagavara veoliinid, rakmed ja jalanõud koertele, 
magamiskott, madrats, telk ja muu vajalik ööbimiseks 
talvistes välitingimustes, vahetusriided, kattesaapad 
suusasaabastele, matkapliit, termos, lumelabidas, 
lisapatareid lambile, tuletikud, pussnuga jms. 

Selge on see, et sellise kaliibriga võistlusel osalemiseks 
läheb vaja häid koeri, toetavat peret, head varustust ja 
tugevat treeningplaani. Oskad sa hinnata, milline võis 
olla sinu töötundide maht konkreetselt sellel võistlusel 
osalemiseks ja millisesse suurusjärku ulatusid võistlusel 
osalemisega seotud kulud?

Töötundide arv on tegelikult tõesti suur. Ma pole seda 
kokku arvestanud. Lisaks koerte treenimisele enamasti 
ATV-ga tuli endal eraldi trenni teha kas joostes või 
kunstlumerajal suuskadel, kuna lumist aega oli sellel talvel 
taas väga vähe. See tegi ettevalmistuse väga ajamahukaks. 
Olen väga tänulik oma abikaasale Ukule, kes on olnud 
väga toetav ja oli suureks abiks ka võistlusel, ning oma 
mõistvatele lastele ja abivalmis vanematele.  Ilma pere 
toetuseta ei oleks ma sellist asja ette võtnud. Talvel tuli 
kasutada ära iga vähegi lumine päev ning seetõttu jäi 
käimata nii mitmelgi olulisel üritusel. Tänan ka kõiki 
häid tuttavaid ja sõpru, kes korraldasid meile tagasitulles 
lillede ja kingitustega üllatusvastuvõtu. See oli väga 
südantsoojendav. Väga tänulik olen kelgukoerteklubile 
Baltosport, mille liige ma ise olen, ning mis toetas mind 
rahaliselt võistluste osavõtutasu ulatuses.

Võistlusraja pikkus oli 160 km ja põhjamaa maastik võib 
kohati olla väga üheülbaline. Kas sa ära eksida ei kartnud? 
Kuidas sa rajal orienteerusid?

Võistlusraja moodustas lumesaani rada. Mootorsaani 
rajad on sealkandis väga populaarsed ning saanidega 
sõidetakse neil radadel palju. Rajal oli traditisooniline 
lumesaaniraja märgistus ning lisaks võistlusmärgistus.  
Orienteerumiseks võis kasutada ka nutiseadmeid. 
Korraldajate antud kaardile oli märgitud võistlusrada, 
aga kaart ise ei olnud mõõtkavas, see oli mõeldud pigem 

abiks rajamärkide jälgimisel. Laadisin enne võistlust 
oma mobiiltelefoni äpi, mis sisaldas topograafi list kaarti 
ja võimalust salvestada oma teekonda. Rajal võrdlesin 
paberkaarti ning telefonis kuvatud kaarti, veendumaks, et 
olen õigesti liikunud.

Mis siis saab, kui inimese või rakendiga rajal mingi 
õnnetus juhtub? Kuidas katkestajad turvalisse kohta 
toimetatakse? Kuidas nad leitakse?

Igal võistlejale anti kaasa gps-seade, millel oli hädaabi 
lüliti. Seda võis kasutada ainult hädaolukorras. Ühtlasi oli 
selle seadme abil võimalik jälgida reaalajas võistlejaid.

Milliseid äpardusi inimestel sellel võistlusel juhtus? 
Millised olid sinu enda tiimi suurimad katsumused?

Kõige suuremaks äparduseks, mida mina ise rajal 
ei tunnetanud, aga mis tegi mu abikaasa ja kõik kodus 
võistlust jälgivad kaasaelajad rahutuks, oli asjaolu, 
et peale kontrollpunktis võistluse korraldajate poolt 
väidetavalt liiga tühja akuga gps-seadme vahetamist uue 
vastu, ei näidanud uus minu asukohta. Sarnaseid äpardusi 
oli ka teistel. Korraldajad olid võistluse järel ka ise väga 
pettunud ning lubasid selle teenusepakkuja teenuseid 
edaspidi mitte kasutada.

Meie tiimi katsumuseks oli kindlasti esimesel ööl 
lummemattunud  rajal ja lumesajus õige suuna leidmine. 
Minu taga liikusid kannatlikult kaks Rootsi võistlejat oma 
koertega. Mingil hetkel muutus liikumine lumisel rajal ja 
sellelt kõrvale kaldudes kohe sügavasse lumme vajumisel 
väga aeglaseks ja kui olime jälle sügavas lumes rajalt 
kõrvale kaldunud, andsid koerad mulle märku  lume 
kaevamisega ning end magama sättides,  et nüüd tuleb aeg 
maha võtta. Arutasime kaasvõistlejatega ja ka nemad ei 
soovinud ise edasi minna. Jäime kõik sinna mõneks ajaks 
laagrisse. Minu tiimi puhkus piirdus umbes kahe tunniga. 

Rajalt eksimisi oli. Kuuldavasti kalduti rajalt kõrvale 
300 km distantisl kõige rohkem 20 km ulatuses.

Kas sa teadsid juba stardis, et võistlus tuleb eriti edukas 
või millal sa hakkasid aimama, et võistlete reaalselt 
maailmameistri tiitlile? Kirjelda seda tunnet ja räägi, 

Võitjatena majutuskoha juures.Rajakaart.
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kuidas sa suutsid sellel tundel mitte lasta ennast segada 
võistlusele keskendumast.

Läksin starti lootusega, et jõuame stardist edukalt 
fi nišisse ja saame elu kogemuse. Kogenud konkurente 
silmas pidades ei julgenud ma sellisel distantsil lõpuks 
saavutatud tulemusest enne starti unistadagi. Kui fi nišini 
oli jäänud umbes 40 kilomeetrit ja teised võistlejad olid 
jäänud kaugele seljataha, hakkas süvenema veendumus, et 
me võime selle võistluse võita. Katsusin keskenduda siiski 
kuni päris lõpuni sellele, et me ei teeks vigu. Finišisse 
jõudes tundsin küll seletamatut õnnetunnet, aga samas ka 
suurt väsimust.

Mis oli sinu hinnangul edu võti?

Edu võti on kindlasti võimekad koerad ja tagantjärgi 
hinnates hea ettevalmistus.

Kas teeksid seda uuesti? Millised on sinu plaanid 
edaspidiseks?

Teeksin küll. Sellelt võistluselt saadud kogemused ja 
emotsioonid on hindamatu väärtusega. Kuna treeningud 
võtsid kogu isikliku aja, siis järgmisel talvel pean kindlasti 
pikematel distantsil võistlemisega vahet. Mul on kennelis 

Uudsed meetodid koerte 
liigesehaiguste leevendamisel

Statistika järgi kannatab iga viies koer osteoartriidi 
all. Eesti Väikeloomaarstide Seltsi hallatavas 
lemmikloomaregistris on hetkel ligi 46000 koera, mis 
tähendab, et iga päev kannatab vähemalt 10000 looma 
valusid, aga me ei oska seda tihti kahtlustadagi. Enamik 
omanikke saabuvad loomaarsti juurde, öeldes "ta ei 
taha liikuda või tõusta" või "mu koer eelistab ainult 
magada" või “mu koer on vanaks jäänud”; nad ei saa aru, 
et tegelikult kannatab nende koer püsiva valu all, sest 
eeldavad valu puhul kiunumist, lonkamist või sootuks jala 
mittekasutamist. Koerad ei näita alati valu välja nii nagu 
inimesed seda teevad ning koerad suudavad valu ilmselt 
tunduvalt rohkem taluda kui inimesed. Valu märkideks 
võivad olla hoopis suurenenud vee joomine ja sagenenud 
urineerimine (ka suutmatus uriini nii kaua kinni pidada 
kui varem), isutus, ebamugavus käppade pesemisel (eriti 
kui loom varasemalt on lubanud seda teha), karvade 
nakitsemine valu tegeva liigese piirkonnast või sootuks 
tagumise jala valu korral hakatakse lakkuma esimese 

jala liigest nö asendustegevusena. Sellisel juhul tekivad 
tihtipeale nn lakkumisgranuloomid, mida omanik 
seostab nahahaigusega, kuid selle taga võib olla hoopis 
piinav liigesehaigus. 

Osteoartriidi tekkepõhjuseid on mitmeid: vanus, 
ülekaal, eelnevad traumad, liigeste ülekoormus, 
geneetilised tegurid. Ka ilmnemine on igal koeral erinev: 
üks koer võib longata, teine   võib olla vähem entusiastlik 
jalutama minnes või kõhelda enne autosse hüppamist. 
Märgid on väga erinevad ja võivad olla sarnased teiste 
haigustega nagu südamehaigused või kopsuhaigused. 
Täpne diagnoos on väga oluline, nii et palun konsulteerige 
oma loomaarstiga, et olla kindel. 

Kas see on ravitav haigus? Paraku ei, tegemist on 
progresseeruva haigusega, aga selle kulgu saab aeglustada 
ja seeläbi täisväärtuslikku eluiga pikendada. Omanikena 
saame vältida libedaid põrandaid, rohkeid treppe, 

põnevad ajad, sest peale on kasvamas uus põlvkond 4 
noore koera näol, kellele see talv saab olema esimene 
hooaeg. Väga palju aega läheb nendega tegelemisele 
ja kuna nad saavad sügisel alles aastaseks, siis teeme 
kõike tasa ja targu ning ettevaatlikult. Ilmselt osalen 
oma koertega talvel mõnel sprindivõistlusel. See oleks 
omamoodi tore vaheldus. Ja  kindlasti jätkan kaugemas 
tulevikus pikamaa võistlustel osalemisega.

Kui on üks asi, mida sa tahad panna südamele teistele 
koerasportlastele, ükskõik mis alal ja ükskõik mis tasemel 
nad võistlevad, siis mis see oleks?

Võibolla siis kaks märksõna, mis minu jaoks on olulised  
- kvaliteet ja kannatlikkus.  Parem üks hästi läbi mõeldud 
ja tõhus treening,  kui  mitu kehvasti korraldatud ja väikese 
kasuteguriga treeningut. Vähem, aga kvaliteetselt, on alati 
parem.  Tasub olla oma koera suhtes kannatlik ja mitte 
nõuda rohkem, kui on konkreetsel ajahetkel võimalik. 
Kannatlik olles märkame olulisi pisiasju ja võime jõuda 
palju tõhusama lahenduseni,  kui kiirustades.

Küsis Emma Jäger
Pildid Ülle Kaasik-Aaslavi kogust

Osteoartriit on liigesepõletik, mille käigus toimuvad muutused ka luud katval õhukesel kõhrel. 
Osteoartriit põhjustab liigese jäikust, liikumisulatuse vähenemist ning mis kõige olulisem – 
pidevat ebamugavust ja valu. 
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raskeid jalutuskäike ning mis kõige olulisem - looma 
kaalu kontrolli all hoida. Lemmikloomade ülekaal on 
järjest enam tõsiseks probleemiks ning kõige suurem 
riskifaktor liigesehaiguste tekkes ja arengus. Iga haiguse 
puhul on hea see varakult ära tunda, selleks tuleks enda 
koera jälgida ja kui on näha muutusi tema kehahoiakus, 
liikumisharjumustes, seltskondlikkuses jne, pöörduda 
loomaarsti poole.

Loomaarstidel on kasutada mitmeid võimalusi vastavalt 
sellele, kui kaugele on haigus arenenud, valuvaigistitest 
operatsioonini. Paraku on valuvaigistite kestval 
kasutamisel ebameeldivad kõrvaltoimed, operatsioon on 
aga radikaalne sekkumine ja raske otsus omaniku jaoks. 
Palju leebemaks võimaluseks on liigesesisesed süstid, 
millest järgnevalt juttu tulebki. 

Osteoartriidi erinevates arenguastmetes on võimalik 
kasutada erinevaid vahendeid. Kaasaegne meditsiin 
pakub muuhulgas ka võimalust kasutada organismi enda 
reserve. Siia kuuluvad looma enda aktiveeritud vere 
seerum ja  rakud, mis minimaalse manipulatsiooni järel 
süstitakse kehasse tagasi.  Eriti positiivseks muudab sellise 
ravi kõrvaltoimete puudumine, kasutatakse ju patsiendi 
enda verd või rakke. 

Haiguse algul on võimalik kasutada Ortokine-süstalde 
abil toodetud aktiveeritud seerumit. Selleks võetakse 
vähemalt 10 ml looma enda verd, mida inkubeeritakse 
vastavate klaaskuulikestega 37°C juures ja tsentrifuugitakse 
saamaks seerumit, mis sisaldab põletikku pidurdavat 
valku Il-1RA. Selle seerumi süstimisel põletik taandub 
ja valu kaob. Seerumit võib ka külmutatuna säilitada ja 
poole aasta jooksul kasutada.

Teine võimalus looma enda vere kasutamiseks on 
trombotsüüdirikka plasma (PRP) valmistamine. Ka siin 
kasutatakse looma enda verd, mida tsentrifuugitakse, et 
kontsentreerida veres olevaid trombotsüüte ja eemaldada 
teised vererakud. PRP sisaldab mitmeid kasvufaktoreid, 
mis mõjutavad liigeses olevate kahjustatud kudede 
taastumist, samuti saab seda kasutada ka mitmete 
traumade korral, näiteks kõõluste või sidemete vigastuste 
puhul. PRP-st on õigeaegsel kasutamisel palju abi armkoe 
tekke vältimisel, mistõttu korduvaid vigastusi tuleb 
vähem ette. Ka PRP-d võib külmutatuna säilitada ja poole 
aasta jooksul kasutada. 

Haiguse hilises järgus on kõige rohkem abi 
tüvirakkudest. Tüvirakke esineb paljudes kudedes, 
tavaliselt kasutatakse nende eraldamiseks rasvkude 
või luuüdi. Sõltumata päritolust võivad tüvirakud 
diferentseeruda, s.t. areneda paljude teiste kudede 
rakkudeks nagu luukude ja kõhr.  Laboris paljundatud 
tüvirakke Eestis kasutada ei tohi, aga saab kasutada 
luuüdist eraldatud tüvirakke sisaldavat rakufraktsiooni, 
mille süstimine on lubatud. Eraldatud rakud süstitakse 
kohe ravi vajavasse liigesesse ja 90% juhtudest on ligemale 
aasta kestvat seisundi paranemist näha. Parimaid 
tulemusi on näidanud tüvirakkude süstimine koos 
trombotsüüdirikka plasmaga. Samas, igale patsiendile on 
vajalik valida õige lahendus sõltuvalt looma seisundist 

ning siinkohal peab aitama õiget lahendust valida 
loomaarst. Näiteks kaugelearenenud liigesekahjustuse 
korral, kus ka enamik liigeskõhre on kadunud ja tekkinud 
luu-luu kontakt, ei pruugi tüvirakufraktsiooni süstimine 
head tulemust anda.  

Teiseks kategooriaks on vedelimplantaadid, need 
on viskoossed vedelikud, mis amortiseerivad liigest ja 
„määrivad“ liigesepindu, kui liigesevedelik on vähene 
või tema omadused on muutunud. Hästi tuntud on 
hüaluroonhappel põhinevad vahendid, näiteks Lubravisc, 
mida kasutatakse osteoartriidi kergematel juhtudel. Kui 
hüaluroonhapet tuleb süstida kord-kaks aastas, siis uuem 
vahend on väga viskoosne polüakrüülamiidi sisaldav 
geel Arthramid, mis püsib liigeses aastaid. Meie jaoks on 
tegemist veel uue ja vähe kasutatud tootega, kuid näiteks 
Inglismaal on tegemist aga väga populaarse vahendiga.

Eestis on mitmeid kliinikuid, kus liigestesse 
süstitakse artiklis kirjeldatud vahendeid, näiteks 
Tallinnas Västriku Loomakliinik ja Billy Loomakliinik, 
Männimäe Loomakliinik Viljandis, Eesti Maaülikooli 
Väikeloomakliinik Tartus, aga ka hobustele 
spetsialiseerunud Ruila Kliinik, Hipodroomikliinik,  ja 
kindlasti tuleb neid aja jooksul juurde.

Oluline on märkida, et iga kahjustunud liigest 
tuleb hinnata individuaalselt ning valida ravimeetod 
konkreetseid kahjustusi silmas pidades. Liigesesüstideks 
on vajalik loom rahustada ning liiges ette valmistada 
steriilseks protseduuriks. Peamiseks komplikatsiooniks 
võib olla halvasti ettevalmistatud süstimispiirkond 
ja seeläbi liigese saastamine. Liigesesisese süstimise 
vastunäidustus on nahapõletik, infektsioonid. Eestis on 
kättesaadavad kõik eespool kirjeldatud vahendid. Kuna 
tegemist on üsna uudsete liigesehaiguste leevendamise 
vahenditega, siis ka loomaarstidel on erinevate 
ravimeetoditega erinevaid kogemusi ning seeläbi eelistusi. 

Vanadus ei ole haigus, aga praegu peab ütlema, et 
haigus ei ole vanadus, ärgem ajagem neid kahte segamini. 
Kaugelearenenud liigesehaiguste leevendamine on 
tunduvalt keerulisem kui ennetada tugevate luuliste 
muutuste tekkimist liigeses. Kahjuks ei ütle loom, 
kui ta ennast kehvasti tunneb, seetõttu tulebki eriti 
vanematel loomadel jälgida kehahoiakut, liikumis- ja 
käitumisharjumuste muutuseid. Vana koer ei pea ainult 
magama. Jälgime oma neljajalgseid sõpru ja räägime 
muutustest loomaarstile, et saada jaole kohe haiguse 
alguses ja lasta oma hoolealustel kannatada võimalikult 
vähe.

Helen Valk, Männimäe Loomakliinik
Anne Meikas, Balvet OÜ
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Tulemas on jälle tihe võistlushooaeg nii Eestis kui ka 
väljaspool. Rahvusvahelisel areenil lähevad esimestena 
tulle meie juuniorid. Juuniorite European Open võistlused 
toimuvad sel aastal 13.-16.07 Luksemburgis. Ka seekord on 
Eesti võistkonnas 12 liiget:

mini klassis: Fidel ja Kaisa Tamm, Jay ja Marta Miil, 
Sophie ja Elsa Babkova, Fossu ja Lisa Marie Mölder, Riki ja 
Miiu Liivamägi, Ku ja Karl-Johan Tuule, 

midi klassis: Tiff any ja Funny ning Meiri Soon,
maksi klassis: Kezar ja Elsa Babkova, 

Ettie ja Lisa Marie Mölder, Bruno ja Taavi 
Vaino, Clara ja Kadi Saviauk.

Jälgi meie võistkonna tegemisi ja ela 
kaasa: https://jeo2017.jimdo.com/

Pärast juunioreid lähevad tulle meie esindajad Itaalias 
toimuvatel European Open võistlustel. European Open 
2017 võistlused toimuvad Itaalias Salice Termes 27-30.07. 
Eesti võistkonnas on see aasta 11 liiget (aastal 2016 15):

mini klassis: My ja Keida Raamat, Chika ja Ede Brand, 
Lili ja Monika Adamson

midi klassis: Lizzi ja Kaisa Tsäro
maksi klassis: Henni ja Pepe ning Kairi Raamat, Fre ja 

Grete Põldemaa, Dora ja Keida Raamat, 
Süsi ja Dints ning Marje Piiroja, Ärri ja 
Monika Adamson

Jälgi meie võistkonna tegemisi ja ela 
kaasa: http://www.eo2017.it/en/

Juuni lõpus läheb lukku Eesti võistkonna punktiarvestus 
selle aasta Agility MM-l võistkonna määramiseks. 
Viimane arvesse minev võistlus toimub 17-18.06 Pärnus. 
Pärast seda on võimalik kandidaatidel 
punkte koguda veel ainult välismaalt. 
Rebimine on tihe ja pärast igat võistlust 
tasub jälgida hetkeseisu Sportkoeras: 
http://www.sportkoer.com/prox/quali/

Selle aasta FCI Agility MM toimub 5-8.10 Tšehhis 
Liberecis. Eesti võistkonnast saame 
lähemalt rääkida järgmises numbris. 
Kõigil fännidel on aga viimane aeg 
enda reisiplaani paika panna. Võistluse 
koduleht: http://www.agility2017.cz/

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

Indrek Tirmaste
EKL-KKK Agility grupi liider

Agility uudised - suvi 2017
Seekord on suur rõõm rääkida ka agilitytulemustest. Selle aasta esimesed maailmameistritiitlid 
eestlaste osalusel jagati välja 26-30.04 Saksamaal Halles toimunud Belgia Lambakoerte 
Maailmameistrivõistlustel. Õnneks on meil põhjust rääkida ka tulemustest. Sellel aastal oli eriti tubli 
Eesti võistkond, kes saavutas kokkuvõttes väga hea II koha 22 võistkonna konkurentsis. Õnnitlused 
kogu võistkonnale! Täpsemalt Saksamaal toimunust on kirjutanud käesolevas Koera numbris Marje 
Piiroja.

Agility on nii põnev! (Pilt: Martti Vaidla)
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Mis on PetFinder Global mobiiliäpp? 

PetFinder on mobiiliäpp, millega on võimalik 
tuvastada PetID-d kandvat leitud looma ja koheselt läbi 
äpi võtta ühendust leitud looma omanikuga, kas telefoni, 
Skype’i või e-meili teel. Tavaliselt siiski kasutatakse 
telefoni teel ühenduse võtmist. Ja selle lahenduse puhul ei 
oma tähtsust, millises riigis sa hetkel asud. 

Kust tuli mõte selline äpp teha?

Itaalias olles jooksid kaks minu noort koera minema. 
Mõlemad koerad olid küll kiibitud, kuid on registreeritud 
Eesti registris ja sealt ei oska neid keegi otsima minna. 
Lisaks on Itaalia Eestiga võrreldes väga suur riik ja seal ei 
tunne kõik kõiki. Ning kiibilugejaid ei ole isegi mitte igas 
lemmikloomakliinikus, küll aga on kõigil mobiiltelefonid. 

Meil oli juba olemas PetID registribaas https://petid.
global , kuhu on võimalik registreerida koeri ja nende 
kiibiandmeid ning kõiki Euro passis olevaid andmeid. 
Kuid vaja oli lahendust, mida inimesed suudavad 
visuaalselt eristada ja seda mobiiltelefoniga lugeda. 

Siis läbi katsetuste ning üle kivide ja kändude 
äpilahendus meil sündiski. 

Kuidas PetFinder töötab?

Kui leiad looma, kellel on kaelas PetID, siis iPhone’i 
omanikud (täna ainult nemad) saavad App store’ist 
alla laadida PetFinder Global äpi, millega on võimalik 
skannida looma ja siis läbi äpi koheselt omanikuga 
kontakteeruda. PetFinderi äpp suudab PetID-d 
skanneerida kuni 50 meetri raadiuses. Näiteks kui 
tänaval on liikuv loom, kellele ei pääse mingil põhjusel 
ligi, kas on pelglik või on agressiivne, siis PetID-d kandva 
looma omanikku on võimalik tuvastada ka distantsilt 
ja omanikuga kontakteeruda talle teada andmaks, et on 
leitud temale kuuluv loom. 

Millised on lemmiklooma omaniku väljaminekud 
PetFinderi äpiga seoses? 

PetFinder äpp ise on tasuta ja kogu https://petid.global
platvormi kasutamine on tasuta. Küll aga maksab PetID 
seade, mis pannakse looma kaela ja mille hind on 29.90. 

PedID on kaelarihma külge kinnitatav, kui kaelarihm 
ära kaob, siis pole temast ilmselt abi? Kas toote 
edasiarendusena oleks mõeldav ka mikrokiibilaadne 
seade, mille saab näiteks teilt tellida ja loomakliinikus 
lasta loomale naha alla süstida, nagu mikrokiipi praegu?

Meie esimene katsetus oligi mobiiliga loetavate 
mikrokiipidega katsetamine. Sai isegi Hiinast esimene 
partii tellitud. Minu enda koer Kindral, kes oli meil 
katseloomaks, on sellise kiibiga ka kiibitud. Alguses 
tundus kõik töötavat, aga kui saime koera kiibitud ning 
proovisime mobiiliga lugeda, tuli välja, et päriselus see 
lihtsalt ei toimi. Proovisime alguses enda mobiilidega, 
siis käisime sõprade mobiilidega proovimas ning lõpuks 

PetFinder mobiiliäpp  
- leia oma lemmik alati üles!
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lausa mobiilipoes kõikide seal saadaolevate mobiilidega 
testimas. Tehnoloogia ei ole veel sellisele tasemele 
arenenud, et mobiiliga oleks võimalik lugeda koera 
paksu naha ja karvastiku all olevat mikrokiipi. Lisaks on 
mobiiliga loetavate mikrokiipide ja hetkel kasutatavate 
mikrokiipide sagedused erinevad, nii et kahte ühes veel 
tänase tehnoloogia baasil ei oleks niikuinii teha olnud 
võimalik. 

Siis sai proovitud ka GPS lahendust, aga ka see ei olnud 
reaalses elus toimiv lahendus. GPS seade saab olla ainult 
ajutine, tema aku on väga lühikese kestusega ja pidevalt 
peab laadima ning lisaks on ta lihtsalt suur ja kobakas. 
Koeraomanikud, kes GPS seadet on kasutanud, teavad, 
millest jutt käib. Looma puhul peab olema aga igapäevaselt 
kasutatav lahendus, mille tööiga on võimalikult pikk. 

PetFinder PetID puhul on tegemist Apple’i poolt 
välja töötatud iBeacon tehnoloogia peale arendatud 
lahendusega, mis on väike, kerge, toimiv ja vastupidav. 
iBeacon’eid toodetakse meile Hiinas, tarkvara arendame 
Eestis. Loomainimesed teavad, kui tähtis on asja 
toimimine. 

Mikrokiipidega on tegelikult maailmas asjad segased. 
Mikrokiibi ainuke eelis on 
see, et koer ei saa teda ära 
kaotada, kui jooksu läheb, 
kuid pahatahtlikkuse eest see 
ei aita. Üha rohkem on tulnud 
tõendeid, et naha all olev 
mikrokiip on looma tervisele 
kahjulik ja hetkel on käimas 
lausa sellelaadseid kohtuasju. 
Eks aeg näitab, mis aja jooksul 
edasi saab.  

Hetkel baseerub meie PetID 
lahendus Apple’i iBeaconi 
tehnoloogial, mis on seotud 
looma mikrokiibi andmetega.

Praegu on PetFinder Global äpp 
kasutatav ainult Apple’i toodete 
omanikele. Kas on plaanis 

äppi ka Android seadmete omanikele 
kättesaadavaks teha?

Hetkel on tõsiselt arutelu all, kas 
teha ühte asja väga hästi või siis teha 
nii, et kõik saavad mingit keskmist 
taset. Ehk siis - kas arendame iPhone’i 
äpi võimalusi edasi või kulutame oma 
ressursse ka Androidi äpi loomisele. 
Selge on see, et Androidi jaoks on vaja 
seda arendada, küsimus on ainult selles, 
kas täna või homme. 

Kas Sul on andmeid, kui palju on praegu 
Eestis lemmiklooma omanikke, kes oma 
koerale PetID teinud on ja kelle looma 
saab äpiga tuvastada?

Hetkel on PetID kandvaid koeri 
ja kasse liikumas Eestis, Soomes, USA-s, Itaalias, 
Prantsusmaal ning Monacos. Lahendus saigi turule 
toodud seekord üldse Monacos.

Kellele seda äppi soovitaksid?

Äppi soovitan kõigile, kellel oma lemmikloom või 
kes soovivad valmisolekut PetID-d kandva leitud looma 
tuvastamiseks. PetID võiksid soetada endale kõik, kes 
soovivad ajaga kaasas käia ja oma looma identifi tseerimist 
kiiremaks ja lihtsamaks teha. Ning samuti kõigile neile, 
kes soovivad õla alla panna PetID arengule, sest ilma 
kasutajateta ei arene ükski asi. Eesti on väga hea testturg 
uutele asjadele. 

Me tegeleme aktiivselt ka lahenduse edasiarendusega, 
kuid ei sooviks kirgi veel liialt üles kütta. Küll kasutajad 
ise näevad, mis võimalused uute versioonidega juurde 
tekivad. Ühte võib küll aga öelda, asjad lähevad üha 
huvitavamaks! 

Toimetuse küsimustele vastas Monika Laneman
Pildid: Monika Laneman
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Koerad, kes vajavad isiklikku 
ruumi

Kõigepealt olgu öeldud, et urisemine, haukumine ja ka 
hammaste kasutamine on koerte normaalne suhtlusviis. 
Eesti keelde tõlgituna tähendavad need midagi sellist: 
„Palun ära tee“, „Ma ei soovi, et sa läheneks“ või „Sa 
hirmutad mind!“. Kõigil elusolenditel peaks olema õigus 
anda teada, kui neil on ebamugav ja nad soovivad, et 
suhtluspartner oma käitumist muudaks. Sedasi saame 
me hoiduda sellest, et konfl iktid lõppeksid raskemate 
tagajärgedega.

KOLLASE LINDI PROJEKT

Kollase lindi projekt on heategevuslik projekt, mille 
eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust koerte isikliku ruumi 
vajadusest ja kehakeelest. Koerad, kes ei talu erinevatel 
põhjustel teiste koerte või inimeste liigset lähedust, 
märgistatakse kollase lindikesega jalutusrihma küljes ning 
see on infoks teistele koeraomanikele, et antud koerale 
ei tohiks omaniku loata läheneda. See aitab ennetada 
eelkirjeldatud konfl iktide tekkimist jalutuskäikudel. 

Tegemist on rahvusvahelise projektiga, mis mujal 
maailmas on juba laiemalt levinud, kuid Eestis vajab veel 
juurutamist. Kuna hobusemaailmas on sarnane punase 
lindi projekt juba laialdaselt tuntud, võib arvata, et ka 
koeramaailmas võiks see osutuda sama edukaks, kui 
inimesed julgemalt lindikesi kasutama hakkavad.

KUIDAS ARU SAADA, KUI LÄHEDAL ON LIIGA 
LÄHEDAL? 

Nähes kollase lindiga koera, lihtsalt peatu ja jälgi, 
kuidas käitub selliselt märgistatud koera omanik pärast 
seda, kui ta on teid märganud. See kaugus, mille tema 
valib, on nende jaoks vajalik isiklik ruum ja sellest 
lähemale ei tasu minna. Sama reegel kehtib tegelikult ka 
siis, kui kollane lint koera küljes puudub, aga teine koer 
haugub, üritab põgeneda, sikutab teie koera poole või 
näib teie koera suhtes rõhutatult ükskõikne. Distantsi 
kasvatades näed õige pea, et teise inimese koer rahuneb 
ja ka sinu koera kehakeel pehmeneb (selline olukord on 
kõigile osapooltele ebamugav). Loomulikult võib ruumi 
vajavaks koeraks olla ka hoopis sinu enda koer ja siis tuleb 
talle seda võimaldada.

Koerte sotsialiseerimise vajadusest on kuulnud ilmselt enamus koeraomanikke ning tänapäeva 
ühiskond on seadnud avalikus ruumis aktsepteeritava käitumise lati koerte jaoks üsna kõrgeks. Kohati 
oodatakse koertelt võõraste suhtes isegi sõbralikumat ja tolerantsemat käitumist kui inimestelt ning 
see seab suure surve koeraomaniku õlgadele. Oma koeraga tänaval jalutades tekib seetõttu paljudel 
inimestel soov sotsialiseerida oma koera ja lasta tal tutvuda vastutulevate koertega. Vahel läheb 
sellega hästi ja koerad paistavad rõõmsad ning kisuvad ehk isegi mängu üles. Mõnikord aga juhtub 
omanike suureks ehmatuseks, et sõbraliku nuhutamise asemel hakkavad koerad teineteise peale 
haukuma, urisema või lausa teist ründama. Need hetked võivad tekitada palju küsimusi. Miks mu 
koer nii käitus? Aga see teine koer oli ju nii sõbralik... Kas mu koer on agressiivne?

MILLISED ON KOERAD, KES VAJAVAD ROHKEM 
ISIKLIKKU RUUMI?

Murelikud koerad (reaktiivsed, pelglikud, ülevoolavalt 
tervitavad, aktiivselt kontakti vältivad jne)

Olen hakanud nimetama koeri, kes tunnevad end 
teiste koerte liigses läheduses ebamugavalt, üldisemalt 
murelikeks koerteks, sest minu meelest aitab see sildike 
koeri oma mures paremini mõista. Kui me nimetaksime 
neid koeri agressiivseks, tujukaks, pirtsakaks, 
ülemeelikuks, ükskõikseks või araks, siis enamus 
neid sildikesi on negatiivse varjundiga ja samas koera 
käitumise motiivi vaadates on nad kõik ka pisut ekslikud. 
Kui koer haugub ja üritab rünnata teist koera, üritab teda 
ülemeeliku tervitusega pikali joosta, teeb näo nagu teist 
koera ei eksisteeriks või üritab teise koera eest põgeneda, 
siis kõik neli on tegelikult sama motiiviga käitumised. 
Nende käitumiste eesmärk on kasvatada distantsi teise 
koeraga (sama lugu on tegelikult ka inimeste ja teiste 
liikide suhtes murelike koertega). 

Kõik elusolendid valivad käitumised, mis nende jaoks 
soovitud tulemuse toovad. Kui koer käitub ükskõik 
millisel eelkirjeldatud moel, siis saab ta preemiaks 
distantsi suurenemise ja see aitab käitumist tugevdada. 
Kui ta sellist tulemust aga ei soovi, siis aja jooksul hakkaks 
koer oma käitumist vastavalt ka muutma (ei oleks enam 
nii intensiivselt pealetükkiv jne). Kindlasti leidub ka 
koeri, kelle motiiviks ei ole ebamugavustunne või hirm, 
kuid premeerimispunkt on sellegipoolest sama. Nende 
käitumist hoiab elus see, et teine koer lõpuks ehmub 
ja eemaldub või siis tuleb kaklema. Seega aitab selliste 
probleemide lahendamisele ennekõike kaasa, kui koera 
jaoks hakkaks soovitud tulem saabuma hoopis siis, 
kui koer käitub sotsiaalselt aktsepteeritaval moel. Ehk 
siis distants suureneb juba siis, kui meie koer korraks 
eemale vaatab või rohukõrt nuusutab. Samas ei tohiks 
loomulikult jätta reageerimata tema hoiatussignaalidele, 
kui need on juba avaldunud, sest vastasel korral riskime 
me sellega, et koer hakkab hoiatussignaale vahele jätma 
või neid võimendama (urisemise asemel ründab kohe).

Põhjuseid, miks koerad niimoodi käituvad, on 
erinevaid. Selleks võib olla sotsiaalsete oskuste puudujääk, 
kus koer ei oska adekvaatselt teise koera kehakeelt lugeda 
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ja enda oma kasutada. Põhjuseks võib 
olla ka traumeeriv varasem kogemus, 
mis ei pruugi meie silmis olla isegi 
mitte märkimisväärne. Näiteks kui 
mõned korrad on teine koer hüpanud 
meie koerale „sõbralikult“ näkku, 
võib see olla täiesti piisav, et osad 
koerad hakkaksid teistesse koertesse 
eelarvamusega suhtuma. Põhjuseks 
võib olla ka koera tervislik või 
emotsionaalne seisund, täpselt nagu 
meil inimestelgi. Kui pea valutab või 
seljataga on raske päev, muutume me 
kõik pisut turtsakamaks ja vajame 
rohkem ruumi. Koer võib valida 
distantsi kasvatava käitumise ka 
lähtuvalt oma iseloomust. Kõik koerad 
ei soovi teisi koeri enda vahetusse 
lähedusse ning vajavad sõbrunemiseks 
pisut rohkem aega. Me ei saa eeldada 
kõigilt koertelt ühetaolist käitumist sarnastes olukordades. 
Oleme oma aretusvalikutega ju ometi aastasadu tinginud 
seda, et erinevad koerad oleksidki erineva käitumisega. 
Seega on isiklikku ruumi vajav rottw eiler täpselt sama 
normaalne kui rõõmsameelselt sotsiaalne kuldne retriiver.

Haiged koerad
Haigetel ja ennast halvasti tundvatel koertel kasvab 

tavapäraselt isikliku ruumi vajadus märkimisväärselt. 
Kui teie koera käitumine muutub järsult pahuraks 
või ta hakkab kontakti vältima, võikski esmaselt 
kahtlustada terviseprobleemi. Koerad ei oska rääkida ja 
terviseprobleem ei pruugi alati väljenduda dramaatilise 
lonkamise või vere purskamise näol. Liigesevalud, 
südameprobleemid, hambavalu ja paljud muud 
probleemid võivad vajada üksjagu aega, enne kui need 
diagnoositakse. Kui me aga mõtleme näiteks sellele, 
kuivõrd rõõmsameelsed me ise oleme, kui meil hammas 
valutab, siis on ilmselt ka üsna lihtne mõista, et ka koerte 
käitumine muutub sellises olukorras. 

Seega, kui teie koer hakkab käituma tema kohta 
imelikult, tuleks esmajärjekorras hakata otsima 
terviseprobleemi. Selle leidmine ei pruugi olla lihtne ja 
veterinaarid toetuvad seda tehes vaid sellele, mida nemad 
sümptomite järgi otsida saaksid. Koera omanik tunneb 
enda koera aga alati kõige paremini ja kui arstid jäävad 
esimese hooga probleemi leidmisel hätta, tuleb ise oma 
koeral hoolikalt silm peal hoida ja uurida, milline piirkond 
võib olla valulikum või mil moel koer teisiti käitub. Kui 
terviseprobleemi ei leita, ei tähenda see automaatselt, et 
terviseprobleemi ei ole, seega tasub usaldada oma koera.

Kogenematud koerad
Noortel koertel on tihti raskusi adekvaatselt teiste 

koertega suhtlemisel, sest nad on lihtalt veel rohelised 
ja nende koerakeele oskus on veel puudulik. Nad võivad 
sattuda pahandustesse, kui muutuvad liiga ülemeelikuks, 
ei reageeri teise koera stressisignaalidele või ei tee vahet 
agressioonil ja mängul („Appi, miks ta mind taga ajab?“). 
Eriti keeruline on koeranoorukitel murdeeas, kus äkitselt 
kaotab kehtivuse nende „kutsikapass“ ja täiskasvanud 
koerad hakkavad oluliselt halvemini reageerima 
ülemeelikule kutsikakäitumisele. Enam ei tohi nad 
võõraid koeri tervitada ülevoolava lepituskäitumisega, 
enam ei ole lubatud asetada käppasid teise koera peale ja 
vahel võivad teised koerad olla tõsiselt hirmsad oma kurja 
reaktsiooniga. 

Selleks, et meie väheste kogemustega koeralaps ei 
saaks tundlikus eas eluaegset traumat ega põhjustaks 
seda teistele, on meil vaja väga hoolikalt valida, kellega 
ja kuidas me teda kokku laseme. Hea sotsialiseerimine 
toimub ainult siis, kui kontakt on mõlema osapoole jaoks 
positiivne.

Töötavad ja treenivad koerad
Kui koer keskendub inimesega töötamisele või uute 

asjade õppimisele, peab olema tagatud tema turvalisus 
selleks, et koer ei õpiks töötamise ajal kõigel ümbritseval 
ise silma peal hoidma. Tõmbame jälle paralleeli inimestega 
- mis tunne meil oleks töötada keerulise täpsust nõudva 
ülesande kallal, kui samal ajal keegi võõras meid torkima 

Nendest koertest üks ei soovi teiste koertega kontakte oma 
liigesehaiguse tõttu ja teine eelistab rohkem isiklikku ruumi oma 
väärika vanuse tõttu. Ootamatult liiga lähedale tulev võõras koer 
on nende jaoks väga ebameeldiv. Pilt: Mari Valgma

Tutvumine võõraste koertega võib kogenematutes kutsikates tekitada pisut ebakindlust 
ja seetõttu on vaja omanikel hoolikalt jälgida, et esmased kogemused saaksid olema 
positiivsed ja turvalised. Pilt: Kadri Audova
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tuleb? Paremal juhul häirib see meie keskendumist ja 
töö kvaliteet kannatab, halvemal juhul võib see meid aga 
lausa vihastada või ehmatada. Koerajuhi roll on selles 
olukorras seista hea oma töötavale koerale normaalsete 
töötingimuste loomise eest ning tagada, et planeerimatute 
segajate ligipääs koerale saab tõkestatud või koer on 
selleks hetkeks käsu alt vaba. 

Samuti tuleb olla tähelepanelik, kui me näeme töötavat 
koera. Jah, töötav koer peab suutma töötada segajatest 
hoolimata, kuid see ei tähenda, et meie peaksime 
ebaviisakal moel teda ise häirima minema. Sedasi võime 
me rikkuda ära teise inimese aastatepikkuse töö ja ühtlasi 
riskime me sellega, et meie oma koer võib langeda 
rünnaku ohvriks. On koeri, kes suhtuvad sellesse väga 
tõsiselt, kui neid töö tegemisel takistatakse.

Kui me räägime aga treeningul olevatest koertest, siis 
alati ei pruugi me esmapilgul isegi tuvastada, et koeraga 
tehakse trenni. Kui kuulekustrenn ja näitusekoolitus on 
selgelt tuvastatavad, siis erinevate psüühiliste probleemide 
lahendamise trennid ja enesekontrolli trennid võivad 
näha välja täpselt nagu inimesed jalutaks või seisaks oma 
koeraga niisama. Sellisele koerale loata lähenemisega 
võib samuti juhtuda, et loobid teise inimese pikale tööle 
kaikaid kodaratesse. 

KUIDAS SIIS KÕIGE ÕIGEM KÄITUDA OLEKS?

Kõigi eelnimetatud koerte puhul on selge see, et nad 
vajavad ruumi. Tähelepanelikud ja vastutustundlikud 
omanikud teavad seda ka ise ja seisavad enamasti hea 
selle eest, et nende koer saaks vajalikus ulatuses isiklikku 
ruumi. Nad lähevad rajalt kõrvale, liiguvad teilt eest ära 
ja vahel te seetõttu isegi ei näe neid. Samas oleks see 
palju lihtsam, kui soovimatute kontaktide vältimine oleks 
kahepoolne pingutus. Kui inimesed õpiksid märkama 
teisi koeraomanikke enda ümber, valima ka ise nendega 
sobivamat distantsi ja liikuma vajadusel mööda pisut 
suurema kaarega, kui nad esialgu plaanisid.

Koeri sotsialiseerimise eesmärgil kokku lastes tuleks 
aga alati jälgida, et ka asjaosalistel endil oleks sama 
tore kui meil. Kui meie koerale valitud mängupartneri 

omanik on meie tore sõber, ei pruugi 
see automaatselt tähendada, et ka 
meie koerad teineteise seltskonnast 
samamoodi vaimustuvad. Seega tasub 
hoida silmad lahti ja märgata erinevaid 
distantsi kasvatavaid märke enne, kui 
need jõuavad eskaleeruda suuremateks 
ja hirmutavamateks appikarjeteks. 
Kui kasvõi üks koertest väljendab 
klassikalisi stressisignaale nagu teise 
ignoreerimine, eest ära liikumine, 
vaikne urin või hammaste näitamine, 
rohke silmavalge välkumine jms, siis 
tasub koerad lahutada ja pakkuda neile 
rohkem isiklikku ruumi. 

Koertele koos ajaveetmisvõimaluste 
pakkumisel ei ole ainsaks lahenduseks 
nende aedikusse hullama laskmine. Ka 
koerte eemalt vaatamine või nendega 
kõrvuti rihma otsas jalutamine on 

sotsialiseerimise vormid ning ka nende käigus õpivad 
koerad teiste koerte käitumise kohta palju. Isegi teistest 
koertest tänaval kaarega möödudes õpivad koerad palju 
positiivset liigiomase pingemaanduse kohta. Kui aga 
rääkida murelikest koertest, siis nende jaoks ongi need 
suhtlusvormid üldiselt positiivsemad, kui intensiivsed 
otsekontaktid. Seega kehtib rusikareegel „vähem on 
rohkem“ ja koeri kokku lastes on mõistlik mõelda 
just sellele, millise emotsiooni koerad ise sellest saada 
võivad. Kollase lindiga koeri nähes aga tasub olla eriliselt 
tähelepanelik ning valida sobiv vahemaa. 

Kui lugejal on aga kodus koer, kes ei vaja isiklikku ruumi, 
siis tasub selle üle rõõmustada - kõigil inimestel ei lähe 
nii hästi ja me ei tea kunagi ette, millal me saame endale 
haige, sotsialiseerimata või psüühiliselt traumeeritud 
koera. Ka vaimselt ja füüsiliselt tervete koerte omanikud 
saavad kollase lindi projektile kaasa aidata sellest rääkides 
ning olles kollase lindiga märgistatud koerte suhtes 
eriliselt tähelepanelikud. 

Kui lugejal endal on kodus koer, kes vajab mingil põhjusel 
pisut rohkem isiklikku ruumi, saab inimeste teadlikkuse 
tõstmisele kaasa aidata just sellega, kui kinnitada ka enda 
koera jalutusrihma külge kollane lindike. See lindike ei 
ole häbiasi, vaid annab võimaluse kasvatada inimeste 
tähelepanelikkust teineteise suhtes. Sellega saame me 
ennetada koertevahelisi konfl ikte, hammustusi, kui ka 
kakluseid ning koeraürituste atmosfäär võib muutuda 
palju mõistvamaks ja positiivsemaks. 

Emma Jäger
http://koertekoolkratt.ee/

Rihma otsas kohtudes ei saa koerad ise valida mugavat distantsi võõra koeraga ja see 
võib neis vahel põhjustada ebamugavustunnet. Pilt: Mari Valgma
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Eesti Meistrivõistlused 
päästekoertele maa-ala otsingus

Eesti Meistrivõistlused

Meistrivõistlused toimusid IPO-R RH-FL B tasemel 
ehk koolitusala kõrgeimas astmes ning sellel said osaleda 
EST-registrisse kantud koerad, kes omasid eelnevalt 
vastava kategooria A-taseme tulemust. Esmakordselt 
said võistlusest osa võtta ka Eesti tõuregistrisse 
mitteregistreeritud koerad, kuid meistritiitlile said 
kandideerida vaid EST-registrisse kantud koerad. 
Võistlusele registreerus kokku 7 võistluspaari, 5 Eestist ja 
2 Soomest. Tõugudest olid esindatud saksa lambakoerad 

(3 osalejat), hollandi lambakoer lühikarvaline, iiri 
punavalge setter, rottweiler ja tõutu koer. 

Kuigi võistluse ettevalmistused kulgesid plaanipäraselt, 
siis pakkus nii korraldajatele kui võistlejatele ärevust 
hoopis ilmaprognoosi jälgimine. Ja nii nagu lubatud 
algas esimene võistluspäev tugeva tuule ja vihmasajuga, 
mis pärastlõunal lumesajuks üle pidi minema. Esimeseks 
päevaks olid kavandatud maa-alaotsingu osasooritused. 
Kui ennelõunal sooritanutel tuli endast parim anda 
lakkamatus vihmasajus, siis lõunast saabus ka lubatud 
tihe lörtsi-ja lumesadu. Meie Belgia kohtuniku jaoks oli 
see omamoodi huvitav kogemus - kui aprillis on Belgias 
kevad juba täistuuridel ja üks suur õitemeri, siis meie 
põhjamaine loodus ei tahtnud kuidagi talvel minna 
lasta. Kuigi ilmastikuolud olid tõesti keerulised, tuldi 
sooritustega üldplaanis hästi toime, halva ilma tõttu ei 
jäänud küll kellelgi tulemus vormistamata. Otsinguosa 
sooritas positiivselt 4 koeratiimi, kes leidsid ettenähtud 
30 minuti jooksul 40  000 m2 suuruselt maa-alalt kõik 
kolm fi guranti. Kolmel osalejal õnnestus leida 2 fi guranti, 
kuid paraku ei ole see otsinguosa sooritamiseks piisav. 
Järgmisel päeval olid plaanitud kuulekuse ja osavuse 
osasooritused. Hommikune platsi kordaseadmine algas 
lumelükkamisega osavuse takistustelt, sest lumesadu 
oli jätkunud  kogu öö. Nii tuli esimestel paaridel teha 
kuulekus veel talvistes oludes, kuigi päike piilus juba 
pilvepiirilt üsna lubavalt ja lumi hakkas kiiresti sulama. 
Kuulekuse ja osavuse sooritasid positiivsele hindele 
kõik võistluspaarid ning kokkuvõttes sai RH-FL B 
võistlustulemuse 4 võistluspaari. 

IPO-R Eesti Meistrivõistlused 2017

Klass Koer Tõug Koerajuht A B Punktid Hinne Tulemus Koht

RH-FL B Amy's White Rose von den 
Hohenheimer Herdern HLK Margot Luukas 170 91 261 hea RH-FL B 1

RH-FL B Iines MIX Kirsi Myöhänen 180 70 250 hea RH-FL B 2

RH-FL B Margman Niten SLK Piret Koor 167 80 247 hea RH-FL B 3

RH-FL B Perfect Diamond Shadow Dog IVS Kris Heinsoo 145 74 219 rahuldav RH-FL B 4

IPO-R võistlused

Klass Koer Tõug Koerajuht A B Punktid Hinne Tulemus Koht

RH-F B Blaze Cobra MAL Liia Rikkinen 200 92 292 võrratu RH-F B 1

RH-FL A Nafani Kraig BC Liubov Petrushina 187 90 277 väga hea RH-FL A 1

RH-FL A Icepeak Prider's Ranger BC Mari Tobias 160 92 252 hea RH-FL A 2

RH-FL A Norbon Hill Bell Olive Nuare LAB Aili Kivinurm 175 75 250 hea RH-FL A 3

RH-FL E Arabic Z Pekla MAL Ingrid-Olga Verliin 95 95 190 väga hea RH-FL E 1

RH-FL E Flutwelle Winky SLK Anni Renno 93 92 185 väga hea RH-FL E 2

Tänavused päästekoerte IPO-R koolitusala Eesti Meistrivõistlused maa-ala otsingus peeti 
29.-30.aprillil Raplamaal Pihalis. Võistlus korraldati koostöös Eesti Otsingukoerte Klubiga ja 
võistlust hindas rahvusvaheline FCI päästekoerte kohtunik Danielle Richard Belgiast.
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Esimese koha kõrgeima punktisummaga 261 punkti ja 
hindega “hea” saavutasid mullused tiitlikaitsjad  hollandi 
lambakoer lühikarvaline Amy’s White Rose von den 
Hohenheimer Herdern (Roosi) ja koerajuht Margot 
Luukas, kes on ka sel aastal IPO-R Eesti Meistrid 2017. Teise 
koha saavutas võistluspaar Soomest - tõutu koer Iines ja 
koerajuht Kirsi Myöhänen, kes teenisid 250 punkti ja hinde 
“hea”. Kolmandale kohale tulid saksa lambakoer Margman 
Niten ja koerajuht Piret Koor 247 punkti ja samuti hindega 
“hea” ning neljanda koha saavutasid iiri punavalge setter 
Perfect Diamond Shadow Dog ja koerajuht Kris Heinsoo, 
kes kogusid 219 punkti hindega “rahuldav”.

Paralleelselt meistrivõistlustega toimusid IPO-R 
võistlused ka madalamates astmetes RH-FL A (6 osalejat) 
ja RH-FL E  (3 osalejat) tasemel ning samuti jäljes RH-F 
B (2 osalejat). Rõõm oli tõdeda, et ka siin oli osalejaid 
väljastpoolt Eestit – 2 võistluspaari Soomest ja 1 Venemaalt. 
Võistlusklasse RH-FL A ja RH-F B hindas kohtunik 
Danielle Richard ning võistlusklassi RH-FL E kohtunik 
Margot Luukas. Kokkuvõttes saavutati RH-FL A tasemel 
kolm tulemust ja RH-FL E tasemel kaks tulemust ning 

jäljes RH-F B tasemel üks tulemus. Keerukaks väljakutseks 
osutus korraldajatele eelkõige jäljeosa korraldamine, sest 
ajaks, mil laupäeva pärastlõunal oli kavandatud jäljeosa, 
kattis maad enam kui 5 sentimeetrine lumevaip. Nii ei 
jäänud korraldajatel muud üle, kui lükata jäljed pühapäeva 
õhtule ja loota lume sulamisele. Seekord õnneks ei vedanud 
prognoos alt ja juba lõunased luureandmed näitasid, 
et lumi on metsas jõudsasti sulanud. Esimest korda oli 
jäljemaastikuna kasutusel metsa-ala, kus jäljed kulgesid 
vahelduvalt üle raiesmike ja erinevate metsamaastike ning 
ületasid ka teid. Kõrgema astme ehk RH-F B jälje pikkuseks 
on 2000 sammu ning vanuseks vähemalt 3 tundi. Jälg algab 
ID eseme otsinguga ja jäljel on 8 eset ning lõpus fi gurant ehk 
jäljetegija. Jäljel tulemuse saavutanud Soome võistluspaar 
belgia lambakoer malinois Blaze Cobra ja koerajuht Liia 
Rikkinen näitasid tõelist maailmaklassi, esimest korda 
Eestis aeti päästejälje osa maksimumpuntidele ehk 200 
punktile, mis koos kuulekusega kokkuvõttes andis RH-F B 
tulemuse 292 punkti ja hinde “võrratu”.

Nagu traditsiooniks kujunenud, ei puudunud ka sel 
korral spetsiaalselt IPO-R EMV-le ja Rahvusvahelisele 
Päästekoerte päevale pühendatud tort, millega tegus ja 
toimekas nädalavahetus kokku võeti. Autasustati võitjaid, 
tänati kohtunikke, osa-alade koordinaatoreid, fi gurante, 
jäljetegijaid, platsi abilisi, suurepäraseid inimrühma 
koerajuhte ja koeri, kes kõik olid ülitublid ja andsid neil 
päevi l oma parima! 

Eesti Otsingukoerte Klubi
Pildid: Mihkel Rikas

IPO-R Eesti Meistrid 2017 Amy’s White Rose von den 
Hohenheimer Herdern, koerajuht Margot Luukas

RH-FL A esikolmik

Eesti meistrivõistluste autasustamine
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TOETUS ESIMESTEL ELUPÄEVADEL
TÄISVÄÄRTUSLIKUKS ELUKS

PUPPY PRO TECH 
Läbimurdeline patendeerimisel toode koostatud iga 
kutsika toetamiseks. Eriti soovitatud kasutada kõrge riskiga 
vastsündinutel ja noortel kutsikatel.

PUPPY PRO TECH on spetsiaalselt koostatud ideaalseks 
täiendsöödaks nii ternespiimale esimese 24 elutunni 
jooksul kui ka kasvu ja arengu toetamiseks võõrutamiseni.
 

Koostatud Royal Canini toitumisspetsialistide poolt, 
et pakkuda kasvatajatele ja loomaarstidele võimalust 
toetada iga vastsündinud kutsika kasvu ja arengut.

KASVU TOETAMISEKS KRIITILISTE 
ESIMESTE PÄEVADE JOOKSUL 
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Rohkema informatsiooni saamiseks pöörduge oma 
loomaarsti või Royal Canini kasvatajate müügiesindaja poole.

 KAASAS SÖÖTMISKOMPLEK
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Näituste näitus - Crufts 2017
Inglismaa on hästi tuntud oma pikaajaliste ja kauakestvate 

traditsioonide poolest. Charles Cruft ’i poolt 1886. aastal 
esmakordselt korraldatud terjerite näitus on tänaseks 
arenenud mitmepäevaseks koeranäituste suursündmuseks, 
millele registreeritakse tänini kümneid tuhandeid koeri 
ning seda külastab sadu tuhandeid inimesi. Cruft s on 
kantud ka Guinessi rekordite raamatusse 1991. aastal kui 
suurima osalejate arvuga koeranäitus (22 973 koera). 

Tähelepanuväärne on näitus veel selle poolest, et 
sõltumata rohkest osalejate arvust, sinna iga soovija ei 
pääse. Selleks, et kvalifi tseeruda Cruft s näitusele, peab koer 

Best in Show võitja - 
ameerika kokkerspanjel Aft erglow Miami Ink. Kasvatajad Michael Gadsby & Jason Lynn, UK,  
omanikud Jason & R. Lynn & Da Silva ning esitas Jason Lynn

olema kindla tiitlinäituse võitja* (näiteks Eestis on sellisteks 
näitusteks 2017. aastal kaks tiitlinäitust “Eesti Võitja” ja 
“Balti Võitja”). Cruft s’i ametlikul kodulehel on loetletud 75 
näitust erinevates riikides, mille võitjatel avaneb võimalus 
2018. aasta Cruft s’i näitusele registreerida. Meie lähiümbrus 
on hästi esindatud - Rootsi, Soome, Läti, Leedu, Venemaa  
- entusiastidel on palju valikuid, kuhu suunduda  - põhja, 
lõunasse, läände või itta. 

2017. aastal toimus Cruft s 9. kuni 12. märtsini oma 
tavapärases paigas Birminghamis, Inglismaal. Näitusel 
oli esindatud üle 200 koeratõu, registreeritud kokku ~22 

Best in Show reserv võitja - kääbuspuudel Minarets 
Best Kept Secret

Hound Group’i võitja vendeeni suur basset 
grifoon Frosty Snowman, kasvataja Phil Reid, 
UK, omanikud Gwen Huikeshoven, Hollandi ja  
Phil Reid

Terrier Group’i võitja lakelandi terjer Saredon 
Enigma. Kasvataja John Averis, UK, omanikud 
Johann Schembri ja Tony Baker, koera esitas 
kasvataja John Averis. 

Toy Group’i võitja yorkshire’i terjer My Precious 
JP Kagayaki. Omanikud Chizuru ja Hisayoshi 
Kadowaki.
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kõikidele osalejatele, kuid kindlasti on lõppkokkuvõtteks 
ning suursündmuseks viimasel päeval toimuv kogu näituse 
Best in Show. Inglismaal jagunevad rühmad veidi teisiti, 
kui oleme harjunud FCI näitustel nägema. Viimasel päeval 
olid esindatud kõikide rühmade võitjad, kellest vailiti 
näituse kauneim koer BIS võitja ja reserv-võitja. 

Best in Show võitis (hindas Mr. Jeff  Horswell) Gundog 
Group’i võitja (hindas Mrs. Fiona Coward Scholes) , kelleks 
oli noor, kaheaastane ameerika kokkerspanjel Aft erglow 
Miami Ink. Kasvatajad Michael Gadsby & Jason Lynn, UK,  
omanikud Jason & R. Lynn & Da Silva ning esitas Jason 
Lynn.

Best in Show reserv võitja (hindas Mr. Jeff  Horswell) 
ja Utility Group võitja (hindas Mr. Derek Smith) 
-kääbuspuudel Minarets Best Kept Secret. Kasvatajad 
Muriel, Carol ja Melanie Harwood, UK, omanik Melanie 
Harwood, UK. Minaret kennel on kasvatanud puudleid 
üle 50 aasta (loodud 1961), praegu tegutsevad koos kolme 
põlvkonna daamid. Koera esitas Melanie Harwood. 

Hound Group’i võitis (hindas Mr. Graham Hill) 
noor kaheaastane vendeeni suur basset grifoon Frosty 
Snowman, kasvataja Phil Reid, UK, omanikud Gwen 
Huikeshoven, Hollandi ja  Phil Reid, UK ning koera esitas 
tema omanik Gwen. Frosty on osalenud ka Eesti näitustel 
ning saavutanud EST JUN CH tiitli (Tallinn Winner näitus, 
2016). Mul oli suurepärane võimalus seda toredat koera 
pildistada 2016. aastal Soome Võitja näitusel, kus ta oli 
rühm IV võitja.  

Pastoral Group’i võitja (hindas Mr. Robin Newhouse): 
vana-inglise lambakoer Aryakas Pegasos, kasvataja ja 
omanik Nikolas Kanales, UK. Kasvataja sõnul on tegemist 
oma vanemate tõelise koopiaga, kes sõltumata suurusest 
liigub vabalt ja kergelt. Koera esitas omanik ja kasvataja 
Nikolas. 

000 koera ja näitusetoimkonna sõnul külastas nelja päeva 
jooksul näitust rohkem kui 160 000 inimest. 

Kõige enam oli osalejaid Inglismaalt, üle 18 000, järgnes 
Prantsusmaa 418 osalejaga, Itaalia 373 ja Holland - 327 
osalejat. Eestist oli registreeritud 12 koera. Esindatud olid 
ka sellised kauged paigad nagu Mehhiko, Brasiilia, Uus-
Meremaa, Singapur, Lõuna-Aafrika. Seda võib nimetada 
tõeliseks ülemaailmseks koerasõprade kokkutulekuks ja 
endiselt jääb lootus, et kogu sündmusest võidavad kõige 
enam just meie neljajalgsed kaaslased.

Tõugudest olid kõige rohkearvulisemalt esindatud 
retriiverid - labradori retriiver (555 koera), kuldne 
retriiver (542 koera), siledakarvaline retriiver (400 koera). 
Muljetavaldavad numbrid olid veel järgmistel tõugudel 
-  whippet (386 koera), kokkerspanjel (381 koera), 
staff ordshire bullterjer (369 koera). Kokku ületas 300 koera 
piiri üle 10 erineva tõu. 

Kõikidel päevadel toimusid lisaks tõugude hindamisele 
ringides ja Best in Show’le ka erinevad lisavõistlused. 
Agility on näitusekavas olnud 1978. aastast, fl yball 1990. 
Kennelklubi noorteorganisatsioon loodi 1985. aastal 
ning pärast seda on korrapäraselt toimunud ja väga 
entusiastlikult esindatud Juuniorhändleri võistlused. 

Ka meie tublid händlerid on seal korduvalt osalenud 
ning oma oskusi demonstreerinud. Sel aastal esindas 
Eestit Anabel Leedu, kes oma korrektse ja kena esitusega 
valmistas koerasõpradele palju rõõmu. 

Kogu näitus oli korraldatud inglastele omases rahulikus 
ning meeldivas tempos, kuigi osalejaid, külastajaid, 
toitlustus- ja müügikohti ning üritusi oli kujuteldamatult 
palju. Alati leidus aega meeldiva seltskonna ja tassikese 
tee jaoks ning inglaste kannatlikkus ja mõnus kiiksuga 
huumorimeel olid tõeliselt nakkavad. Millegipärast 
meenusid pidevalt Stingi laulusõnad “a gentleman will walk 
but never run” - loodetavasti ikka õigel ajal ja õiges kohas. 

Iga päev tõi palju põnevust ja toredaid kohtumisi 

*  Cruft sile kvalifi tseeruvad kohe ka kõik rahvusvahelised tšempionid, neil ei ole vaja saada kvalifi katsiooni läbi vastavate 
tiitlinäituste. http://www.cruft s.org.uk/content/dog-exhibitors/qualifi cation-for-cruft s-2018/ 

Pastoral Group’i võitja vana-inglise lambakoer Aryakas Pegasos, 
kasvataja ja omanik Nikolas Kanales, UK

Working Group’i võitja newfoundlandi koer Merrybear 
D’Artagnan. Kasvatajad Gordon Cutts ja Patrick Galvin, 
Iirimaa, omanikud Lynn ja Terry Chapman ning koera esitas 
kasvataja Patrick Galvin
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Rahvusvaheline juuniorhändlerite 
võistlus Cruftsis

Igal aastal toimub Inglismaal rahvusvaheline 
koertenäitus Cruft s, mille raames toimub ka 
Rahvusvaheline Juuniorhändlerite fi naal. Sel aasta oli 
mul taaskord võimalus Eestit esindada, kuna võitsin Eesti 
Meistrivõistlused 2016.

 Sinna võistlusele tulevad kokku kõik kõige paremad 
händlerid üle kogu maailma. Võistlus on eriline veel 
selle poolest, et sinna ei võeta kaasa oma võistluskoera. 
Korraldusmeeskond toob sulle vastavalt sinu tõuvalikule 
koera näitusele ise kohale. 

Ettevalmistused algasid juba mitu kuud enne tegelikku 
võistlust - alustades uue kostüümi õmblemisest ja 
lõpetades 45 kingituse ostmisega teistele osalejatele. Kohe, 
kui avaldati osalejate nimekiri, loodi taas Facebook’i 
grupp, et kõik saaksid enne päriselt kohtumist omavahel 
suhelda. Enamuse händleritega olin juba varem suhelnud 
teistel suurtel näitustel. Sel aastal oli ka palju võistlejaid, 
kes olid teist aastat järjest võistlustules.  

Lõpuks jõudiski kätte aeg alustada oma reisi Inglismaa 
poole. Kohvreid oli mul lausa mitu - kingituste ja 
kostüümide jaoks. Võistlusele eelneval päeval saime kätte 
kogu võistluseks vajaliku info ning tutvusime korraldajate 
ja võistluse kommentaatoriga, võistluskaaslastega 
veetsime koos aega näituseplatsil. Lisaks toimus õhtul 
pidulik õhtusöök ja proov homse võistluse jaoks. 
Õhtusöögil pidas iga võistleja väikse tutvustava kõne 
endast ning mõni julgem isegi laulis. 

Võistluspäeva hommikul tuli ärgata väga vara ja 
öötunnid jäid lühikeseks. Napilt jõudsime soengu 
teha ja riidesse panna, kui tuli juba bussi peale joosta. 
Õnneks elasime näituseplatsile väga lähedal ning sõit 
ei olnud üldse pikk. Võistluskoeraks valisin ma seekord 
vaaraokoera, kuna paljud inimesed olid mulle just seda 
tõugu soovitanud. Eelnevalt oli mul selle tõuga väga vähe 
kogemusi olnud, seega oli see uus ja huvitav väljakutse. 

Näituseplatsile jõudes kohtusin ma oma esitatava 
koeraga esimest korda ning meil oli antud veidi alla 
tunni, et saavutada hea kontakt. Siis pandi kõik händlerid 
ruttu järjekorda ja ringi me jooksimegi. Esimeses voorus 

vaatas kohtunik kõik võistlejad koos oma valitud koeraga 
ükshaaval üle, teises voorus aga anti uus koer hoopis 
teisest tõust. Mina sain juhuse tahtel enda esitada vahva 
west highlandi  terjeri, kellega tutvumiseks anti kõigest 
5 minutit aega. Veel oli kolmas voor, kus joosti oma 
esialgsete koertega sisse ja kohtunik tegi oma otsuse, 
et kes pääsevad 10 parima hulka. Lõpuks, peale tervet 
päeva ootamist, oli aeg fi naali jaoks. Õnneks olid samal 
päeval ka kuldsed retriiverid ringis, seega sai aega 
nende vaatamisega sisustatud. Kuldseid oli näitusele 
registreerunud 500 ringis, seega oli, mida vaadata. 

Finaali jooksid sisse kõik osalejad oma esialgsete 
koertega. Kogu publik elas võistlusele tohutult kaasa 
ning ringi sissejooksmine oli taaskord väga uhke elamus. 
Seekord oli võistlusele tulles minu eesmärk ilusti esineda 
ja uusi sõpru saada, mille ma ka täitsin. Mind küll 10ne 
parima hulka ei valitud, aga olen kogu selle kogemuse 
eest meeletult tänulik. Võitjaks osutus Scarlett Burnside 
Iirimaalt, keda olen juba tükk aega jälginud ja kellele 
kaasa elanud interneti vahendusel. 

Kahjuks pressib vanus peale ja minu karjäär 
juuniorhändlerina hakkab läbi saama. Ees on veel paar 
suuremat võistlust ning sügisest olen ma ametlikult 
“pensionil”. Luban, et koeramaailmast ei kao ma mitte 
kuskile ning mind näeb ka edaspidi koertenäitustel ringis 
jooksmas. 

Suur aitäh kõigile, kes mind aastate jooksul on aidanud 
ja õpetanud ning vajadusel koeri laenanud. Tänud ka Hedi 
Kummile, ilma kelle koerteta ma nii kaugele poleks taas 
jõudnud. Eriti suured tänud mu emale, kes läbi aastate on 
mulle alati toeks olnud ja mind nii kaugele üldse aidanud. 
Võin julgelt väita, et olen nii oma riiki kui ka ennast auga 
esindanud. Aitäh ka Eesti Kennelliidule, ilma kelleta 
poleks need reisid võimalikuks saanud!

Anabel Leedu

Terrier Group’i võitja (hindas Mr. Don Munro): 
lakelandi terjer Saredon Enigma (hüüdnimega Alan, 
vanus 20 kuud). Kasvataja John Averis, UK, omanikud 
Johann Schembri ja Tony Baker ning koera esitas kasvataja 
John Averis. 

Toy Group’i võitja (hindas Mrs. Zena Th orn -Andrews): 
yorkshire’i terjer My Precious JP Kagayaki. Omanikud 
Chizuru ja Hisayoshi Kadowaki reisisid koos oma nelja-
aastase koeraga näitusele Jaapanist ning koera esitas 
omanik Chizuru Kadowaki.

Working Group’i võitja (hindas Mrs. Meg Purnell-
Carpenter): newfoundlandi koer Merrybear D’Artagnan 

(hüüdnimega Bentley). Kasvatajad Gordon Cutts 
ja Patrick Galvin, Iirimaa, omanikud Lynn ja Terry 
Chapman ning koera esitas kasvataja Patrick Galvin. 

Õnnitleme kõiki tublisid osalejaid, kes leidsid aega ja 
võimalust pikk reis ette võtta ning hoiame pöialt meie 
kasvatajatele ja koeraomanikele järgmisteks aastateks. 

Tekst ja pildid
Kaire Rjadnev-Meristo 

World Dog Press Association liige. 
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Võidukad kogemused Inglismaa 
koertenäitustelt

Pea kolm aastat tagasi ei teadnud me midagi ei Cruft sist 
ega tiibeti mastifi test. Esimese tiibeti mastifi  Nora ostsime 
oma perre aprillis 2014. Saatuse ja juhuse tahtel saime 
jaanuaris 2015 aidata ilmale veel 10 tiibeti mastifi  kutsikat, 
kellest kaks – Boo ja Bagira jäid meie perre kasvama ning 
neil on koos Noraga samad vanemad – ema Jennifer ja isa 
Bonaparte. 

Noraga alustasime kohe kutsikakoolist ja siis tekkis 
huvi näituste vastu ning juba sügisel 2014 oli ta tõu parim 
kutsikas ja järgmisel aastal lisandusid juuniortšempioni 
tiitlid. Juunis 2015 käisime Noraga Milanos koerte 
maailmanäitusel ning see esimene suure rahvusvahelise 
näituse kogemus koos kolmanda kohaga andis mõtte, 
et oleme endale leidnud uue ja põneva hobi. Boo ja 
Bagira kasvasid ja ka nendega alustasime  koertekoolis 
lisaõpetuse saamist ning näitustel käimist. Juunis 2016 
läksime juba kolme tiibetlasega Moskvas toimunud koerte 
maailmanäitusele ning arvestades suurt konkurentsi 
(223 tiibeti mastifi t), olime seal osalenud tiibeti mastifi te 
arvestuses päris edukad – kõik said suurepärase tulemuse. 
Osaledes erinevatel rahvusvahelistel näitustel hakkas 
silma ka info, et mõne näituse võitja saab osalemisõiguse 
Cruft sil. Nora oli võitnud kaks osalemisõigust ja Boo ühe. 

Edasi hakkasin põhjalikult uurima, kuidas sinna 
Cruft sile saab ning mis näitusega tegu on. Esimese 
asjana tellisin kõigile kolmele koerale Inglismaa Th e 
Kennel Clubist (www.thekennelclub.org.uk) Authority to 
Compete (ATC) numbrid ehk volituse konkureerimiseks, 
sest ilma selleta ei saa koeri registreerida ei Cruft si ega 
teistele Inglismaa näitustele. See tunnistus maksab 20 
naela, saadetakse teile 2-3 nädala jooksul kodusele 
aadressile ning on eluaegne. Tunnistusele kantakse vaid 
koera koduriigi tšempiontiitel.

Seejärel tegin kõigile kolmele koerale Th e Kennel Clubis 
– My Kennel Club kontod (www.mykc.org.uk) ja samuti 
registreerisin ennast kohaliku andmesüsteemi Fosse 
Data System (www.fossedata.co.uk) kasutajaks, et saada 
õigus läbi online süsteemi registreerida koerad näitustele. 
Cruft si numbrid, sissepääsu piletid, autoparkla pilet, 
kataloogi voucher saadetakse teie kodusele postiaadressile 
ca 1 kuu enne näitust. Teiste näituste puhul saab numbrid 
ja kataloogi näitusepäeval infolauast või näitusenumbrid 
antakse vahetult enne koera näitamist näituseringis. 

Inglismaale reisisime autoga ja seetõttu planeerisime 
selle reisi nii, et me ei võtaks seda pikka sõitu ette vaid 
Cruft si pärast, vaid enne ja pärast Cruft si osaleks ka teistel 
näitustel. Minnes käisime näitustel Poolas ja Hollandis, 
kus osalesime lisaks ka paarides. Peale Cruft si olime veel 
ühe nädalavahetuse kahel kohalikul näitusel. Kogu kestis 
reis 1.-24.märtsini ning läbisime selle jooksul üle 8000 
km.

Inglismaal oli esimene ja kõige tähtsam näitus Cruft s 
2017, mis meie tõu jaoks toimus 12.märtsil Birminghamis. 
Cruft s 2017 kestis 9.-12.03. ning Eestist osales kokku 

12 koera ja neist kaks olid meie omad. Näituse reeglite 
mapp on 136 lehekülge ning halli sisse lähed hommikul 
kell 8.00 ja välja lastakse alles kell 16.00. Koera pissitamise 
nurgad on hallides sees väikeste aladena. Kokku osales 
55 tiibeti mastifi t. Kõige kõrgem klass oli avaklass ja seal 
oli nii emastes kui ka isastes 9 koera. Nora võitis emaste 
avaklassis 4. koha ja Boo võitis isaste avaklassis 5. koha. 
Inglismaa kõigil näitustel antakse välja viis auhinnalist 
kohta.  

Cruft sil oli tiibetlastel kokku 7 erinevat 
osalemiskategooriat: veteran, kutsikas, juunior, ei ole 
võitnud tšempioni serti (Post Graduate), ei ole veel 
tšempionid (Limit), ava ehk tšempionid (Open) ja lisaks 
Hea Kodaniku klass (Good Citizen Dog Scheme). Tiibeti 

Cruft s 2017 -  avaklassi emased ringis ja esimene on Nora.

Cruft s 2017 -  Boo ja Nora.
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mastif on grupina töökoer ehk „working and pastoral 
groups“ all. Lisainfo: (www.crufts.org.uk). 

Peale Cruft si jäime veel nädalaks Inglismaale, et 
osaleda kahel kohalikul koertenäitusel. 

NOTTINGHAM SHERWOOD FORESTERS 
KENNEL ASSOCIATION OPEN SHOW toimus 
18.märtsil 2017 WINTHORPE`S, NEWARKis, kus 
spetsiaalne koertenäituste koht (nii sisehallid kui   ka 
väliväljakud).

Sellel näitusel eraldi tõugu kui tiibeti mastif ei olnud 
välja toodud, mis tähendas seda, et tuli osaleda teiste 
töö- ehk „Working Group“ tõugudega koos ringis (need 
tõud, keda samuti ei olnud eraldi välja toodud). Osaleda 
saab ühel näitusel mitmes kategoorias ja sõna OPEN 
tähendab, et emased ja isased koerad võistlevad koos ühes 
ringis. Ühe näituse raames võib oma koerad registreerida 
mitmesse osalemisklassi. Me proovisime neist sellel 
näitusel kahte.

A.V.N.S.C.WORKING – ANY VARIETY NOT 
SEPARATELY CLASSIFIED WORKING - kohtunik 
HOWARD OGDEN – Inglismaa. 

Selles grupis olid siis koos näiteks siberi husky, 
portugali veekoer, dobermann, tiibeti mastif, bordoo 
dogi, vene must terjer, leonberger. Klassid olid: kutsikas, 
juunior, ei ole võitnud tšempioni serti (Post Graduate) ja 
ava ehk tšempioniklass. 

Hirwenoye Bagira Clara osales Post Graduate klassis 
ja sai seal 2. koha,  Noranetravati ja Hirwenoye Boo Palai 
olid koos Open ehk avaklassis - Nora sai 2. koha ja Boo 
sai 4. koha.

A.V. WORKING – Any Variety Working – selles 
rühmas võivad kõik töö- ehk „Working“  klassi koerad 
koos olla. Õnneks oli selles klassis kirjas vaid meie 3 
tiibeti mastifi t, seega tuli ringi äärest appi üks kohalik 
mees ja saimegi oma kolm koera näidatud.

1. koht – Noranetravati
2. koht – Hirwenoye Boo Palai
3. koht – Hirwenoye Bagira Clara

19.märtsil osalesime RETFORD CANINE SOCIETY 
OPEN SHOW`l ja seal oli välja toodud tiibeti mastif ka 
eraldi tõuna. Näitus toimus samas kohas, kus ka eelmisel 
päeval, aga korraldajaks teine kennelklubi.

Lisaks osalesime ka A.V. – Any Variety grupis ehk 
sinna oli registreeritud igasugu tõuge üle kogu näituse. 

TIBETAN MASTIF: Selles ringis oli kohtunikuks 
Hr. Mark Leak, kes on Inglismaa Tiibeti Mastifi te 
tõuühingu president! Tõu parimaks tuli Noranetravati, 
reserv tõu parim oli aga Hirwenoye Bagira Cla
ra.                                                                                                                         

POST GRADUATE KLASS: 1. koht – Hirwenoye 
Bagira Clara

OPEN ehk avaklass: 1. koht – Noranetravati ja 2. koht 
– Hirwenoye Boo Palai

A.V. – Any Variety (seekord panime osalema vaid 
2 oma koera) ja tõugudest oli kirjas – pointer, itaalia 
karmikarvaline linnukoer, saksa dogi, meie 2 tiibeti 
mastifi t, siberi husky, akita, keeshond, ibiza podenco, 
cavalier king charles spanjel, käharakarvaline bichon, 
manchesteri terjer.  Kohtunik – Mary Deats – hindas 
esimest (!) korda tiibeti mastifi t!

1. koht Hirwenoye Boo Palai
2. koht Noranetravati
3. koht oli akita

Nora osales ka WORKING g rupi BIS ringis, aga seal 
esimese 4 tõu hulka ei tulnud. 

Tekst ja pildid: 
Erki Korp ja Reena Uustal

Kennel Hirwenoye

Reisil võidetud auhinnad.

Nora ja Reena ning kohtunik Mark Leak
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Rahvusvaheline koertenäitus 
“Tallinna Võitja 2017” 

08.04. - 09.04.2017 Tallinn, Saku Suurhall 

TULEMUSED

Rühm 1
Kohtunik: Ozan Belkis / Türgi

1  austraalia lambakoer MYSTIC 
FALLS BAZINGA! BALT J CH EST 
CH EST J CH LTU JCH LVA JCH 
TLN WCup17 TLNJW15 TLNW17 
om: Jane Evert, Eesti 

2  welsh corgi 
pembroke ASTERSLAND YOU 
KNOW WHO BALT CH BALT J CH 
BALT W13 BLR CH C.I.B EST CH 
EST J CH FIN CH LTU CH LTU JCH 
LVA CH LVA JCH LVA W14 POL 
CH RUS CH TLNJW12 TLNW12 
TLNW13 TLNW15 TLNW16 
TLNW17 om: Merle Laut, Eesti

3  collie, lühikarvaline  CLINGSTONE'S 
KING HIMSELF HeJW16 TLNJW17 
TLNW17 om: Satu Asikainen, Soome

4  lõuna-vene lambakoer RAJEVSKIY 
WITH LOVE FROM LYUTIY BALT 
JW15 EST CH EST J CH ESTJW15 
ESTW15 ESTW16 EurJW15 FINW15 
HeW15 LVA CH LVA JCH Riga JW15 
TLN WCup16 TLNW16 TLNW17 
om: Rita Tali, Eesti 

Rühm 2
Kohtunik: Julija Aidietiene / Leedu

1  vene must terjer MEDVEZHYA 
STAYA LANSELOT RYTSAR 
SVETA
TLNW17 om: Sergey Bugrov, 
Venemaa

2  do-khyi (tiibeti mastif) BENDZI 
LHASSA VALLEY EST CH RUS 
CH TLNW17 om: Yulia Stepanova, 
Venemaa 

3 saksa dogi kollane & 
tiigrikarva MÉHERZUGI WORLD 
WINNER BALT CH BALT J CH 
BALT JW15 EST CH EST J CH 
ESTJW15 ESTW16 FIN CH LTU 
CH LTU JCH LVA CH LVA JCH 
TLNJW15 TLNW17 om: Kati-Maija 
Korhonen, Soome 

4 inglise buldog TRUVOR BULLS 
FEDERIKO FELLINI TLNW17 om: 
Yulia Pozhidaeva, Venemaa 

Rühm 3
Kohtunik: Eeva Rautala / Soome

1  airedale'i terjer SAREDON 
DELIVERANCE EST CH EST J 
CH TLN WCup17 TLNW17 om: 
Jekaterina Kantijevskaja & John 
Averis, Eesti 

2  west highlandi terjer EROS LOVE 
KOM BLR CH EST CH EST J CH 
LTU CH LVA CH LVA JCH TLNW17 
om: Alina Shutka, Läti 

3  dandie dinmont'i 
terjer DANCHESTER'S QUALITY 
APPROVED EST J CH TLN JWCup 
17 TLN WCup17 TLN JW17 TLN 
W17 om: Hanne Tuomenoksa & 
Kristine Maria Airenne, Soome 

4  foksterjer, karmikarvaline SHARK 
V.D. BISMARCKQUELLE FINJW16 
FINW16 HeJW16 HeW16 NOR W16 
TLNW17 om: Paavo Tervonen & 
Juha Palosaari, Soome

Rühm 4
Kohtunik: Elizabeth Gonzales / 
Gibraltar

1  kääbustaks, 
lühikarvaline CATASTROFE'S 
RED DRAGON EurW15 FIN CH 
TLNW17 om: Stina Selen, Soome 

2  kääbustaks, 
pikakarvaline ZHEMCHUZHINA 
PETERBURGA SHOGUN
BALT CH EST CH LTU CH LVA CH 
RUS CH RUS JCH TLNW17 om: 
Yulia Zhukova, Venemaa 

3  küülikutaks, 
karmikarvaline HEIDELIND'S KILT 
CHOOSE ME TLNW17 om: Diane 
Whitehouse, Iirimaa 

4  küülikutaks, lühikarvaline MAGIK 
RAINBOW ZZ TOP BALT CH 
BALT J CH BALT JW12 BALT W13 
BGR CH BGR GR CH C.I.B C.I.E 
CYP CH CYP GRCH DNK CH EST 
CH EST J CH ESTJW12 ESTW12 
ESTW15 FIN CH GIB CH GIB JCH 
GRC CH HeW13 HeW16 LTU CH 
LTU JCH LTU JW12 LTU W13 LTU 
W14 LVA CH LVA JCH LVA JW12 
LVA W14 MAL CH MNE CH NOR 
CH NOR W15 NORD CH ROU CH 
ROU GR CH SMR CH SWE CH 
SWE W12 TLN WCup13 TLNJW12 
TLNW12 TLNW13 TLNW14 
TLNW17 om: Jaana Heinonen, 
Soome 

Rühm 5
Kohtunik: Linda Jürgens / Eesti

1  ameerika akita AMERICAN 
TRIUMPH JACKPOT BALT CH 
BALT J CH BALT W12 BALT W15 
C.I.B EST CH EST J CH ESTW13 
ESTW15 FIN CH LTU CH LTU 
JCH LVA CH LVA JCH RUS CH 
TLN WCup14 TLN WCup15 TLN 
WCup16 TLNJW12 TLNW13 
TLNW14 TLNW16 TLNW17 om: 
Maria Piilmann, Eesti 

2  samojeedi koer SMILING 
SNOWBALL LETTER TO 
TOLSTOI EST J CH TLNJW17 
TLNW17 om: Kristiine Uspenski, 
Eesti 

3 keeshond/wolfspitz EERONDAALI 
BREAK EVERY RULE SWE JW16 
TLNW17 om: Petri Turunen, Soome 

4 siberi husky ARROW STORK OF 
POLIARINE ARKTIKA EST J CH 
LTU JCH TLNJW17 TLNW17 om: 
Elina Šutiene, Leedu 

Rühm 6
Kohtunik: Lois Wilson / Lõuna-Aafrika

1 vendeen'i väike basset-
grifoon MINGRAND'S WRITTEN 
IN STARS FINJW16 HeJW16 
TLNJW17 TLNW17 om: Hanna 
Leinonen, Soome

2  baieri verekoer GARD AMULET 
SOUL EST J CH ESTJW16 TLN 
JWCup16 TLN WCup16 TLN 
WCup17 TLNJW16 TLNW16 
TLNW17 om: Feliks Kobakene, Eesti 

welsh corgi pembroke ASTERSLAND YOU 
KNOW WHO, om: Merle Laut, Eesti

baieri verekoer GARD AMULET SOUL, om: 
Feliks Kobakene, Eesti 
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3  rodeesia ridgeback RIZIKI BOOM 
CHOCOLATTA TLNW17 om: Haija 
Aaltonen & Lari-Matti Kurkisuo, 
Soome

4  beagle SCENTINI THE AVIATOR 
BALT W07 BALT W08 BALT Vet 
W13 BALT VetW15 C.I.E EST Vet 
W14 EST VetW15 ESTW08 ESTW11 
EurasiaCH FIN VetW14 FIN VetW15 
FIN W08 FINW09 HeW10 HeW13 
He Vet W13 HeVetW15 LTU W09 
LVA W08 NORD W07 Riga Vet W15 
RKF CH RUS CH SWE VetW14 
TLN WCup 16 TLN WCup17 TLN 
Vet W17 TLN VetW Cup16 TLN 
VetWCup17 TLNW17 USA CH om: 
Satu Laitinen, Soome 

Rühm 7
Kohtunik: Zlatko Jojkic / Serbia

1  gordoni setter GOANGO BLACK 
I WANT IT ALL BALT W15 C.I.E 
SWE W16 TLNW17 om: Nina 
Caldén & Joakim Caldén, Soome 

2 inglise pointer WEIMPOINT 
NAUGHTY WIZARD OF OZ BALT 
JW15 EST J CH ESTW16 EurJW15 
FINW15 FINW16 HeW15 HeW16 
NORDW15 NORDW16 TLNW17 

om: Tiina Närhi-Jääskeläinen 
& Sanna Vartiainen & Timo 
Jääskeläinen, Soome

3 ungari karmikarvaline 
linnukoer TANGRAMS MAX BALT 
J CH EST J CH ESTJW16 ESTW16 
FINJW16 FINW16 HeJW16 HeW16 
LTU JCH LVA JCH NOR JW16 NOR 
W16 TLNW17 om: Minna Savioja & 
Lea Laitinen, Soome 

4 ungari lühikarvaline 
linnukoer FEKETICSI VADA'SZ 
HOPE FOR FREE JAZZ TLNJW17 
TLNW17 om: Beata Soloveja, Läti 

Rühm 8
Kohtunik: Roxana Liliana Opris / 
Rumeenia

1  inglise springerspanjel ADAMANT'S 
FORTUNE IS FUTURE BALT J CH 
BALT W13 C.I.B C.I.E EST J CH FIN 
CH FINW13 HeW15 LTU JCH LTU 
W14 LVA JCH LVA JW13 NOR CH 
NORD CH SWE CH TLNW17 om: 
Sari Kangaslampi, Soome 

2 inglise kokkerspanjel TRIPLET 
HALPHEN RED BALT W16 FIN 
W15 TLNW16 TLNW17 om: Heli 
Härkälä & Pekka Kananen, Soome 

3 nova scotia retriiver KITIMAT BIG 
LEAF MAPLE C.I.E TLNW17 om: 
Marja Koski, Soome 

4 clumberspanjel BIMBIK'S GIGILLE 
BALT CH BALT J CH BALT W12 
BALT W14 BALT W15 EST CH EST 
J CH ESTJW12 ESTW11 ESTW12 
ESTW14 ESTW15 ESTW16 FIN CH 
FINJW11 FINW13 HeW12 LTU CH 
LTU JCH LTU JW12 LTU W13 LVA 
CH LVA JCH LVA W13 LVA W14 
NORDW13 TLNW14 TLNW17 om: 
Karme Reiljan & Katrin Juurak, Eesti 

Rühm 9
Kohtunik: Bo Lasthein Andersen / 
Taani

1  kääbuspuudel aprikoos & hall & 
punane POLOSPORT HEAD OVER 
HEELS EST J CH FINJW16 TLN 
JWCup17 TLNJW17 TLNW17 om: 
Karin Kratt & Birgit Elster, Eesti 

2  väike brabandi grifoon SAVENKOFF 
ETIEN FLIRTING BOY BALT CH 
BALT J CH Bel W16 BeneluxW16 
BLR CH C.I.B CZE CH EST CH EST 
J CH ESTJW15 ESTW15 EurW16 
FIN CH HeW16 LTU CH LTU 
JCH LVA CH LVA JCH NOR CH 
NORD CH Riga W15 RUS CH RUS 
JCH SWE CH SWE W16 TLNW16 
TLNW17 om: Julia Hyppenen, 
Soome 

3  lhasa apso CHIC CHOIX FIDE ET 
AMORE BLR CH BLR W16 EST CH 
EST J CH LTU JW16 TLNW17 om: 
Kersti Paju & Vivian Muttik, Eesti

4 väike puudel must & pruun & 
valge NICE STEPS FOR ME ONLY 
EST CH EST J CH HeW16 RUS 
JCH TLN JWCup16 TLN WCup16 
TLNJW16 TLNW17 VDH CH 
VDH J CH WJW16 om: Julia Nad, 
Saksamaa

Rühm 10
Kohtunik: Elizabeth Gonzales / 
Gibraltar

1  afganistani hurt AMAL SALANG 
COEUR D'COEURS BALT CH EST 
CH FINJW12 LTU CH LVA CH RUS 
CH TLN WCup16 TLN W15 TLN 
W17 om: Denis Shirokov, Venemaa 

2 whippet WHIPTAILS HOLDING 
THE DREAM FIN CH FINJW15 
TLNW17 om: Natalie Lakso, Soome 

3  vene hurt- borzoi DION'S 
TALISMAN BALT JW16 EST J 
CH LVA JCH TLN W17 om: Elo 
Rahamägi, Eesti

4 itaalia väikehurt LUX LORAL 
NICOLINA NOBILE BALT J CH 
BALT W13 C.I.B CHE CH CZE CH 
EST CH EST J CH ESTW14 ESTW16 
EurJW12 EurW13 FIN CH LTU CH 
LTU JCH LVA CH LVA JCH NOR 
CH NORD CH POL CH ROU J CH 
RUS CH SWE CH SWE W13 TLN 
WCup17 TLNW17 om: Inguna Grava-
Turmane & Kristine Grava, Läti

8.04.2017

Parim beebi
Kohtunik: Julija Aidietiene / Leedu

1 shar pei SECRET LINE'S EVERY 
BEAT OF MY HEART om: Merja 
Sorsa, Soome

2  inglise buldog EGOR-DEGO 
HUBERT THE PRINCE om: Kaire 
Melsas, Eesti 

3  austraalia terjer ARMIRELLI BORN 
LEADER om: Anne-Lii Sild, Eesti 

4 ungari lühikarvaline 
linnukoer DEARLY BELOVED 
FREE JAZZ om: Andra Rannaste, 
Eesti

Parim kutsikas
Kohtunik: Stefan Sinko / Sloveenia

1  kääbusšnautser pipar-
sool GLORIOUS DRAGONS 
ANGEL NATALIE om: Olga 
Olyanishyna, Eesti

2 dobermann WINNINGMOOD 
EXCELLENT EXCUSE om: Minna 
Kauppinen, Soome 

3 itaalia karmikarvaline 
linnukoer SKERLI BEJARIA om: 
Stella Talberg, Eesti 

4  inglise buldog SURKOFF NAVI 
BYRON om: Marek Laanisto, Eesti

Parim juunior
Kohtunik: Andras Korozs / Ungari

1  bedlingtoni terjer KINTERRA ELF'S 
QUEEN ENVIABLE STAR EST J 
CH TLNJW17 TLNW17 om: Natalja 
Kaljumäe, Eesti 

2  leonberger BOGEMA LEO VOM 
ZARENDORF TLNJW17 om: 
Evgeniy Dyatlov, Venemaa 

3 ungari lühikarvaline 
linnukoer FEKETICSI VADA'SZ 
HOPE FOR FREE JAZZ TLNJW17 
TLNW17 om: Beata Soloveja, Läti 

clumberspanjel BIMBIK’S GIGILLE, om: Karme 
Reiljan & Katrin Juurak, Eesti

vene hurt- borzoi DION’S TALISMAN, om: Elo 
Rahamägi, Eesti
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4 dandie dinmont'i 
terjer DANCHESTER'S QUALITY 
APPROVED EST J CH TLN 
JWCup17 TLN WCup17 TLNJW17 
TLNW17 om: Hanne Tuomenoksa & 
Kristine Maria Airenne, Soome

Parim veteran
Kohtunik: Ozan Belkis / Türgi
1  vene must terjer YULY CAESAR IZ 

CHIGASOVO BALT CH C.I.B EST 
CH JWW LTU CH LVA CH RUS CH 
TLN VetW17 TLNW12 om: Yury 
Morozov & Irina Morozova, Venemaa 

2  beagle SCENTINI THE AVIATOR 
BALT W07 BALT W08 BALT 
VetW13 BALT VetW15 C.I.E EST 
VetW14 EST VetW15 ESTW08 
ESTW11 EurasiaCH FIN VetW14 
FIN VetW15 FINW08 FINW09 
HeW10 HeW13 HeVetW13 
HeVetW15 LTU W09 LVA W08 
NORDW07 Riga VetW15 RKF CH 
RUS CH SWE VetW14 TLN WCup16 
TLN WCup17 TLN VetW17 TLN 
VetWCup16 TLN VetWCup17 
TLNW17 USA CH om: Satu Laitinen, 
Soome 

3 kääbusšnautser 
must STABLEMASTER'S FULL 
TIME FUN C.I.B EST CH EST J CH 
EST Vet CH FIN CH FIN VetW15 
FIN VetW16 HeVetW15 HeVetW16 
LVA CH LVA JCH LVA W10 LVA 
Vet CH SWE CH TLN VetW16 TLN 
VetW17 om: Eija Nurmela & John 
Nieminen, Soome 

4  iiri punane setter ORIGINAL KISS 
THE KING BALT CH BLR CH BLR 
GR CH C.I.E EST CH LTU CH LVA 
CH LVA W12 NORDW13 RKF CH 
RUS CH TLN VetW17 TLNW17 om: 
Kati Nykänen, Soome 

Parim kasvataja
Kohtunik: Linda Jürgens / Eesti

1  gordoni setter GOANGO om: Anne 
Hentunen, Soome

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

3  ameerika staff ordshire'i terjer 
ZICAN'S om: Cecilia Benjaminson, 
Rootsi

4 kääbusšnautser pipar-sool 
CHEANTAKE om: Nora Ylikylä & 
Markku Vuorinen, Soome

Parimad järglased
Kohtunik: Roxana Liliana Opris / 
Rumeenia

1  kääbuspinšer A'DREAMS BLACK 
KEELIA BALT CH BALT W16 BLR 
CH C.I.B DNK CH EST CH EST 
J CH ESTW14 FIN CH FINW13 
FINW15 FINW16 HeJW12 HeW16 
LTU CH LTU JCH LVA CH NOR CH 
NOR W14 NORD CH NORDW14 
RUS CH SWE CH SWE JW12 SWE 
W15 TLN JWCup13 TLNJW13 
TLNW17 om: Sanna Koivurova, 
Rootsi

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

3  saksa jahiterjer MOIXA 
TEQUILLASUNRISE BALT W15 
C.I.B EST J CH EurVetW15 FIN CH 
FIN WCH FIN WCH-C FIN VetW15 
FIN VetW16 FINW08 FINW10 
FINW12 FINW13 FINW15 HeW12 
HeW13 HeVetW15 HeVetW16 LTU 
JW08 LVA W08 NORD VetW15 
NORDW13 Riga VetW15 ROU CH 
ROUW09 TLN VetW17 WW14 
om: Milla Mäki-Karjalainen & Mika 
Karjalainen & Katrin Landsberg, 
Soome

Parim paar
Kohtunik: Bo Lasthein Andersen / 
Taani

1  yorkshire'i terjer ELEGANT 
BAUBLES DOUBLE 
DELIGHT BALT CH BALT J CH BLR 
CH C.I.B DNK CH EST CH EST J 
CH FIN CH FINJW14 LTU CH LTU 
JCH LVA CH LVA JCH NORD CH 
RUS CH SWE CH TLN JWCup15 
TLNW17 & KENTAURO ALFA 
LA CUCHARACHA EST CH EST 
J CH LVA CH TLN JWCup16 TLN 
WCup17 om: Larissa Johnson, Eesti

2  austraalia siiditerjer VOLITANS 
KINDLY BY CURIOSITY BALT 
ERW16 EST CH LTU CH LTU W17 
LVA CH LVA W16 RUS CH TLN 
W Cup15 TLN WCup17 TLN W16 
WW16 & VOLITANS KISS BY 
CROYANCE BALT W16 BAL TERW16 
BLR CH BLR W16 EST CH FIN CH 
LTU CH LVA CH RUS CH TLN 
WCup15 TLN WCup17 TLN W17 
WW15 om: Oksana Bitjutskih, Eesti

3  kääbusšnautser must 
hõbedaga JETTYSPOOF'S 
GWENDALS TOPAZ BALT JW15 
DNK CH EST CH ESTW16 FIN CH 
HeJW15 HeW15 & JETTYSPOOF'S 
TOO HOT TO HOLD HeJW16 om: 
Katariina Yliheikkilä, Soome 

4  ameerika staff ordshire'i 
terjer ZICAN'S BZ E ZEE EST CH 
SWE CH & ZICAN'S GB TOP 
HAT om: Cecilia Benjaminson, 
Rootsi

9.04.2017

Parim beebi
Kohtunik: Lois Wilson / Lõuna-Aafrika

1 havanna bichon  ZABADOU'S 
KOURTNEY KARDASHIAN om: 
Kristin Kerem & Mari-Liis Koomer, 
Eesti

2  saksa lambakoer, pikakarva-
line  INXEST CARL CETU 
KIRCHBAUM om: Terje Ojaver, Eesti

3 alaska malamuut  FROZEN EAR 
DELTA ANIAK om: Kari Immonen 
& Pirjo Immonen, Soome 

4 welsh corgi pembroke  KEKSBAND 
LIGHT MY FIRE om: Natalja 
Otsalainen, Eesti

Parim kutsikas
Kohtunik: Andras Korozs / Ungari

1  lõuna-vene lambakoer INGLISILM 
MOWGLI om: Katrin Auser, Eesti 

2  azawakh MANI-MANI DE LA 
ROUTE JACQUES COEUR om: 
Tuija Rönhovde & Claudia Rönhovde, 
Soome

3  labradori retriiver DAVOS 
PARSENN DORF om: Haita-Maarit 
Zahharov, Eesti 

4  lhasa apso CHIC CHOIX 
PANTHERA NELLIE BLY om: Hedi 
Kumm & Ralph Robert Viiret & Juha 
Kares, Eesti

Parim juunior
Kohtunik: Lois Wilson / Lõuna-Aafrika

1 habecollie MEMORYLANE SOOOO 
IRRESISTIBLE He JW16 TLN JW17 
om: Satu Pietarila & Vesa Pietarila, 
Soome

2 samojeedi koer SMILING 
SNOWBALL LETTER TO 
TOLSTOI EST J CH TLNJW17 
TLNW17 om: Kristiine Uspenski, 
Eesti

3 coton de tulear AMOUREUX 
COTON'S CHAMPIONS LIONEL
TLNJW17 om: Henna Hurula, Soome

4 romagna veekoer SEBASTIANO 
TLN JWCup17 TLNJW17 om: Piia 
Lehmonen & Emilia Tuovinen, 
Soome

Parim veteran
Kohtunik: Julija Aidietiene / Leedu

1  samojeedi koer PILGRIMAGE 
SNOW BALL BALT J CH BALT 
JW06 BALT W06 BALT W08 BALT 
VetW15 C.I.B EST CH EST J CH EST 
Vet CH EST VetW15 EST VetW16 
ESTW08 ESTW16 EurW08 FIN CH 
FINW09 LTU CH LTU JCH LTU 
W08 LTU W10 LTU W11 LVA CH 
LVA JCH LVA W07 LVA W09 LVA 
W10 NORD VetW13 NORDW07 
POL CH RKF CH RUS CH RUS 
JCH TLN VetW15 TLN VetW16 
TLN VetW17 TLN VetWCup15 
TLN VetWCup15 TLN VetWCup16 
TLNW15 WW08 WVetW15 om: 
Kristiine Uspenski, Eesti

2 saksa lambakoer, 
pikakarvaline SARMAT DOG 
FLORIAN EST CH HeW13 LVA CH 
LVA W13 TLN VetW17 TLNW13 
TLNW17 om: Helen Proosa, Eesti 

3 mops TANGETOPPEN'S 
UNBREAKABL' NEWS BALT CH 
BALT JW09 BALT W12 BALT Vet 
CH BALT VetW16 C.I.B DNK CH 



38 Näitused

EST CH EST J CH EST Vet CH 
EST JW&EST W09 EST JW09 
EST W09 ESTW10 ESTW11 
ESTW12 ESTW13 EurW10 FIN 
CH FIN Vet W16 FIN JW09 
FINW09 HeW10 He W12 HUN 
CH KBH V09 LTU CH LTU 
JCH LTU W10 LTU W11 LTU 
Vet CH LVA CH LVA JCH LVA 
W10 LVA W15 LVA Vet CH 
NOR CH NORD CH NORD 
JW09 NORD W09 Riga W15 
RUS CH SWE CH SVN CH 
TLN VetW17 TLN W12 WW11 
WW13 om: Tuija Rönhovde & 
Claudia Rönhovde, Soome

4  basenji KLASSIC'S TRI-FECTA 
BALT CH BALT VetW16 C.I.B 
EST CH EST Vet CH EST 
VetW16 ESTW11 FIN CH LTU 
CH LVA CH LVA W13 LVA 
VetW16 RUS CH TLN VetW17 
TLN VetWCup17 TLNW17 
USA CH WVetW16 om: 
Viktoria Kolotsei, Eesti

Parim kasvataja
Kohtunik: Olga Kupriyanova Sinko 
/ Sloveenia

1  samojeedi koer SMILING 
SNOWBALL om: Kristiine 
Uspenski, Eesti

2  vene hurt- borzoi YEGOROV 
om: Seija Piippo & Jari Piippo, 
Soome

3  itaalia väikehurt LUX LORAL 
om: Kristine Grava & Inguna 
Grava-Turmane, Läti

4  inglise springerspanjel 
BIMBIK'S om: Katrin Juurak, 
Eesti

Parimad järglased
Kohtunik: Eeva Rautala / Soome

1  samojeedi koer SMILING 
SNOWBALL MOON SONNET
BALT CH C.I.B EST CH EST 
J CH ESTJW13 ESTW15 FIN 
CH FINW15 FINW16 HeJW12 
HeW15 HeW16 ITA CH LTU 
CH LVA CH LVA W15 Riga 
W15 TLN JWCup13 TLN 
WCup14 TLN WCup17 TLNJW13 
TLNW13 WJW13 WW14 WW15 om: 
Riina Teder, Eesti 

2  inglise springerspanjel BIMBIK'S 
FINCH BALT CH BALT J CH BALT 
JW11 BALT W14 BALT W15 EST 
CH EST J CH ESTW14 ESTW15 FIN 
CH FINJW11 HeJW11 LTU CH LTU 
JCH LTU W13 LVA CH LVA JCH LVA 
W12 LVA W13 LVA W14 LVA W15 
TLNW13 TLNW14 TLNW16 om: 
Heigo Tammiste & Iris Luik & Katrin 
Juurak, Soome

3  welsh corgi cardigan TRAFOX REBEL 
QUEEN BALT CH BALT J CH BALT 
JW11 BLR CH BLR JCH C.I.B EST 
CH EST J CH FIN CH LTU CH 
LTU JCH LVA CH LVA JCH LVA 
JW11 ROU CH RUS JCH om: Astrid 
Lundava, Eesti

4  chow chow NELSON-NICO VON 
BELLINGROTH BALT CH BALT 
VetW16 C.I.B EST CH EST Vet CH 
EST VetW16 ESTW16 LTU CH LTU 
W12 LTU W13 LVA CH LVA Vet 
CH LVA VetW16 TLN VetW16 TLN 
VetW17 TLNW16 om: Inga Allika, 
Eesti

Parim paar
Kohtunik: Zlatko Jojkic / Serbia

1 labradori retriiver MARKADOS 
PORDIOS ARAGORN BALT J 
CH BALT JW16 EST J CH LTU 
JCH LVA JCH & NORBON HILL 
ENIGMA EST CH EST J CH 
ESTW16 LVA JCH om: Maria Kappi 
& Aleksander-Mark Kappi, Eesti

2 havanna bichon BELLEZZA'S HOT 
GOSSIP BALT W12 BALT W16 C.I.B 
CZE CH DNK CH DNKW12 EST 

CH ESTW15 FIN CH LVA CH 
NOR CH NORD CH NORDW13 
SWE CH & BELLEZZA'S KEEP 
IT HOT BALT W12 BALT 
W16 C.I.B CZE CH DNK CH 
DNKW16 EST CH ESTW14 
ESTW15 EurW14 FIN CH GIB 
CH LTU CH LVA CH LVA W15 
NOR CH NORD CH NORDW12 
SWE CH TLNW13 WW14 om: 
Aino-Inkeri Huurinainen & Miia 
Lauronen, Soome 
3  vaaraokoer DIONIS DE 
BARBA BALT W16 EST CH 
LTU CH LVA CH TLNW17 
& MOONRISE KINGDOM 
AHMES NEFERTARI BALT W16 
EST J CH TLNW17 om: Heidy 
Rüütel-Tuul, Eesti 
4  habecollie MEMORYLANE 
HELL OF A STEP BALT JW15 
EST CH FIN CH TLNW17 
& MEMORYLANE UNIQUE IN 
A FLASH BALT JW15 EurJW15 
FIN CH om: Satu Pietarila & Vesa 
Pietarila, Soome 

8.04.2017

Juuniorhändler 10-13
Kohtunik: Olga Kupriyanova 
Sinko / Sloveenia
1 Ott Kristofer Fuks, Eesti 
2 Keitlyn Randmaa, Eesti
3 Kadri Laumets, Eesti
4 Bellarina Nurminen, Soome 

Juuniorhändler 14-17
Kohtunik: Olga Kupriyanova 
Sinko / Sloveenia
1 Anett Maria Reinas, Eesti 
2 Sergei Pustovalov, Eesti
3 Kristiina Tupalskaja, Eesti
4 Aleksandra - Juzeff a Belaišis, 
Eesti

9.04.2017

Juuniorhändler 10-13
Kohtunik: Roxana Liliana Opris / 
Rumeenia
1 Kerttu Kethly Rumask, Eesti
2 Bellarina Nurminen, Soome

3 Maksim Sedoi, Eesti
4 Viktoria Pavlenkova, Eesti

Juuniorhändler 14-17
Kohtunik: Roxana Liliana Opris / 
Rumeenia
1 Laura Vlassenkova, Eesti
2 Marleen Toode, Eesti
3 Viktorija Krasnova, Läti
4 Sergei Pustovalov, Eesti

Parim juuniorhändler  9.04.17 
Kerttu Kethly Rumask, Eesti

Parim juuniorhändler  8.04.17 
Ott Kristofer Fuks, Eesti

Pildid: Pille Saar
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Näituse parim / BIS
Kohtunik: Stefan Sinko / Sloveenia

1  afganistani hurt AMAL SALANG COEUR D›COEURS BALT CH EST CH FINJW12 LTU CH LVA CH RUS 
CH TLN WCup16 TLNW15 TLNW17 om: Denis Shirokov, Venemaa 

2  airedale’i terjer SAREDON DELIVERANCE EST CH EST J CH TLN WCup17 TLNW17 om: Jekaterina 
Kantijevskaja & John Averis, Eesti 

3  ameerika akita AMERICAN TRIUMPH JACKPOT BALT CH BALT J CH BALT W12 BALT W15 C.I.B EST 
CH EST J CH ESTW13 ESTW15 FIN CH LTU CH LTU JCH LVA CH LVA JCH RUS CH TLN WCup14 TLN 
WCup15 TLN WCup16 TLNJW12 TLNW13 TLNW14 TLNW16 TLNW17 om: Maria Piilmann, Eesti 

4  austraalia lambakoer MYSTIC FALLS BAZINGA! BALT J CH EST CH EST J CH LTU JCH LVA JCH TLN 
WCup17 TLNJW15 TLNW17 om: Jane Evert, Eesti 

Rahvusvaheline koertenäitus 
“Tallinna Võitja 2017” 

08.04. - 09.04.2017 Tallinn, Saku Suurhall

11
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Parim kutsikas 8.04.17
kääbusšnautser pipar-sool GLORIOUS DRAGONS 
ANGEL NATALIE om: Olga Olyanishyna, Eesti

Parim juunior 8.04.17
bedlingtoni terjer KINTERRA ELF›S QUEEN 
ENVIABLE STAR, om: Natalja Kaljumäe, Eesti

Parim paar 9.04.17
yorkshire’i terjer ELEGANT BAUBLES 
DOUBLE DELIGHT & KENTAURO ALFA LA 
CUCHARACHA, om: Larissa Johnson, Eesti

Parimad järglased 
samojeedi 
koer SMILING 
SNOWBALL 
MOON SONNET, 
om: Riina Teder, 
Eesti 

Rühm 9 võitja kääbuspuudel aprikoos & hall & 
punane POLOSPORT HEAD OVER HEELS, om: Karin Kratt & 
Birgit Elster, Eesti 

Parim kutsikas 9.04.17 lõuna-vene lambakoer INGLISILM 
MOWGLI om: Katrin Auser, Eesti
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Jahikoerte erinäitus
13.mail 2017 Säreveres

Igal aastal maikuus toimuv jahikoerte erinäitus õnnestus sel 
korral läbi viia küll veidi jahedapoolse, kuid vahelduseks vähemalt 
suurepärase päikselise ilmaga. Juba teist aastat järjest toimus näitus 
Särevere staadionil.

On rõõmustav, et näitus on hakanud osavõtjaid tõmbama ka meie 
naaberriikidest, kuigi võrreldes kõikide tõugude näitustega on see 
näitus ülekaalukalt kodumaine – 345st kataloogi kantud osalejast 
olid lausa 86% Eesti esindajad. Ka osalevate tõugude populaarsus 
on teiste näitustega võrreldes erinev. Kui kaks populaarseimat 
osavõtvat tõugu olid etteaimatavalt lääne-siberi laikad (35 koera) ja 
vene-euroopa laikad (32 koera), siis tõeliselt positiivne üllatus oli sel 
korral leida kolmandalt kohalt leida eesti hagijad  (29 koera).

Kohtunikeks olid näitusel Rita Kadike-Skadina Lätist, Kalvo 
Kriisk, Marko Lepasaar ja Valeri Smagin Eestist ning Valdas 
Petrauskas ja Gediminas Žiukas Leedust. 

Näituse täistulemused on leitavad EKL näitusetulemuste lehelt. 
Jahikoerte erinäituse „eriklassi“ – eraldi Best In Show kasutusklassi 
koertele – tulemusi seal kahjuks kajastada ei saa. Erilise äramärkimise 
on nad aga igal juhul välja teeninud, saagu see toimuma siin ajakirja 
veergudel.

Kasutusklassi BIS
1. koht – eesti hagijas SAKSTE DELIKAATNE DOREL kasv Maris 

Siilmann ja Marika Hiiemaa, Eesti om Made Eerits, Eesti
2. koht – inglise springerspanjel BIMBIKS’S LEOPOLD kasv Katrin 

Juurak, Eesti om Iris Luik & Mart Luik, Eesti
3. koht – beagle LOVE LEGACY RAY OF HOPE kasv Brit-Hell 

Ruus, Eesti om Carita Sepaväli & Erkko Linnas, Eesti
4.  koht – baieri verekoer MIKO RING’S BROWN kasv U. Odinž, 

Latvia om Atis Dubavs, Latvia

eesti hagijas SAKSTE DELIKAATNE DOREL kasv Maris Siilmann ja 
Marika Hiiemaa, Eesti om Made Eerits, Eesti

Tekst: Maris Siilmann Pildid: Ede Eerits

Parim kasvataja vene-
euroopa laika kennel 
METSAKUTSU, om: 
Tõnis Kaljusalu, Eesti

Parimad järglased eesti 
hagijas ALITA om: Marika 

Hiiemaa & Maris Siilmann, 
Eesti

Näituse parim / 
BIS afganistani 
hurt AL 
KHABARA LET 
ME BE YOUR 
SENSATION, om: 
Monica Kullarand 
& Aleksander 
Kullarand, Eesti

Näituse parim 4. koht ida-
siberi laika IKISULAN SULI, 
om: Henriikka Rapila, Eesti
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Pildid: Pille Saar

Näituse parim / BIS
Kohtunik: Philip John / India

1  chihuahua, lühikarvaline  DARTAN THE VALIANT ALADAR 
ESP CH EST CH EurW14 HRV CH PRT CH USA CH, om: Jose 
Luis Santiago Pier, Hispaania 

2  samojeedi koer  SMILING SNOWBALL LUMINOUS PHOBOS 
BALT JW15 BALT W16 Bel W16 BeneluxW16 BLR CH EST CH 
EST J CH ESTW16 EurW16 FIN CH HeJW15 HeW15 HeW16 
LVA CH LVA JCH Riga JW15 TLN JWCup16 TLN WCup16, om: 
Markos Lastik & Triin Lastik, Eesti

3  iiri hundikoer  FILOMEIDES MUADHNAIT BALT J CH DNK 
CH EST CH EST J CH ESTW15 FIN CH FINW15 HeJW14 
HeW15 LTU JCH LTU JW15 LVA JCH NOR CH NOR JW14 
NORD CH SWE JW15 TLN JWCup15 TLN WCup16 WJW14, 
om: Kaija Ahola, Soome

4  taks, pikakarvaline  SAGOTAX HÖVLIGA HOLGER, om: Mari 
Saarenpää, Soome

Rahvusvaheline koertenäitus 
“Eesti Võitja 2017” 
03.06. - 04.06.2017 Tallinn, Kalevi Keskstaadion 
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TULEMUSED

Rühm 1
Kohtunik: Leni Finne / Soome

1  puli must & punasega või halliga 
toonitatud must & liivakarva, musta 
maskiga CASTLEWOLF SNOW 
TOR FOR RASTAZ BALT CH BALT 
W13 BALT W15 C.I.B EST CH 
ESTW15 ESTW16 FIN CH FINJW10 
FINW15 HeJW10 HeW10 HeW15 
HeW16 LTU CH LTU JW11 LVA CH 
LVA W14 LVA W15 NOR CH NORD 
CH SWE CH, om: Maarit Sandbäck, 
Soome

2  austraalia lambakoer SEVENTY 
SEVEN BLOW YOUR MIND BALT 
J CH DNK CH EST CH EST J CH 
ESTW16 FINW16 HeJW14 HeW15 
LTU JCH LTU JW15 LVA JCH NOR 
JW14 TLNW16 TLNW17, om: Saara 
Hovi, Soome

3  collie, lühikarvaline  CLING-
STONE'S MAKE MY DAY BALT 
JW14 BALT W15 CZE JCH DNK CH 
EST CH EST J CH EurJW14 FINW14 
HeW14 KBHV16 LTU JCH NOR 
CH NORDJW14 RUS JCH, om: Satu 
Asikainen, Soome

4  saksa lambakoer, pikakarva-
line MARGMAN LEONA TLNJW17 
TLNW17, om: Marelle Linde, Eesti 

Rühm 2
Kohtunik: Leif Ragnar Hjorth / Norra

1  suuršnautser 
must STABLEMASTER'S ARSENE 
LUPIN C.I.E FINW14 FINW15 
FINW16 HeW16 NORDW15 SWE 
W14 TLNW15, om: Frances Fabergé, 
Soome

2  ahvpinšer VELVET DANDY'S 
ELVIRA FATTIGAN BALT JW15 
FIN CH HeJW15, om: Nea Tolonen, 
Soome

3  newfoundlandi koer ESTFOUND-
LAND DANCING ALICE BALT 
W15 BLR CH C.I.B EST CH EST J 
CH FIN CH LTU CH LTU JCH LVA 
CH RUS CH RUS JCH TLN WCup16 
TLNW16, om: Katre Vimm & Ago 
Vimm, Eesti

4  bullmastif LIBRRANI'S HIGH 
PERFORMANCE ALONSO BALT 
CH BALT W13 BALT W16 BLR CH 
C.I.B DNK CH DNKW14 EST CH 
ESTW14 ESTW15 EurW15 FIN CH 
FINW15 HRV CH LTU CH LVA 
CH NOR CH NOR W14 NORD 
CH NORDW14 ROU CH ROU GR 
CH RUS CH RUS GR CH SWE CH 
TLNW17, om: Viivi Alaluusua & 
Imran Durrani & Satu Timlin, Soome

Rühm 3
Kohtunik: Bente Marker / Austraalia

1  austraalia siiditerjer VOLITANS 
KISS BY CROYANCE BALT W16 
BALTERW16 BLR CH BLR W16 EST 
CH FIN CH LTU CH LVA CH RUS 
CH TLN WCup15 TLN WCup17 
TLNW17 WW15, om: Oksana Bitjut-
skih, Eesti

2  dandie dinmont'i terjer DANCHES-
TER'S QUALITY APPROVED EST 
J CH TLN JWCup17 TLN WCup17 
TLNJW17 TLNW17, om: Hanne 
Tuomenoksa & Kristine Maria 
Airenne, Soome

3  staff ordshire'i bullterjer REDCHAIN 
LONDON DREAMER LTU JCH 
SWE JW16, om: Th erese Børseth & 
Tia Vauhkonen & Miikka Kerttunen, 
Soome

4  skye terjer JUGER EDELWEISS KEY-
STONE BALT CH CZE JCH DNK CH 
EST CH EST J CH ESTW16 EurJW14 
FIN CH LTU CH LTU W15 LVA 
CH RUS CH TLNJW14 TLNW14 
TLNW15 TLNW16 WJW14, om: Julia 
Knut & Mihhail Knut, Eesti

Rühm 4
Kohtunik: Marie Gadolin / Rootsi

1  taks, pikakarvaline SAGOTAX HÖV-
LIGA HOLGER, om: Mari Saarenpää, 
Soome 

2  taks, karmikarvaline TAPPIJALAN 
GRAND PRIX BALT J CH BALT 
JW16 DNKJW16 EST CH EST J CH 
LTU JCH LVA JCH, om: Nina Lehtola-
mmi, Soome

3  kääbustaks, pikakarvaline AAVISTUK-
SEN XS-ARA FIN CH HeJW15, om: 
Päivi Soisalo, Soome 

4  küülikutaks, karmikarvaline KEN-
ZIRA'S ESPRESSO NOIR BALT J CH 
BALT JW16 BALT JW17 EST J CH 
LTU JCH LTU JW17 LVA JCH, om: 
Ilme Kukk & Katrin Juurikas, Eesti

Rühm 5
Kohtunik: Rony Doedijns / Holland

1  samojeedi koer SMILING SNOW-
BALL LUMINOUS PHOBOS BALT 
JW15 BALT W16 Bel W16 Ben-
eluxW16 BLR CH EST CH EST J CH 
ESTW16 EurW16 FIN CH HeJW15 
HeW15 HeW16 LVA CH LVA JCH 
Riga JW15 TLN JWCup16 TLN 
WCup16, om: Markos Lastik & Triin 
Lastik, Eesti

2  tai ridgeback BUA LUANG JOEL 
MONTANA EST J CH LTU JCH, om: 
Andrei Muratov, Eesti

3  ameerika akita MAMORU MOULIN 
ROUGE WITH RUTHDALES BALT 
CH BALT J CH BALT W15 BALT 
W16 BLR CH C.I.B EST CH EST J CH 
ESTW15 ESTW16 HeJW14 HeW14 
LTU CH LTU JCH LVA CH LVA JCH 
LVA W15 TLN WCup15 TLNW15 
TLNW16 TLNW17 WJW14, om: 
Kadri Audova, Eesti

4  siberi husky GREYSTOKE OF SIBE-
RIAN LADY BALT CH BALT J CH 
EST CH EST J CH ESTJW15 LTU 
CH LTU JCH LVA CH LVA JCH, om: 
Ingrida Gudmoniene, Leedu

Rühm 6
Kohtunik: Birte Scheel / Taani

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

2  vendeen'i suur basset-grifoon MIN-
SKUHOFF'S YOU ONLY LIVE 
TWICE BALT J CH BLR CH EST CH 
EST J CH FINJW15 FINW15 LTU JCH 
LTU JW16 LVA CH LVA JCH LVA 
W16 RKF CH RUS JCH TLN JW-
Cup16 TLN WCup16 TLN WCup17, 
om: Maria Aaltovirta, Soome

3  dunker SIVESINDHØGDAS D ODIN 
BALT J CH BALT JW15 Bel W16 Ben-
eluxW16 EST CH EST J CH ESTJW15 
ESTW15 ESTW16 EurJW15 EurW16 

FINJW15 FINW15 ITA JCH LTU CH 
LTU JCH LVA JCH LVA JW15 NORD-
JW15 RUS CH TLNW16 WJW15, om: 
Auli Haapiainen-Liikanen, Soome

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

austraalia siiditerjer VOLITANS KISS BY 
CROYANCE, om: Oksana Bitjutskih, Eesti

tai ridgeback BUA LUANG JOEL MONTANA, 
om: Andrei Muratov, Eesti
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Fotod: Pille Saar

4  basset hound BERRYPETS BLACK 
SABBATH BALT J CH BLR CH EST 
CH EST J CH ESTW14 ESTW16 
LTU JCH LTU JW13 LVA JCH LVA 
JW13 LVA W14 RUS JCH TLN 
JWCup13 TLN WCup15 TLNJW13 
TLNW14, om: Mari Nõmmemaa & 
Maarja Kalma, Eesti

Rühm 7
Kohtunik: Kresten Scheel / Taani

1  itaalia linnukoer FIKRET'S FEEL THE 
FIRE BALT W13 BALT W14 Bel W16 
BeneluxW16 BLR CH BLR W13 C.I.B 
C.I.E DNK CH EST CH ESTJW13 
ESTW13 EurW16 FINJW12 FINW15 
HeJW12 HeW15 HeW16 LTU CH 
LTU JW13 LVA CH LVA JW13 LVA 
W14 NOR JW12 NORDW13 NOR-
DW15 SWE CH SWE JW12 SWE W15 
TLNJW13 TLNW15, om: Marika Ten-
hunen & Teemu Tenhunen, Soome

2  iiri punane setter APPLEGROVE 
BECHAMEL BLR CH C.I.E EST CH 
EST J CH ESTJW11 ESTW13 HeW12 
HeW13 LTU CH LTU JCH LVA JCH 
ROU CH RUS CH RUS JCH UKR CH, 
om: Igor Trusov, Venemaa

3  saksa karmikarvaline linnukoer RI-
KUROVAN IIRA FIN CH HeW16, 
om: Pia Haarala & Juho Haarala, 
Soome

4  itaalia karmikarvaline linnuko-
er FRAGOLA TEMPESTA DINEVE 
C.I.B, om: Juho Haarala & Pia Haarala, 
Soome

Rühm 8
Kohtunik: Catherine Collins / Iirimaa

1  ameerika kokkerspanjel TSVIB'S 
STELLAR FLARE TLN JWCup17, 
om: Irina Tsvetkova, Venemaa

2  welshi springerspanjel FERNDEL 
HIGH FLYER BALT J CH EST CH 
EST J CH HeJW15 LTU CH LTU 
JCH LTU W17 LVA JCH NORDJW15 
TLN WCup17, om: Mariann Korpi 
& Markku Korpi & Anett Finnig, 
Soome

3  labradori retriiver DEEP IN LOVE 
IN ASIA DE VIVA LEGENDA EST 
CH RUS CH, om: Anna Lukianova, 
Venemaa

4  kuldne retriiver LADIOLLY YUKIO-
NA EST CH RUS CH, om: Oxana 
Bessonova, Venemaa

Rühm 9
Kohtunik: Jose Luis Payro / Mehhiko

1  chihuahua, lühikarvaline DARTAN 
THE VALIANT ALADAR ESP CH 
EST CH EurW14 HRV CH PRT CH 
USA CH, om: Jose Luis Santiago Pier, 
Hispaania

2  chihuahua, pikakarvaline HELENA'S 
BAND BOSS HUGO DRESS EST 
CH RUS CH, om: Natalia Korepano-
va, Venemaa

3  lhasa apso SIIMLINE'S LOVE 
LEGACY TRUTH BALT JW16 Ben-
eluxJW16 BLR CH BLR W16 EST J 
CH EurJW16 TLNW17, om: Kersti 
Paju & Vivian Muttik, Eesti

4  suur puudel must & pruun & 
valge SMART CONNECTION 
PULP FICTION EST CH ESTW14 
ESTW15 HeW13 NORDW13 RUS 
CH, om: Svetlana Kizina & Olga 
Knorre, Venemaa

Rühm 10
Kohtunik: Marie Gadolin / Rootsi

1  iiri hundikoer FILOMEIDES 
MUADHNAIT BALT J CH DNK CH 
EST CH EST J CH ESTW15 FIN CH 
FINW15 HeJW14 HeW15 LTU JCH 
LTU JW15 LVA JCH NOR CH NOR 
JW14 NORD CH SWE JW15 TLN 
JWCup15 TLN WCup16 WJW14, om: 
Kaija Ahola, Soome

2  inglise hurt- greyhound ESTET CLAS-
SIC KNACKY EST CH EST J CH ES-
TJW16 FINJW15 HeJW15 Riga JW15 
TLN JWCup16 TLN WCup16 TL-
NJW16 TLNW16, om: Melanie Steele 
& Rindi Gaudet & Laura Tomson, USA

3  araabia hurt – sloughi ISIS EL NE-
LIAPILAN DE LA BERONDIERE 
BALT CH BALT W15 C.I.B DNK 
CH DNKW16 EST CH ESTW15 FIN 
CH FINW16 HeW15 LTU CH LVA 
CH NOR CH NOR W16 NORD CH 
NORDW16 SWE CH TLN WCup15, 
om: Arja Kettunen & Maija Pakarinen, 
Soome

4  afganistani hurt SCARAMIS UNU-
SUAL ME C.I.B ESTW12 FIN CH 
FINW14 HeW12 HeW14 HeW16 
NORDW13, om: Liisa Airas & Salla 
Suokas, Soome

3.06.2017

Parim beebi
Kohtunik: Shane Th omas / Austraalia

1  newfoundlandi koer TERRA VIC-
TORIA ZAHEERA, om: Eveli Mel-
sas, Eesti

2  leonberger ANGELICALLY LAZY 
PANDA, om: Triin Ristlaan, Eesti

3  kääbustaks, lühikarva-
line CATASTROFE'S KING OF 
SHADOWS, om: Stina Selen, Soome

4  jack russell'i terjer CHEERY JACK'S 
MR WOODSTOCK, om: Laura 
Frisk, Soome

Parim kutsikas
Kohtunik: Andrzej Stepinski / Poola

1  shar pei SECRET LINE'S EVERY 
BEAT OF MY HEART, om: Merja 
Sorsa, Soome

2  kääbusšnautser must BIG PAW'S 
MYSTIC DREAM, om: Virpi Tierala 
& Eija Nurmela & John Nieminen, 
Soome

3  west highlandi terjer PASTORALE 
NOVA YONG-YONG MAKONA, 
om: Annelaid Pruul, Eesti

4  kääbusbullterjer POTSU DE NOTSU 
VICTORY VALUE, om: Margot Oder, 
Eesti 

Parim juunior
Kohtunik: Rony Doedijns / Holland

1  šoti terjer GEMMA STONEHENGE 
VERITE LA DESIR, om: Anna Mikla-
shevitch & Igor Miklashevitch, Eesti

2  kääbustaks, karmikarva-
line GOZZYTIX HIPHEI TLNJW17, 
om: Tiina Vuorio, Soome

3  kääbuspinšer MADE IN LINE 
DIAMOND TO WIN EST J CH LTU 
JCH, om: Sanna Koivurova, Rootsi

4  staff ordshire'i bullterjer CORDIAL 
RASCAL FABULOUS FIRECRACK-
ER, om: Saara Suolahti, Soome

basset hound BERRYPETS BLACK 
SABBATH, om: Mari Nõmmemaa & 
Maarja Kalma, Eesti

newfoundlandi koer TERRA VICTORIA 
ZAHEERA, om: Eveli Melsas, Eesti

šoti terjer GEMMA STONEHENGE 
VERITE LA DESIR, om: Anna 
Miklashevitch & Igor Miklashevitch, Eesti
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Parim veteran
Kohtunik: Luis Gorjao-Henriques / Portugal

1  gordoni setter LAURELHACH THE 
PIONEER BLR CH C.I.E EST CH 
EST VetW16 EST VetW17 ESTW16 
ESTW17 FIN VetW16 HeW15 
HeVetW16 LVA VetW16 SVK JCH 
WJW09, om: Anne Hentunen & Tiia 
Mikkonen, Soome

2  cairni terjer ROTTRIVER'S AR-
NOLD SCHWARZENEGGER C.I.B 
EST VetW17 FIN CH, om: Riina-
Kaisa Niemi, Soome

3  saksa pinšer TIM SPIRIT EYES 
OF A TIGER BALT CH BALT W11 
BALT W13 BALT W15 BLR JW10 
BLR W10 BucW12 C.I.B EST CH 
EST J CH EST VetW17 ESTJW10 
ESTW10 ESTW11 ESTW12 ESTW13 
ESTW14 ESTW15 ESTW16 ESTW17 
EurW12 HUN CLW13 LTU CH LVA 
CH POL W10 SVN CLW10 TLN 
VetW17 TLNW17 UKR CH WW11, 
om: Hanna-Maria Zeilanova, Eesti

4  itaalia corso EAGLEMOUNT FIRST 
LADY EST CH EST VetW16 EST 
VetW17 ESTW16 ESTW17 TLN 
WCup16, om: Daria Churakova, 
Venemaa

Parim kasvataja
Kohtunik: György Tesics / Ungari

1  kääbusšnautser pipar-sool kennel 
CHEANTAKE, om: Nora Ylikylä & 
Markku Vuorinen, Soome

2  šoti terjer kennel SIRKISS, om: Sirpa 
Huusari, Soome

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

4  iiri punane setter kennel SARMAN-
DO DREAM, om: Sarmite Adomaite, 
Läti

Parimad järglased
Kohtunik: Juan Luis Martinez / Mehhiko

1  vendeen'i suur basset-grifoon MIN-
SKUHOFF'S GRAND NOTRE-
DAME BALT CH BALT J CH BALT 
JW10 BALT W11 BALT W13 BLR 
CH C.I.E DNK CH EST CH EST J 
CH ESTJW11 ESTW12 ESTW14 FIN 
CH FINW13 LTU CH LTU JCH LTU 
JW11 LTU W13 LVA CH LVA JCH 
LVA JW11 LVA W12 LVA W13 LVA 
W16 RKF CH RKFW11 RUS CH 
RUS JCH SWE W12 SWE W13 TLN 
WCup16 TLNW12, om: Maria Aalto-
virta, Soome

2  beagle SCENTINI THE AVIATOR 
BALT W07 BALT W08 BALT VetW13 
BALT VetW15 C.I.E EST VetW14 
EST VetW15 ESTW08 ESTW11 
EurasiaCH FIN VetW14 FIN VetW15 
FINW08 FINW09 HeW10 HeW13 
HeVetW13 HeVetW15 LTU W09 
LVA W08 NORDW07 Riga VetW15 
RKF CH RUS CH SWE VetW14 TLN 
WCup16 TLN WCup17 TLN VetW17 
TLN VetWCup16 TLN VetWCup17 
TLNW17 USA CH, om: Satu Laitinen, 
Soome

Parim paar
Kohtunik: Jose Luis Payro / Mehhiko

1  beagle ABSOLUTELY SPOTLESS 
ZIDANE EST CH EST J CH ESTW17 
LTU CH LVA CH RUS CH RUS JCH 
& AMI SHEGODAY ULTRA DIS-

COVERY ESTJW17 ESTW17, om: 
Diana Neverova & Olga Hartsiy, Ven-
emaa 

2  vendeen'i suur basset-grifoon MIN-
SKUHOFF'S FOR YOUR EYES 
ONLY BALT CH BALT J CH BLR 
CH DNK CH EST CH EST J CH 
ESTW17 FIN CH FINJW15 HeJW15 
LTU CH LTU JCH LTU JW16 LVA 
CH LVA JCH Riga JW15 RKF CH 
RUS JCH TLN JWCup16 & MIN-
SKUHOFF'S YOU ONLY LIVE 
TWICE BALT J CH BLR CH EST 
CH EST J CH ESTW17 FINJW15 
FINW15 LTU JCH LTU JW16 LVA 
CH LVA JCH LVA W16 RKF CH RUS 
JCH TLN JWCup16 TLN WCup16 
TLN WCup17, om: Maria Aaltovirta, 
Soome

3  austraalia siiditerjer VOLITANS 
KINDLY BY CURIOSITY BAL-
TERW16 EST CH LTU CH LTU W17 
LVA CH LVA W16 RUS CH TLN 
WCup15 TLN WCup17 TLNW16 
WW16 & VOLITANS KISS BY 
CROYANCE BALT W16 BAL-
TERW16 BLR CH BLR W16 EST CH 
ESTW17 FIN CH LTU CH LVA CH 
RUS CH TLN WCup15 TLN WCup17 
TLNW17 WW15, om: Oksana Bitjut-
skih, Eesti

4  vene must terjer BATAR DETI AR-
BATA BALT J CH EST J CH ESTW17 
LTU JCH LVA JCH & ALIGERA 
DETI ARBATA BALTERW15 EST 
CH EST J CH LVA CH LVA JCH TLN 
JWCup15, om: Mihails Babula & Ok-
sana Babula, Läti

4.06.2017

Parim beebi
Kohtunik: Birte Scheel / Taani

1  austraalia lambakoer JULSAM-
OROUS MILLION REASONS, om: 
Satu Mikkola & Julia Mikkola, Soome

2  belgia lambakoer groenen-
dael FLAMMEUS PARASTA JUST 
NYT, om: Noora Lehtimäki, Soome 

3  mops HONGOTAR DUCHESS' 
DAYTIME DOVE, om: Helena Val-
lin-Heino & Maiju Santanen, Soome

4  collie, lühikarvaline  CLING-
STONE'S XMAS HOPE, om: Satu 
Asikainen, Soome

Parim kutsikas
Kohtunik: Philip John / India

1  samojeedi koer SCOBARDIROME, 
om: Kaire Uiboleht, Eesti

2  inglise hurt- greyhound ESTET 
CLASSIC ENGLISHMAN, om: Olga 
Gorbatšjova & Natalie Kasemets, 
Eesti

3  ameerika akita FAITER BURNING 
BEAST AT INULINE, om: Hanna 
Kukkola & Ella Koskinen, Soome

4  labradori retriiver UNITED 
DREAMS RAMMSTEIN, om: Maria 
Kappi, Eesti

Parim juunior
Kohtunik: Bente Marker / Austraalia

1  ameerika akita MEMORYLANE T-
FOR-TEMPTATION ESTJW17, om: 
Teija Niemi, Soome

2  keeshond/wolfspitz EERONDAALI 
FOX MULDER ESTJW17 ESTW17, 
om: Sari Vesa, Soome

3  hiina harjaskoer ARTE FIGURE 
MASTERPIECE ESTJW17 ESTW17, 
om: Katariina Kahri & Lassi Alestalo, 
Soome

4  saksa lambakoer MARGMAN 
LUMINOSA ESTJW17 TLNJW17 
TLNW17, om: Piret Koor, Eesti

Parim veteran
Kohtunik: Kresten Scheel / Taani

1  saksa keskmine spits oranz & hall & 
uued värvused MINTGARDEN'S 
URSEL BALT CH C.I.B CZE CH 
DEU CH DNK CH EST CH EST 
VetW17 ESTW17 EurW12 EurW14 
FIN CH HeW11 KBHV12 LTU CH 
LTU Vet CH LTU VetW17 LVA CH 
LVA W13 NOR CH NORD CH 
NORDW11 ROU CH RUS CH SWE 
CH TLNW12 WW12, om: Sirpa 
Hänninen, Soome

2  inglise springerspanjel BIMBIK'S 
EUGEN BALT J CH EST CH EST J 
CH EST VetW17 LTU CH LTU JCH 
LTU JW10 LVA CH LVA JCH RUS 
JCH, om: Katrin Juurak, Eesti

3  siledakarvaline retriiver FOWL 
REED'S BLACKPOOL C.I.B EST 
CH EST Vet CH EST VetW17 FIN 
CH, om: Veera Jääskeläinen, Soome

saksa pinšer TIM SPIRIT EYES OF A 
TIGER, om: Hanna-Maria Zeilanova, 
Eesti

samojeedi koer SCOBARDIROME, om: 
Kaire Uiboleht, Eesti
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4  samojeedi koer PILGRIMAGE 
SNOW BALL BALT J CH BALT 
JW06 BALT W06 BALT W08 BALT 
VetW15 C.I.B EST CH EST J CH EST 
Vet CH EST VetW15 EST VetW16 
EST VetW17 ESTW08 ESTW16 
EurW08 FIN CH FINW09 LTU 
CH LTU JCH LTU W08 LTU W10 
LTU W11 LVA CH LVA JCH LVA 
W07 LVA W09 LVA W10 NORD 
VetW13 NORDW07 POL CH RKF 
CH RUS CH RUS JCH TLN VetW15 
TLN VetW16 TLN VetW17 TLN 
VetWCup15 TLN VetWCup15 
TLN VetWCup16 TLNW15 WW08 
WVetW15, om: Kristiine Uspenski, 
Eesti

Parim kasvataja
Kohtunik: Juan Luis Martinez / Mehhiko

1  prantsuse buldog kennel CARTE 
TRUFFÉ, om: Toni Saira & Noora 
Ihalainen-Saira, Soome

2  austraalia karjakoer kennel ERK-
KERTIN, om: Kerttu Rantamäki & 
Erkki Rantamäki, Soome

3  chihuahua, lühikarvaline kennel PIC-
COLININ, om: Jaana Casagrande, 
Soome

4  coton de tulear kennel SEMPER 
AMIGO, om: Jenni Peltola-Gladic, 
Soome

Parimad järglased
Kohtunik: Leni Finne / Soome

1  samojeedi koer SMILING SNOW-
BALL MOON SONNET BALT CH 
C.I.B EST CH EST J CH ESTJW13 
ESTW15 FIN CH FINW15 FINW16 
HeJW12 HeW15 HeW16 ITA CH 
LTU CH LVA CH LVA W15 Riga 
W15 TLN JWCup13 TLN WCup14 
TLN WCup17 TLNJW13 TLNW13 
WJW13 WW14 WW15, om: Riina 
Teder, Eesti

2  prantsuse buldog CARTE TRUFFÉ 
PRINCE COCO VIALATTE BALT 
CH C.I.B DNK CH EST CH EST 
J CH ESTW14 ESTW15 ESTW17 
FIN CH FINW14 HeJW13 HeW15 
LTU CH LTU JCH LTU JW14 LTU 
W15 LVA CH NOR CH NORD CH 
SWE CH SWE W15 SWE W16, om: 
Toni Saira & Noora Ihalainen-Saira, 
Soome

3  itaalia väikehurt LUX LORAL IL-
ARIO INNOCENZO BALT CH 
BALT JW09 BALT W11 BALT W12 
BALT W13 BALT W14 BLR CH C.I.B 
CZE CH EST CH EST J CH EST 
VetW17 ESTW11 ESTW12 ESTW14 
ESTW17 EurJW09 EurW13 EurW14 
FIN CH LTU CH LTU W11 LVA CH 
LVA JCH LVA ShClubW09 RUS CH 
SVN CH TLN VetWCup17 TLNW14 
WW14, om: Inguna Grava-Turmane 
& Kristine Grava, Läti

4  inglise springerspanjel BIMBIK'S 
FINCH BALT CH BALT J CH BALT 
JW11 BALT W14 BALT W15 EST 
CH EST J CH ESTW14 ESTW15 FIN 
CH FINJW11 HeJW11 LTU CH LTU 
JCH LTU W13 LVA CH LVA JCH 
LVA W12 LVA W13 LVA W14 LVA 
W15 TLNW13 TLNW14 TLNW16, 
om: Katrin Juurak & Heigo Tammiste 
& Iris Luik, Eesti

Parim paar
Kohtunik: Alar Müürisepp / Eesti

1  bordercollie DEVILS SHEPHERD 
BIGGEST FLAME BLR CH BLR 
W16 ESTW17 TLNW17 UKR CH 
& DEVILS SHEPHERD BEAUTI-
FUL SECRET BLR CH ESTW17 
FINW16 TLNW17 UKR CH, om: 
Tellu Päärnilä, Soome

2  vene hurt- borzoi PHILADEL-
PHIAN SABANNA FILIPP EST 
CH EST J CH TLNW16 & PHILA-
DELPHIAN SABANNA DARA 
DEMONA BLR CH C.I.B CZE CH 
EST CH EST J CH ESTJW13 FIN CH 
FIN W15 LTU CH POL CH RUS CH 
TLN JWCup13 TLNJW13 TLNW13, 
om: Rita Teek & Marleen Toode, Eesti

3  keeshond/wolfspitz ABSOLUTE 
ADMIRATION MIRACLE BALT 
J CH EST J CH LTU JCH LVA JCH 
& ABSOLUTE ADMIRATION 
MONRO EST J CH, om: Natalja 
Maruhh, Eesti

4  hiina harjaskoer JAMMING'S 
CLINT EASTWOOD BALT CH 
BALT J CH BALT JW15 EST CH EST 
J CH FIN CH GBR CH GIB CH HRV 
CH LTU CH LTU JCH LVA CH LVA 
JCH LVA JW15 Riga JW15 SWE CH 
TLNW17 & JAMMING'S ELEK-
TRA EST J CH HUN JCH LTU JCH, 
om: Samu Wikström, Soome

samojeedi koer SMILING SNOWBALL MOON SONNET, om: Riina Teder, Eesti 
järglased

JUUNIORHÄNDLERITE VÕISTLUS

3.06.2017

Juuniorhändler 10-13
Kohtunik: György Tesics / Ungari

1 Sabrina Snellman, Soome
2 Viktoria Pavlenkova, Eesti
3 Marta Kirjutus, Eesti
4 Kerttu Kethly Rumask, Eesti

Juuniorhändler 14-17
Kohtunik: György Tesics / Ungari

1 Vilte Šokaityte, Leedu
2 Kristiina Tupalskaja, Eesti
3 Sergei Pustovalov, Eesti
4 Diana Kaljumäe, Eesti

4.06.2017

Juuniorhändler 10-13
Kohtunik: Mikael Nilsson / Rootsi

1 Bellarina Nurminen, Soome 
2 Sini Keisu, Soome
3 Sanni Pulli, Soome
4 Viktoria Pavlenkova, Eesti

Juuniorhändler 14-17
Kohtunik: Mikael Nilsson / Rootsi

1 Kristiina Raadik, Eesti
2 Ella Pakarinen, Soome
3 Sergei Pustovalov, Eesti
4 Kristiina Tupalskaja, Eesti

Parim juuniorhändler 4.06.2017 
Kristiina Raadik, Eesti

Juuniorhändler 14 - 17  3. koht
Sergei Pustovalov, Eesti
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Eesti Kennelliit külas 

Soome Kennelliidul

Viimastel aastatel on toreda traditsioonina 
(taaselustatud) vastastikused visiidid Eesti Kennelliidu 
 (EKL) ja Soome Kennelliidu (SKL) vahel. Keskmiselt 
kord aastas kohtutakse Soome lahe ühel või teisel 
kaldal, arutatakse päevakajalisi koerandusteemasid ning 
lepitakse kokku edasistes koostööplaanides.

Sel korral tegid EKL esindajad visiidi Soome. 12. 
mail külastasid EKL näitusetoimkonna, EKL juhatuse 
ning EKL büroo esindajad SKL Espoos asuvast 
kontorit. SKL büroo juhataja Markku Mähöneni tegusal 
juhendamisel saadi täpsem ülevaade, milline on SKL 
juhatuse, volikogu ja büroo omavaheline tööjaotus ning 

millega konkreetsemalt tegelevad SKL büroo ja juhatuse 
erinevad töörühmad. Räägiti SKL juures tegutsevatest 
kennelnõustajatest ning arutati  võimalusi kutsuda EKL 
juures ellu analoogne kasvatajaid abistav struktuur. 
Tehti tulevikuplaane kelguveo kohtunike koolitamiseks 
ning vahetati mõtteid-kogemusi meediakampaaniate ja 
sotsiaalmeedia kasutusvõimaluste üle. Oli rõõm tõdeda, 
et koostöö pakub jätkuvalt mõlemale osapoolele elavat 
huvi ning põnevaid arutlusteemasid jagub ka tulevikuks.

EKL büroo

Pildil vasakult alates Kari Tolkkila, Markku Mähönen, Kirsi Salmijärvi, Marko Leposaar, Riitta Niemelä, 
Viljar Krohv, Signe Šadeiko, Lea Aljas, Elo Lindi, Inga Tomson, Terje Erdmann ja Regina Pesur.

Soome Kennelliidu kodulehekülg
https://www.kennelliitto.fi /

Soome Kennelliidu Facebooki lehekülg
https://www.facebook.com/kennelliitto/

OLE PÕHJANAABRITE 
TEGEMISTEGA KURSIS!
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50 EKL teated

Eesti Kennelliidu 
ümarlauad 2017

Veebruaris-märtsis toimusid taaskord Eesti 
Kennelliidu ümarlauad regioonides. Põhiliseks 
arutlusteemaks oli muidugi uus põhikirjaprojekt, 
kuid arutati ka muid EKL liikmetele olulisi 
teemasid ning vastati liikmete küsimustele. 
Ümarlaudadelt tulnud ettepanekud on lisatud 
eraldi, aga tegelikult ma tahaksin rääkida hoopis 
muudest teemadest, mis arutusele tulid.

Esimene ümarlaud toimus Narvas. Osavõtt 
ei olnud küll väga arvukas, kuid saime sealt 
palju häid mõtteid, millega edasi minna. 
Narva rahva üheks valupunktiks on muidugi 
keeleküsimus – olgem ausad, ka eestikeelsele 
inimesele on sageli raske aru saada meie 
eestikeelsetest normatiividest, mis me siis 
muukeelsetest inimestest räägime. Valusalt 
jäi meelde narvalaste suhtumine - „teie, seal 
kaugel...“ No ei ole „meie seal kaugel“,  me 
peaksime olema kõik üks võrdne pere. Jah,  ei 
vaidle vastu, et Narvast või Ida-Virumaalt 
ei ole ühtegi esindajat ei volinike koosoleku 
liikmete hulgas ega ka juhatuses ega ka mitte 
üheski töörühmas. Seekord soovitasime neil 
seltskond kokku ajada ja võtta ühine buss EKL 
üldkoosolekule sõitmiseks. Samuti küsis Narva 
rahvas ainukesena, et kus on kirjas, kuhu läheb 
EKL edasi? Millised on EKL arengusuunad ja 
vastavad strateegiad? Olgem ausad – meil neid ei 
ole, kuigi potentsiaali on ja isegi vastav töörühm 
sai 3 aastat tagasi loodud, mis aga paraku suikus 
varjusurma kohe peale sündi.

Teiseks tõsisemaks aruteluteemaks kujunes 
kasvatajate eest seismine. Kes kaitseb meil 
kasvatajat?  Kes annab talle nõu? Kes juhendab? 
Mitte keegi – on täna aus ja otsekohene vastus.  
Aga meie, kasvatajad, oleme ju EKL liikmed, 
meie maksame EKL-ile nii pesakondade 
registreerimise eest kui ka näitustel osalemise 
eest, terviseuuringute eest jne.  Kui kasvatajal 
on vaja nõu või abi, siis on aga ta üksi. Olles 
osalenud nädal enne esimesi ümarlaudu 
Soomes, SKL Kasvattajatoimikunna poolt 
korraldatud koolitusel, sain sealt palju häid 
mõtteid. Nimelt oleks meil vaja samasugust 
kasvatajatoimkonda, kes nõustaks kasvatajaid,  
lahendaks kasvatajate ja kutsikaomanike vahel 
tekkinud probleeme, täiendaks ja koostaks 
vastavaid normatiivdokumente ning vajadusel 
teostaks ka kontrolli. See mõte leidis heakskiitu 
kahjuks ainult kolmel ümarlaual.

Kolmas mõte, mis ümarlaudadel välja käidi 
ja mis pani inimesed esmalt suurte silmadega 
meid vaatama, kuid arutelu käigus leidis 
kolmel ümarlaual taaskord pooldamist, – oli 
see, et palgata EKL-i juhtima üks korralik 
majandusjuht – ühildada sinna alla nii büroo 

В феврале-марте вновь состоялись заседания 
региональных круглых столов Эстонского кинологического 
союза. Основной темой обсуждения, естественно, стал 
проект устава, но также обсуждались и другие важные для 
членов EKL темы и были даны ответы на волнующие членов 
EKL вопросы. Поступившие на заседаниях круглых столов 
предложения приложены отдельно, но в действительности 
мне хотелось бы поговорить совсем на другие темы, 
которые были подняты на заседаниях.

Заседание первого круглого стола прошло в Нарве, при 
этом число участников оставляло желать лучшего, однако 
мы получили множество хороших идей, которые можно 
развивать. Одним из камней преткновения для нарвитян 
является, конечно, вопрос языка – будем честными, даже 
эстоноязычному человеку зачастую трудно разобраться в 
нормативных актах на эстонском языке, не говоря уже о 
людях, для которых эстонский язык не является родным. 
Болезненно отозвалось высказывание нарвитян «Вы 
там, далеко…». Нет, «мы не так далеко», ведь мы должны 
быть единой равноправной семьёй. Да, действительно, 
не поспоришь с тем, что нет ни одного представителя 
из Нарвы или Ида-Вирумаа среди членов собрания 
уполномоченных или правления, также ни одного 
представителя из этого региона нет и в рабочих группах. 
В этот раз мы порекомендовали им собраться вместе, сесть 
в автобус и приехать на общее собрание EKL. При этом 
только нарвитяне задали вопрос о том, где письменно 
зафиксированы наши перспективы – куда движется EKL? 
Каковы наши направления развития и соответствующие 
стратегии? Будем честными и здесь – у нас их нет, хотя 
потенциал имеется, и для этого 3 года назад была даже 
сформирована соответствующая рабочая группа, которая, 
к сожалению, тихо скончалась сразу после рождения.

Второй серьёзной темой для обсуждения была 
беззащитность заводчиков. Кто защищает наших 
заводчиков? Кто их консультирует? Кто инструктирует? 
Никто – вот такой на сегодняшний день честный и 
конкретный ответ. Но ведь мы, заводчики, являемся и 
членами EKL, мы ведь платим EKL платы за регистрацию 
помётов и участие на выставках, за обследование здоровья 
и т.п. Когда же заводчик нуждается в совете или помощи, 
он остаётся один на один со своей проблемой. За неделю 
до заседания первого круглого стола мне довелось принять 
участие на курсах обучения, организованных в Финляндии 
со стороны Комитета заводчиков (Kasvattajatoimikunna) 
Финского кинологического союза, на которых было 
высказано множество полезных мнений. Нам очень не 
помешал бы подобный Комитет заводчиков, который 
консультировал бы заводчиков, решал бы возникающие 
между заводчиками и владельцами щенков проблемы, 
совершенствовал и составлял бы соответствующие 
нормативные документы и при необходимости осуществлял 
бы контроль. К сожалению, эта идея получила одобрение 
только на трёх круглых столах.

Третья идея, обсуждавшаяся на круглых столах и поначалу 
вызвавшая большое недоумение их участников (однако 
всё же получившая в итоге одобрение на трёх круглых 
столах), заключается в том, чтобы нанять на оплачиваемую 
должность компетентного хозяйственного руководителя 
для управления Эстонском кинологическим союзом, 
который будет выполнять функции офис-менеджера, 

 Круглые столы Эстонского 
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juhataja, juhatuse kui ka näitusetoimkonna 
esimehe ametid (nende ühildamisega saab kokku 
päris korraliku palgafondi) ja anda volinike 
koosolekule ning allüksustele suuremad õigused 
ja volitused koeranduse sisulise edendamise 
suhtes. Sellisel juhul peab iga volinike koosoleku 
liikmeks kandideerija ka endale teadvustama, et 
tuleb hakata tegema reaalset tööd.

Lõpptulemusena koorus kolmelt ümarlaualt 
ikkagi kokku küsimus  - quo vadis, Eesti 
Kennelliit? Üks ümarlaud aga leidis, et kõik on 
hästi ja midagi pole vaja muuta. 

Seega on nüüd meie, EKL liikmete, otsustada, 
kas ja kuhu suunas me edasi liigume. Või ei liigu.

Kokkuvõtte koostas Aire-Piret Pärn

Ettepanekud ümarlaudadelt
IDA-EESTI ÜMARLAUD
• Volinike koosoleku liikmekandidaadid 

võiksid kirjutada enda tutvustuse – mida on 
nad siiani teinud ja milline on nende edasine 
tegevuskava valituks osutudes.

• Volituste arv võiks olla piiratud 5-ga
• Revisjonikomisjoni liikmetel võiks olla vastav 

haridus. Revisjonikomisjonile  oma statuut, 
tööplaan ja revisjonid tuleb alati lõpetada 
aktiga.

• Juhul, kui üleminekuajal ei suuda ühingud 
ennast reglementeerida, teeb seda EKL nende 
eest.

• Võtta tööle osalise koormusega 
ajakirjandustaustaga inimene, kes teeks 
reportaaže üritustelt, intervjueeriks erinevaid 
kohtunikke, kasvatajaid jne.  Ajakirjas võiks 
olla veterinaaride nõuandeid, tõlkeartikleid – 
sisu peaks olema huvitavam. Ja rohkem võiks 
seda olla ka vene keeles.

• EKL kodulehel võiksid olla juhatuse ja volinike 
koosoleku otsused samuti vene keeles.

• Registriprogrammis peaks olema rohkem 
otsingufi ltreid.

• EKL võiks nõustada kasvatajaid ka 
aretusküsimustes.

• Kunagine astmeline hinnakiri (sõltuvalt 
näituse- ja terviseuuringute tulemusest 
registritunnistuse hind alaneb) võiks uuesti 
olla.

• Kasvatajate tunnustamine ja abistamine.

PÕHJA-EESTI ÜMARLAUD
• Juriidilisest isikust liikme erisused võiks 

olla täpsemalt reglementeeritud eraldi 
dokumendis, mida saab muuta volinike 
koosolek.

• Juriidilisest isikust liikmele ja füüsilisest 
isikust liikmele erinevad liikmemaksud.

• Laiapõhjaline aretustoimkond.
• Põhikirja punktid 2.7.4.  ja 2.2 ühendada 

eraldi punktiks.

председателя правления и председателя Оргкомитета 
выставок (путём объединения этих должностей можно 
будет существенно сэкономить на фонде заработной платы). 
При этом собраниям уполномоченных и подразделениям 
будут предоставлены более широкие права и полномочия в 
отношении содержательного продвижения собаководства. 
В этом случае каждый кандидат на должность члена 
собрания уполномоченных должен будет для себя уяснить, 
что нужно выполнять реальную работу.

В конечном итоге на трёх круглых столах назрел важный 
вопрос – quo vadis, EKL? (Куда ты идёшь, EKL?). Но на 
одном круглом столе всё же пришли к заключению, что всё 
хорошо, и менять ничего не нужно.

И теперь уже нам, членам правления EKL, придётся 
решать, в каком направлении мы двигаемся и двигаемся ли 
вообще.

Предложения, полученные на 
заседаниях круглых столов
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ В ВОСТОЧНОЙ ЭСТОНИИ
• Кандидаты в члены собрания уполномоченных могли 

мы писать презентационные письма – что они до 
сих пор сделали, какова их дальнейшая программа 
деятельности в случае, если они будут избраны.

• Число доверенностей можно ограничить до 5.
• Члены ревизионной комиссии могли бы иметь 

соответствующее образование. Ревизионной комиссии 
всегда следует завершать свой статут, рабочий план и 
ревизии актом.

• В случае если во время переходного периода породные 
объединения не могут себя регламентировать, 
Эстонский кинологический союз делает это за них.

• Принять на работу с неполной нагрузкой работника из 
сферы журналистики, который делал бы репортажи с 
мероприятий, интервьюировал бы судей, заводчиков и 
т.п. В газете могли бы быть рекомендации ветеринаров, 
переводные статьи – содержание должно быть 
интереснее. Больше материалов могло бы быть и на 
русском языке.

• На домашней странице EKL решения собрания 
правления и уполномоченных могли бы быть и на 
русском языке.

• В программе Регистра могло бы быть больше фильтров 
для поиска.

• EKL мог бы консультировать заводчиков также и по 
вопросам разведения пород.

• Можно было бы заново ввести действовавший когда-
то ступенчатый прейскурант (цена родословной 
уменьшается в зависимости от результатов выставок и 
обследований здоровья).

• Признание и оказание помощи заводчикам. 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ В СЕВЕРНОЙ ЭСТОНИИ
• Особые положения в отношении членов, являющихся 

юридическими лицами, могли бы быть более точно 
регламентированы в отдельном документе, который 
может изменять собрание уполномоченных.

• Разные членские взносы для членов, являющихся 
юридическими и физическими лицами.

• Комитет по разведению породы имеет более широкие 
полномочия.

• Пункты 2.7.4. и 2.2 Устава объединить в отдельный 
пункт.
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• Член собрания уполномоченных не может быть членом 
ревизионной комиссии.

• Привести пункт 6.4 Устава в соответствие со статьёй 50 
Закона о некоммерческих объединениях.

• Рекламный прейскурант журнала «Koer» («Собака») 
мог бы быть более дружественными к заказчикам.

• Картографировать желания членов в отношении 
журнала – кто желает получать на бумажном носителе, 
платят более высокий членский взнос.

• Родословные собак, внесённых в Регистр собак FCI не 
для разведения (MA-регистр), должны быть другого 
цвета либо сопровождаться красной надписью через 
бланк „Not for breeding“.

• Ступенчатый прейскурант 
• EKL должен проводить более серьёзную 

информационную работу в целях пропаганды 
породистых собак – соответствующие инфоматериалы, 
брошюры, кампании должны быть на постоянной 
основе.

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ В ЮЖНОЙ ЭСТОНИИ
• Членские организации должны быть сгруппированы 

по содержанию, а не по наименованиям.
• Детальная отчётность членских организаций, которую 

следует анализировать.
• Каждый член сам себя представляет.
• Член собрания уполномоченных не может быть членом 

ревизионной комиссии.
• Для ревизионной комиссии должны быть утверждены 

свои инструкции по проведению ревизий, внутренний 
распорядок и программа деятельности ревизионной 
комиссии, которые должны быть доступны для всех 
членов.

• Общие собрания нужно проводить не только в 
Таллинне, но и по всей Эстонии.

• Консультирование, признание заводчиков.
• Отменить ограничение при распределении знаков 

отличия.
• Журнал «Koer» («Собака») должен выходить 

как на бумаге, так и в веб-среде. Журнал можно 
скооперировать с каким-либо другим изданием для 
домашних любимцев – например, „Lemmik“.

• Предложение правлению – заняться изменением 
домашней страницы и сменой поставщика услуги.

• Модернизировать ИТ-решения (online-трансляции 
собраний и т.п.).

• Изменить NE таким образом, чтобы TPJ и TPV не 
конкурировали с TP.

• Протоколы правления должны быть более понятными 
и детальными.

• Протоколы доступны только для членов EKL.

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ В ЗАПАДНОЙ ЭСТОНИИ
• Число доверенностей могло бы быть ограничено.
• Пункт 4.2.4 перенести из ревизионной комиссии в 

общее собрание.  
• Возложить на ревизионную комиссию 

консультационную функцию, а в акте давать указания 
по исправлению ошибок.  

• Устав менять не нужно.
• Журнал «Koer» («Собака») должен выходить как на 

бумаге, так и в веб-среде.
• В Племенном регистре и в родословных должны 

быть отражены тип шерстяного покрова и другие 
необходимые данные.

• Домашнюю страницу следует срочно привести в 
порядок.

• Volinike koosoleku liige ei või olla 
revisjonikomisjoni liige.

• Viia põhikirja punkt 6.4 kooskõlla MTÜS 
§50.

• Ajakirja „Koer“ reklaami hinnakiri peaks 
olema tellijasõbralikum.

• Kaardistada liikmete soovid ajakirja suhtes 
– kes soovivad paberkandjal, maksavad 
rohkem liikmemaksu.

• MA-registris olevate koerte 
registritunnistused teist värvi või siis 
punaselt üla blanketi „Not for breeding“.

• Astmeline hinnakiri. 
• EKL peab tegema rohkem teavitustööd 

tõukoerte propageerimiseks – vastavad 
infomaterjalid, voldikud, kampaaniad peaks 
olema pidevad.

LÕUNA-EESTI ÜMARLAUD
• Liikmesorganisatsioonid grupeeritud sisu, 

mitte nimetuse järgi.
• Liikmesorganisatsioonidel põhjalik 

aruandlus, mida tuleb analüüsida.
• Iga liige esindab ennast ise.
• Volinike koosoleku liige ei saa olla 

revisjonikomisjoni liige.
• Revisjonikomisjonile oma  

revideerimisjuhend, revisjonikomisjoni 
kodukord ja tegevuskava, mis on kõikidele 
liikmetele kättesaadavad.

• Üldkoosolekuid pidada ka mujal Eestis, 
mitte ainult Tallinnas.

• Kasvatajate nõustamine, tunnustamine.
• Kaotada aumärkide jagamisel ära piirang.
• „Koer“ nii paberil kui veebis. Koopereeruda 

mõne teise lemmiklooma-ajakirjaga – nt. 
„Lemmik“.

• Ettepanek juhatusele tegeleda kodulehe ja 
teenusepakkuja vahetusega.

• Kaasajastada IT-lahendused (koosolekute 
online ülekanded jne.).

• Muuta NE-d nii, et TPJ ja TPV ei võistleks 
TP-le.

• Juhatuse protokollid peaksid olema 
selgemad ja detailsemad.

• Protokollid kättesaadavad ainult  EKL 
liikmetele.

LÄÄNE-EESTI ÜMARLAUD
• Volituste arv võiks olla piiratud.
• Revisjoni juurest tõsta p.4.2.4 üldkoosoleku 

juurde.
• Revisjonikomisjonile anda nõuandev 

funktsioon ja aktis näidata ära suunised, 
kuidas vigu parandada. 

• Põhikirja ei ole vaja muuta.
• Ajakiri „Koer“ nii paberil kui veebis.
• Tõuregistris ja registritunnistustel peab 

kajastuma karvatüüp ja teised vajalikud 
andmed.

• Koduleht kiiremas korras korda teha.
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Volinike koosoleku otsused

23.05.2017 TOIMUNUD KORRALISE 
VOLINIKE KOOSOLEKU OTSUSED

1. Võtta A. Mägi avaldus ja selles püstitatud 
probleem teadmiseks. Avaldust mitte 
rahuldada. Volinike koosolek ei saa muuta EKL 
tõuraamatusse kantud koerte andmeid. 

2. Teha juhatusele järgmised ettepanekud:
a) eemaldada tõuraamatust koerad 

registrinumbritega EST-04192/13, EST-
04191/13 ja EST 04193/13. Selgitada koerte 
omanikele koerte tõuraamatusse tagasi 
kandmise protseduuri (koerad kantakse 
tõuraamatusse tagasi, kui on tõendatud nende 
põlvnemine registritunnistusele kantud 
vanematest).  

b) kaaluda nimetatud koerte kasvataja osas 
sanktsioonide rakendamist vastavalt EKL 
Tõuraamatumäärusele.

2.1. Saata juhatusele Aretusklubi „Eesti 
Bernhardiin“ avalduse selles toodud seitsmele 
küsimusele vastamiseks. Vastused saata volinike 
koosolekule ja avald ajale 23. juuniks 2017.

3. Saata EKL juhatusele tagasi P. Tali avaldus 
EKL näituste eeskirja muudatusettepaneku 
korrektseks sõnastamiseks. Juhtida EKL juhatuse 
tähelepanu, et vastavalt EKL põhikirja punktile 
4.3.2.14 tuleb EKL juhatusel volinike koosolekule 
edastatavad materjalid ette valmistada. 

4. Avaldust mitte rahuldada. Jääda 21.03.2017. a 
korralise koosoleku otsuse juurde: avaldust mitte 
rahuldada ja soovitada avaldajal koos Jahikoerte 
ja teiste jahitõugudega tegelevate tõuühingutega 
kirjutada valmis vastav statuut. 

5. Rahuldada EKL-KKK avaldus ja kinnitada  
„Veepääste katse eeskiri“  jõustumisega 
vastuvõtmise hetkest ning muuta kehtetuks 
dokument “Veepääste eksamite ja võistluste 
eeskiri”. 

6. Mitte rahuldada Eesti saksa spitside Klubi 
avaldust aretuserinõuete peatamiseks. 

7. Mitte rahuldada ESLÜ avaldust aretuserinõuete 
pikendamiseks. Volinike koosolekule ei ole 
esitatud korrektselt vormistatud aretuseeskirja. 
TAN kooskõlastus puudub. 

8. Kinnitada Eesti Jack Russell`i terjerite Tõuühngu 
aretuseeskiri ajavahemikuks 01.01.2018-
31.12.2022.

9. Kooskõlastada EKL Teadus- ja aretusnõukogu 
töökord ning edastada see EKL büroole EKL 
kodulehel avaldamiseks.

10. Rahuldada EKL juhatuse ettepanek EKL 
Tõuraamatumääruse p.5 muutmiseks. 

 Asendada EKL tõuraamatumääruse p-s 5 
lause „Koera omaniku andmed kantakse 
EKL tõuraamatusse ja vastavasisuline märge 
tehakse koera registreerimistunnistuse 
tagaküljel asetsevale andmeväljale „Omanik““ 
lausega „Koera omaniku andmed kantakse 
EKL tõuraamatusse ja vastavasisuline märge 
tehakse koera registreerimistunnistuse esiküljel 
asetsevale andmeväljale „Omanik““. 

РЕШЕНИЯ ОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
EKL, СОСТОЯВШЕГОСЯ 23.05.2017 Г.:

1.  Принять заявление А. Мяги, принять к сведению изложенную 
в нём проблему. Заявление не удовлетворять. Собрание 
уполномоченных не может изменять данные собак, внесённых 
в Племенную книгу EKL. 

2.  Сделать правлению следующие предложения:
a) Удалить из племенной книги записи о собаках с 

регистрационными номерами EST-04192/13, EST-04191/13 
и EST 04193/13. Разъяснить владельцам собак процедуру 
возвращения записей о собаках в племенную книгу (записи 
о собаках возвращаются в племенную книгу в том случае, 
если подтверждено их происхождение от внесённых в 
родословную родителей).  

b) Взвесить применение санкций в отношении заводчика 
названных собак в соответствии с Регламентом племенной 
книги EKL.

2.1. Представить правлению заявление Клуба «Эстонский 
сенбернар» для ответов на поставленные в заявлении семь 
вопросов. Ответы представить собранию уполномоченных и 
заявителю к 23 июня 2017 г.

3. Возвратить правлению заявление П. Тали для корректной 
формулировки предложения по изменению Правил проведения 
выставок EKL. Обратить внимание правления EKL на то, 
что в соответствии с пунктом 4.3.2.14 Устава EKL правление 
EKL должно подготавливать предоставляемые собранию 
уполномоченных материалы. 

4.  Заявление не удовлетворять. Оставить в силе решение 
очередного собрания от 21.03.2017 г.: заявление не удовлетворять 
и порекомендовать заявителю вместе с Обществом охотничьих 
собак и другими породными объединениями, занимающимися 
породами охотничьих собак, написать соответствующий статут. 

5. Удовлетворить заявление Координационного совета по 
обучению собак EKL (EKL-ККК) и утвердить «Правила 
проведения испытаний по спасению на воде» путём вступления 
в силу с момента их принятия и утвердить недействительным 
документ «Правила сдачи экзаменов и соревнований по 
спасению на воде». 

6. Не удовлетворять заявление Эстонского клуба немецких шпицев 
о приостановлении особых требований по разведению породы. 

7. Не удовлетворять заявление ESLÜ о продлении особых 
требований по разведению породы. Собранию уполномоченных 
не представлены корректно оформленные требования по 
разведению породы. Отсутствует согласование TAN. 

8. Утвердить Правила разведения породы Эстонского общества 
Джек-рассел-терьеров на период 01.01.2018-31.12.2022.

9. Согласовать Порядок работы Совета по науке и племенному 
разведению пород EKL и предоставить его в бюро EKL для 
публикации на домашней странице EKL.

10. Удовлетворить предложение правления EKL по изменению 
пункта 5 Регламента племенной книги EKL. 

 Заменить в пункте 5 Регламента племенной книги EKL 
предложение «Данные о владельце собаки вносятся в Племенную 
книгу EKL, и соответствующая отметка вносится в графу 
«Владелец», расположенную на обратной стороне родословной 
собаки» предложением «Данные о владельце собаки вносятся 
в Племенную книгу EKL, и соответствующая отметка вносится 
в графу «Владелец», расположенную на лицевой стороне 
родословной собаки». 
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EKL Teadus- aretusnõukogu töökord
EKL Teadus-aretusnõukogu koguneb ja arutab meile esitatud dokumente 4 korda aastas ning jooksvalt. TAN 

soovib, et dokumendid laekuksid ekl@kennelliit.ee meiliaadressile
Aretuse erinõuete dokumendid tuleks esitada 2 kuud enne järgmist EKL Volinike Kogu korralist koosolekut
Aretuse eriloa avaldus tuleb esitada vähemalt 4-6 nädalat enne planeeritud paaritust
Teadus- aretusnõukogu võib nii aretuse erinõuete kui aretuse eriloa arutamiseks ja otsuse tegemiseks soovida 

lisadokumentide ning lisainfo esitamist
EKL TAN esitab õigeaegselt laekunud aretuse erinõuete avalduse kohta kirjaliku seisukoha hiljemalt 14 päeva 

enne korralist Volinike Kogu koosolekut

10.1. Rahuldada EKL Teadus- ja aretusnõukogu 
avaldus EKL Tõuraamatumääruse 
täiendamiseks. Lisada EKL Tõuraamatu p.1.2 
lause: Eesti residendi omandusse kuuluv 
isane koer tuleb kanda EKL tõuraamatusse 
hiljemalt ajaks kui koera soovitakse kasutada 
aretuseks Eestis.

11. Kinnitada 29.01.1994 EKL volikogu poolt 
kinnitatud „Kennelnimemääruse“  muudatused,  
jõustumisega 01.07.2017.

13. Võtta EKL revisjonikomisjoni ettekanne 
teadmiseks.

14. Mitte kinnitada EKL 2016. a majandusaasta 
aruannet. Kutsuda kokku volinike erakorraline 
koosolek peale revisjonilt lõpparuande saamist. 

10.1. Удовлетворить заявление Совета по науке и племенному 
разведению пород EKL о дополнении Регламента 
племенной книги EKL. Добавить в пункт 1.2. Регламента 
племенной книги EKL предложение: «Кобель, владельцем 
которого является резидент Эстонии, должен быть внесён 
в племенную книгу EKL не позднее чем к тому времени, 
когда собаку желают использовать для разведения породы 
в Эстонии».

11.  Утвердить утверждённые советом EKL 29.01.1994 г. изменения 
«Регламента кинологического имени» путём их вступления в 
силу 01.07.2017 г.

13. Принять к сведению доклад ревизионной комиссии EKL.

14. Не утверждать отчёт о хозяйственной деятельности EKL за 2016 
год. Созвать внеочередное собрание уполномоченных после 
получения окончательного отчёта ревизионной комиссии. 

EKL büroo on kollektiivpuhkusel 
26.06.-10.07.2017. 

Vabandame võimalike tekkida 
võivate ebamugavuste pärast. 

Kaunist suve!
Tuletame meelde, et pesakonna registreerimisavalduse saate kiirelt 
ja mugavalt esitada läbi EKL online süsteemi või saata paberkandjal 
EKL büroosse tähitud kirjaga (esitamiskuupäevaks loetakse postitempli 
kuupäeva).
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Mõisted
Eesti Kennelliit (EKL) on FCI koosseisus tegutsev 

tõukoerte keskorganisatsioon Eestis ja esindab 
ennast ning oma liikmeid FCI-s, samuti teiste riikide 
kenneltegevuse keskorganisatsioonides;

Fédération Cynologique Internationale (FCI) on 
ülemaailmne tõukoerte organisatsioon;

FCI Statutes (FCI põhikiri), Standing Orders of the 
FCI (FCI reglement) ja lisaks FCI teadusnõukogu 
regulatsioonid on kenneltegevust rahvusvaheliselt 
reguleerivad sätted FCI liikmetele ja lepingupartneritele, 
sealhulgas EKL-le, tema liikmetele ka EKL liikmetele ja 
liikmesorganisatsioonidele;

Tõuraamat on EKL tõukoerte register FCI poolt 
tunnustatud tõugude kohta peetav tõuraamat. FCI 
liikmed ja lepingulised partnerid tunnustavad 
eranditult üksteise tõuraamatuid ja nende lisaregistreid;

Tõuraamatumäärus (TRM) näeb ette tõukoerte 
tõuraamatu pidamise korra EKL-s;

Kasvataja on isik, kes on pesakonna registreerimise 
hetkel emase koera omanik (-d), kellel ühisomanduses 
oleva emase koera puhul on kirjalik aretusõiguse 
leping antud pesakonnale või kes, välisriigi kodaniku 
omanduses oleva emase koera puhul, omab kirjalikku 
rendilepingut antud pesakonnale;

Kenneltegevus on hobitegevus ehk mitteäriline 
tegevus, mille eesmärgiks on tõukoerte kasvatus- ja 
aretustegevus, lähtuvalt:

 1. FCI/EKL-i poolt tunnustatud tõustandarditest.
 2. Tõukoerte kasutuseesmärkidest.
Kennelnimi on tõukoerte aretusega tegeleva kasvataja 

tunnusnimi, mis lisatakse tema poolt kasvatatud koerte 
nimedele. Kennelnimi kehtib kennelnime omaniku 
eluaja ja on teatavatel tingimustel päritav.

1. Kennelnime taotlemine
1.1 EKL liige taotleb EKL büroo kaudu FCI   

 Peasekretariaadist kennelnime registreerimist
  FCI rahvusvahelises kennelnimede registris.
1.2 Enne soovitud kennelnimedega registree-
  rimistaotluse esitamist tuleb kennelnime   

 sarnasust/erinevust kontrollida FCI kodulehe  
 avalikus kennelnimede registris ja EKL

  kennelnimede nimekirjas.
1.3  EKL büroo vastutab kennelnimede  mittekat- 

 tuvuse eest kuni taotluse FCI-le esitamiseni.
1.4  FCI vastutab kennelnimede mittekattuvuse eest  

 FCI süsteemis rahvusvahelisel tasandil.
1.5  Kui üht ja sama kennelnime taotleb koos mitu  

 isikut peavad kõik taotlejad vastama EKL
  kennelnime taotlemise tingimustele.

2. Nõuded kennelnime taotlejale
2.1  on vähemalt 18 aastane teovõimeline füüsiline isik.

2.2  omab alalist elukohta Eesti Vabariigis.
2.3  on EKL liige.
2.4  on läbinud EKL kasvatajakoolituse.
2.5  on allkirjastanud EKL kasvatajakohustuslepingu.
2.6  ei oma kehtivat loomapidamisõiguse piirangut.

3. Nõuded kennelnimele
3.1  Kennelnimi peab olema:

3.1.1 ladina tähestikus;
3.1.2 kuni 20 tähemärgi pikkune (koos tühikutega);
3.1.3 kennelnimi peab erinema vähemalt kolme (3)  

 tähe võrra kõigist seni FCI poolt
  registreeritud kennelnimedest;
3.1.4 sama või sarnase kõlaga, sama kirjapildi või   

mugandustega, kuid äratuntavalt sarnast   
 kennelnime ei saa enam taotleda. Eristatav peab  
 olema mitte üksnes kirjapilt, vaid ka hääldus.

  Erinevusena ei võeta arvesse käände- ja pöörde-  
 ja muude grammatiliste sõnalõppude erinevusi;

3.2 Kennelnimes ei või olla:
3.2.1 üksikuid tähti või numbreid;
3.2.2 üldtuntud isikunimesid;
3.2.3 solvava või halvustava kõla ja mõttega nimesid;
3.2.4 eksitava sisu või üldtuntud asukohaga nimesid;
3.2.5 maade, linnade, maakondade ja administ-  

     ratiivnimesid, ka mitte muudetud kujul;
3.2.6 tõunimetusi;
3.2.7 sõna „kennel“;
3.2.8 rohkem kui kaks sõna.

4. Kennelnime taotlemiseks EKL büroole esitatavad 
dokumendid:
4.1  Allkirjastatud EKL kasvatajakohustusleping.
4.2  Allkirjastatud taotlus kuni kolme taotletava   

 kennelnime variandiga, eelistuse järjekorras.
4.3  Maksekinnitus kennelnime menetlemise- ja   

 vormistamise tasu kohta.

5. Kennelnime taotluse menetlus
5.1  EKL büroo kontrollib avalduses esitatud andmed
  ja puuduste mitteilmnemisel edastab kennelnime
  taotluse FCI-le edasiseks sobivuse kontrolliks,
  30 päeva jooksul avalduse laekumisest.

5.1.1 Puuduste ilmnemisel taotluses teavitab EKL
  büroo kennelnime taotlejat mitte hiljem kui 10
  päeva möödudes, kasutades avalduses märgitud
  kontaktaadressi (e-post, postiaadress), edastades
  into puudustest ja määrates mõistliku tähtaja
  puuduste kõrvaldamiseks.
5.1.2 Juhul, kui taotleja ei esita õigeaegselt nõuetele
  vastavat parandatud andmetega uut taotlust,
  ei ole EKL bürool kohustusi antud taotlusest
  lähtuvalt.

Kinnitatud EKL Volikogu poolt 29.01.1994
Parandatud EKL Volinike Koosoleku poolt 23.05.2017

Kehtib alates 1.07.2017

EESTI KENNELLIIDU

KENNELNIMEMÄÄRUS
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5.1.3 Taotluses oleva info õigsuse eest vastutab
  taotluse allkirjastanud isik või isikud
  personaalselt.

5.2  EKL büroo teavitab kennelnime taotlejat
  kennelnime registreerimisest FCI-s 10 päeva
  jooksul, edastades teavituse taotluses märgitud
  kontaktaadressile (e-post, postiaadress).
  Peale kennnelnime FCI-s registreerimist ei saa  

 kennelnime muuta.
5.3  Kennelnime tunnistus väljastatakse EKL-st
  taotleja poolt taotluses märgitud viisil ja   

 addressil.
5.4  Juhul, kui FCI ei registreeri taotletud kennelnime,
  teavitab EKL büroo taotlejat 10 päeva jooksul
  taotluses määratud kontaktaadressile (e-post,
  postiaadress). Kennelnime taotlejal on õigus
  esitada uus taotlus.
5.5  Kennelnime omanikul on õigus esitada taotlus
  omaniku lisamiseks, lisatavale omanikule
  kehtivad kennelnime taotlemisel esitatavad
  nõuded. Taotlus peab olema allkirjastatud   

 kõikide omanike poolt.
5.6  Mitmele isikule kuuluva kennelnime omanikul
  on õigus kennelnime omanikuks olemisest
  loobuda, esitades EKL büroole kirjaliku
  avalduse.
5.7  Kennelnimi tühistatakse FCI registris omaniku
  kirjaliku või digitaalselt allkirjastatud avalduse
  alusel. Avalduse menetlemisele kehtivad p 5.1 
  esitatud nõuded.
5.8  Kasvataja, kes on olnud kennelnime ainuomanik,
  ei saa taotleda uut kennelnime.
5.9  Kasvataja, kes on olnud mitme omaniku
  omanduses oleva kennelnime omanik ja
  kennelnime omandist loobunud, saab taotleda
  ainuomandisse uut kennelnime. Ta ei saa liituda
  juba kasutuses oleva kennelnime omanikuks.

6. Kennelnime kasutamine
6.1  Kasvataja saab registreerida ja kasutada ainult
  ühe kennelnime kõikidele tema poolt
  kasvatatavatele tõugudele. Piirang kehtib ka
  mitme omaniku omanduses olevale
  kennelnimele.
6.2  EKL/FCI süsteemis ei ole lubatud kasutada
  tõlgitud kennel- ja koertenimesid.
6.3  Kennelnime kasutamiseks peab kasvataja olema
  EKL liige. Mitme omanikuga kennelnime puhul
  peavad kõik kennelnime omanikud olema EKL
  liikmed. Kasvataja(-d) ei tohi omada kennelnime
  kasutamise ja/või kenneltegevuse piiranguid.
6.4  Kennelnimi on eluaegse kehtivusega ja üldjuhul
  kaotab kennelnimi kehtivuse selle omaniku
  surma korral. Rohkem kui ühe omanikuga
  kennelnime korral jätkavad kennelnime kasuta-
  mist teised omanikud.
6.5  EKL võib kennelnime üle kanda kasvataja
  pärija(te)le, tingimusel, et pärija vastab EKL
  kasvatajale esitatud nõuetele. Üleandmine
  toimub EKL juhatuse otsusega, taotleja kirjaliku
  avalduse alusel.

6.6 Mittepärandunud kennelnime ei kustutata
  rahvusvahelisest FCI registrist ja EKL kennel-
  nimede nimekirjast järgneva 20 aasta jooksul.
6.7  EKL-s registreeritud kennelnime ülekandmine
  teise FCI täisliikmesriiki, kandidaatriiki või
  partnerriiki toimub kennelnime omaniku
  avalduse alusel. Kennelnime omanik informeerib
  EKL-i koheselt e-posti teel või kirjalikult.
6.8 FCI täisliikmesriigist, kandidaatriigist- või
  partnerriigimaadest saabuvate kennelnimede
  EKL registrisse kandmine toimub kennelnime
  omaniku/omanike kirjaliku või digiallkirjastatud
  avalduse alusel, milles on ära näidatud
  ületoomise põhjus. EKL juhatus võib põhjen-
  datult keelduda asukohamaad vahetada sooviva
  kennelnime lisamisest EKL registrisse.
6.9  Omaniku kirjaliku avalduse alusel tühistatud
  kennelnime ei võeta kasutusele järgneva 20
  aasta jooksul. Piirang kehtib ka omanikule.

7. Kennelnimedega seonduv hea tava
7.1 Kennelnime omanikud kohustuvad oma
  kenneltegevuses juhinduma EKL ja FCI
  normatiivdokumentidest ja loomapidamise
  heast tavast.
7.2  EKL liikmed ja kasvatajad on kohustatud
  tunnustama vastastikku ja eranditult kõiki EKL
  kasvatajate, FCI liikmete ja lepingupartenerite
  poolt FCI-s registreeritud kennelnimesid.
7.3  EKL kasvataja, FCI liikme ja/või lepingupartneri
  nimele FCI-s registreeritud kennelnime
  kasutamise takistamist ja/või keelustamist teise
  EKL liikme või kasvataja poolt loetakse FCI
  kennelnime mittetunnustamiseks, FCI/EKL
  liikmeõiguste ning kenneltegevuse takistamiseks.
7.4  EKL kasvataja, FCI liikme või lepingupartneri
  nimele registreeritud kennelnime kasutamine
  kenneltegevuses ilma vastava FCI-s registreeritud
  kennelnime omaniku kirjaliku kokkuleppeta on
  keelatud.
7.5  Kennelnime kasutamisega seotud vaidluste jms  

 tekkimise korral, peatatakse EKL juhatuse
  otsusega vaidlusaluste kennelnimede
  kasutusõigus.

7.5.1. Vaidlusaluse/vaidlusaluste kennelnimede
  edasise kasutusõiguse kohta teeb EKL juhatus
 vastava otsuse.

7.6 EKL kasvataja, kes rikub kennelnimedega
  seonduvat head tava on EKL juhatusel õigus
  kehtestada näitustel osalemise keeld Eestis ja/või
  peatada kasvataja kenneltegevus Eesti Vabariigis
  EKL-i poolt tunnustatud koerakasvatajana
  määratud ajaks.
7.7  Kasvataja, kellele EKL/FCI on andnud eluaegse
  aretuskeelu, kaotab õiguse kennelnimele
  automaatselt. Vastava taotluse esitab EKL büroo
  FCI-le 10 päeva jooksul, avaldades antud info ka
  EKL kodulehel ja edastades info elektroonselt  

 FCI liikmes-, lepingu- ja partnerriikidele. 
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Uued Eesti tšempionid
(ajavahemikul 09.03.2017 - 09.06.2017 tšempionitiitli saanud EST-registri koerad)

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

basenji FARLANDERS CAN I BE THE 
ONE om: Kerli Liivand & Maire Tõnurist
basenji FARLANDERS DOUBLE 
DELUXE om: Kerli Liivand & Maire 
Tõnurist
bernhardiin, lühikarvaline ISABEL 
VOM MESSELSTEIN om: Janno Loo-
mus
bernhardiin, lühikarvaline MOUNT-
BARRY BERNADETTE om: Janne Käär
bordoo dogi INFINITY DE LA TOUR 
GELEE om: Svetlana Veske
dandie dinmont’i terjer DANCHES-
TER’S KEEP ON’GOING om: Hanne 
Tuomenoksa & Kaija Tõnismäe
hollandi väike veelinnukoer 
CHRISKOOI’S MUFASA om: Tiiu 
Kriisa
itaalia väikehurt CHININAS TINY 
TREASURE om: Katrin Mõttus
itaalia väikehurt PICCOLITAS 
AZZURINO om: Katrin Mõttus
kuldne retriiver CEFEYA IZ 
SOKOLINOGO GNEZDA om: Valen-
tina Kotenko
kääbuspuudel TOYWAY WORK OF 
ART om: Viktoria Tšižova
kääbusšnautser PANOMAKS PACE-
MAKER om: Veera Bragina
kääbustaks, lühikarvaline GUNIVER 
KAMILLA om: Albina Maistrenko
newfoundlandi koer ESTFOUNDLAND 
DANCING ALICE om: Katre Vimm & 
Ago Vimm
papillon MILBU HOME-WORK om: 
Mari-Liis Järg & Kersti Paju
saksa väike spits TREGAI WONDER 
om: Silja Karjahärm
saluki ARSALAN HAUT-BRION HAD-
IS om: Ljudmila Molokova
schipperke ALENAS NOT FOR SALE 
om: Kirsti Vesanto
welshi terjer AK MIL VISTA LICENSE 
TO LOVE om: Aivar Toms
vene hurt- borzoi RUSSKIY AZART 
YASSENIJA CARISMA ALMATEA om: 
Inna Viks
whippet BORN TO CHARM LEONOR 
om: Veera Mahrova
yorkshire’i terjer ELEGANT BAUBLES 
DOUBLE DELIGHT om: Larissa John-
son

BALT CH (Balti tšempion) tiitel on 
omistatud: 

ameerika akita DYNAMIC FORCE 
DON’T TALK JUST KISS om: Maria 
Piilmann
austraalia lambakoer SEVENTY SEVEN 
JOGURT om: Niina Haugstad
basenji FARLANDERS ENJOY THE 
MAGIC om: Vitali Valtanen & Kerli 
Liivand

bernhardiin, pikakarvaline LUMELAVI-
IN BRILLIANT STAND BY ME om: 
Illimar Plaser
cairni terjer MIKETOS DIRTY DIANA 
om: Jekaterina Romanova
dobermann STAY IN STYLE PASCALE 
om: Birgit Nilisk
dobermann STAY IN STYLE PALER-
MO om: Birgit Nilisk
foksterjer, karmikarvaline  
KONKURENDI SILVER GUSTAV om: 
Anton Ojaste & Marju Ojaste
foksterjer, karmikarvaline  WESTLAND 
ACORN’S GINERVA om: Kaja Lil-
lemets
foksterjer, karmikarvaline  
KONKURENDI CARLO om: Rain Pilve
itaalia corso COCCINELLA CANE 
D’ORO ITALIANO om: Livia Kask
jaapani spits BALTIK LAIN MITSUKI 
om: Irina Vlassova
kaukaasia lambakoer RUNAGATE 
HECTOR om: Külli Õisma
mops LUNNAJA SONATA VIKONT D’ 
BUI om: Diana Leppsoo
mops QUARTZ-AMOR’S LA’SMAT 
LEK RU’ZO om: Ruslan Murtazin & 
Zoja Ränk
newfoundlandi koer SENT-DJONS 
ZIVA FOR SAKALA om: Tiia Tõnisson
pomeranian/kääbusspits HEIDELIND’S 
LAST CHANCE ECSTASY om: Linda 
Jürgens & Helina Simberg
pomeranian/kääbusspits HEIDELIND’S 
SIMONETTA SARAH om: Linda Jür-
gens
rottweiler CHERNY RITSAR GENIY 
VA’LESON om: Rita Soomann
samojeedi koer BELIE OF BELYAEV 
SWEET CHERRY om: Ilga Maslovskaja 
& Aleksandr Maslovski
suuršnautser PHOENIX EMPEROR 
PRETTY om: Kersti Marma
tšehhoslovakkia huntkoer LUPUS IN 
FABULA SANTA om: Ireen Neiland
vene hurt- borzoi ESTET CLASSIC 
MODISTKA om: Monika Normann
yorkshire’i terjer MAGICAL CHARM-
ER TIGER’S JR ARTY om: Anne-Ly 
Kandelin
yorkshire’i terjer STAR BOULEVARD 
BACARDI om: Svetlana Zjatikova

BALT J CH (Balti juuniortšempion) 
tiitel on omistatud: 

austraalia terjer BLUEPEPPER’S DOC 
om: Anne-Lii Sild & Anne-Katrin Esken
basenji FARLANDERS HERE THERE 
EVERYWHERE om: Kerli Liivand & 
Maire Tõnurist
basenji FARLANDERS HOW HIGH 
CAN I FLY om: Kerli Liivand & Julia 
Kuslap
bernhardiin, pikakarvaline LUMELAVI-
IN BRILLIANT KIND OF HEART om: 
Külli Trauser

bernhardiin, pikakarvaline LUMELAVI-
IN BRILLIANT LOVE PRINCESS om: 
Külli Trauser
bordoo dogi RONOLS CHARMING 
MORRISELLA om: Svetlana Veske
bostoni terjer MAGIA DI LORE 
CHICKA CHIC om: Larissa Mõttus
cavalier king charles spanjel ALASKA 
ROYAL RUBY om: Ulyana Golubeva & 
Olga Zhukova
do-khyi (tiibeti mastif) DABOYA 
CHIRU DZANBA om: Dagmar Agu-
Kruusmaa & Tarmo Korn
do-khyi (tiibeti mastif) KAILASHI 
GRACE om: Iren Võitra
foksterjer, karmikarvaline  
KONKURENDI LUCKY CHANCE’S 
CAINOSCAR om: Marju Ojaste
foksterjer, karmikarvaline  WESTLAND 
ACORN’S INARI om: Kaja Lillemets
iiri punane setter VINCA THORE KAL-
LIOPE om: Klaire Niilus
iiri punane setter SARMANDO 
DREAM NOBLE CHOCO om: Pille 
Lang
inglise buldog BRITISH LEGION 
ARKADIA om: Veera Samoilova
itaalia corso TEGELINSKI FLOYD om: 
Monika Lokk
itaalia väikehurt CALLISTO DAI 
GIARDINI DELLO ZAR om: Inga 
Gontšerenok
keeshond/wolfspitz ABSOLUTE AD-
MIRATION MIRACLE om: Natalja 
Maruhh
kuldne retriiver ZENEVIEVA PICASSO 
om: Kristina Alekand
kääbustaks, karmikarvaline LARING’S 
BROWN INTRIGUE om: Jelena Vdovi-
na & Edvard Valter
kääbustaks, lühikarvaline GUNIVER 
PALOMA om: Oleg Gunin & Veera 
Solina
küülikutaks, karmikarvaline KENZI-
RA’S ESPRESSO NOIR om: Ilme Kukk 
& Katrin Juurikas
küülikutaks, pikakarvaline IIAH’S PANI 
JADWIGA om: Kristin Kerem & Janne 
Külama
labradori retriiver MARKADOS POR-
DIOS ARAGORN om: Maria Kappi & 
Aleksander-Mark Kappi
lhasa apso SIIMLINE’S MISS LOVE 
LEGACY om: Annika Maripuu & Kersti 
Paju & Brit-Hell Ruus
mallorca dogi FLOYD om: Aljo Pärn
mops MONTES AURI DREAM HIGH-
ER om: Zoja Ränk & Ruslan Murtazin
newfoundlandi koer SENT-DJONS 
ZIVA FOR SAKALA om: Tiia Tõnisson
newfoundlandi koer FUNNEWF AQ-
UA-MARINA om: Piia Tuulik
papillon BRIGHT STAR AFINA’S 
APOLLO om: Tatjana Pintšuk
papillon BALTIC TOY STAR AMORE 
MIO om: Elena Gomzina
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inglise buldog PETITE PEA GAMTOS 
IŠDAIGA om: Lee Reinula
inglise buldog BULLDOG KISSES DAI-
QUIRI om: Marika Altmäe
inglise buldog UUEVESKI PEDRO om: 
Lee Reinula
inglise hurt- greyhound ESTET CLAS-
SIC KNACKY om: Laura Tomson & 
Melanie Steele & Rindi Gaudet
inglise hurt- greyhound ESTET CLAS-
SIC SNOW CLOUD om: Seija Heinonen
inglise hurt- greyhound ESTET 
CLASSIC SNOW QUEEN om: Olga 
Gorbatšjova
inglise springerspanjel ALFALEX KING 
OF JOY om: Urve Hiie
itaalia corso TUONO om: Liina Lambot-
Lepp
itaalia corso TEGELINSKI FLOYD om: 
Monika Lokk
itaalia väikehurt LUX LORAL TRISTAN 
TIBERIO om: Natalja Volkova
itaalia väikehurt CALLISTO DAI 
GIARDINI DELLO ZAR om: Inga 
Gontšerenok
kaukaasia lambakoer RUNAGATE HEC-
TOR om: Külli Õisma
kesk-aasia lambakoer METALBAJ 
BENAZIR om:   Rovelle OÜ
kuldne retriiver MEIEPERE OH HOW 
HAPPY om: Jaana Järveoja
kuldne retriiver ESPERANZA TIK 
HERKUS om: Ene Laansalu & Kristina 
Esolainen
kääbuspinšer BATTERFLAY LAND 
EUPHORIA om: Anna Možarova
kääbuspinšer TIM SPIRIT AURINCO 
om: Natalia Zalite
kääbuspuudel CEN CLARENCE’S AC-
TION PLAN om: Olga Raukola
kääbuspuudel CEN CLARENCE’S AC-
TION STYLE om: Inga Siil & Karin 
Ploom
kääbusšnautser BLAMELESS IN EVE-
RYTHING S TAGANIEGO ROGA om: 
Jelena Todi
kääbustaks, pikakarvaline IIAH’S DUKE 
DAPPLE om: Kristin Kerem
labradori retriiver NORBON HILL 
ENIGMA om: Maria Kappi & Spartak 
Kappi & Aleksander-Mark Kappi
leonberger ANGELICALLY NIGHT-
LIGHT DIAMOND om: Triin Ristlaan
leonberger SKJÆRGAARDENS GA-
TAUMARCEL D MEE MOO om: Tiina 
Tomp & Jüri Tomp
leonberger REMUS BALTIC LEON’S 
om: Maarika Tael
lhasa apso SIIMLINE’S MISS LOVE 
LEGACY om: Annika Maripuu & Kersti 
Paju & Brit-Hell Ruus
lhasa apso CHIC CHOIX FREYA 
STARK om: Hedi Kumm & Juha Kares
lhasa apso CHIC CHOIX KUMI KIAN 
MARCO POLO om: Hedi Kumm & 
Juha Kares
lhasa apso CHIC CHOIX FIDE ET 
AMORE om: Kersti Paju & Vivian Mut-
tik
lääne-siberi laika KOTKAPESA KE-
DRACH om: Rene Järvmägi
mallorca dogi GUADALQUIVIR FROM 
SACRED GARDEN om: Sirle Raudava

ameerika staff ordshire’i terjer WILD 
GIRL COSA NOSTRA IMPERO om: 
Stella Leemet
argentiina dogi A PESO DE OURO 
UKKA BLANCO SOLAR om: Julia 
Kolodejeva
austraalia karjakoer LA LUNA POLARIS 
CALLING BLUE om: Tanja Sarkivuo
austraalia lambakoer PEAK RIVER SO 
SO SPECIAL BLACKBERRY om: Marge 
Perri
austraalia lambakoer JENNY FROM 
THE BLOCK DES TERRES DE KHAIR-
YACA om: Marili Kallikivi
austraalia terjer ARMIRELLI FUNNY 
BUSINES om: Anne Moilanen & Anna 
Riutta-Salo
basenji FARLANDERS FINEST NOR-
DIC JEWEL om: Camilla Rissa
basenji FARLANDERS FOREVER 
AND EVER om: Kerli Liivand & Maria 
Mathiesen & Heiki Tähis
bernhardiin, pikakarvaline LUMELAVI-
IN BRILLIANT KIND OF HEART om: 
Külli Trauser
bernhardiin, pikakarvaline LUMELAVI-
IN BRILLIANT STAND BY ME om: 
Illimar Plaser
bernhardiin, pikakarvaline LUMELAVI-
IN BRILLIANT LOVE PRINCESS om: 
Külli Trauser
berni alpi karjakoer FORTUNEIA UN-
CLE ARAMIS om: Anna Amirkhanova 
& Riina Jürgens
berni alpi karjakoer RIDON HEN-
NET SPECIAL EXPORT om: Gintaras 
Mickevičius
cairni terjer AK MIL VISTA ORIGINAL 
OSWALD om: Rando Trisberg
chihuahua, lühikarvaline RATIO VIV-
ENDI KISS BY YOU om: Kati Raudsepp
clumberspanjel SEMPRE FELICITA 
BIMBIK’S ASTERIX om: Karme Reiljan 
& Marge Kaju
collie, pikakarvaline  DOLMARIS SU-
ZAN LIGHT om: Mari Palgi
collie, pikakarvaline  DOLMARIS 
THRANDUIL om: Eeva Johanna Vasar & 
Reet Otsepp
dalmaatsia koer DENOLA CARRIBEAN 
DREAM om: Kristine Langi
do-khyi (tiibeti mastif) SKYLIT TSO 
TURE om: Ulvi Ponn
eesti hagijas LOTTE om: Indrek Männaste
entlebuchi alpi karjakoer KOROLEVS-
TVO GORNIH PSOV OKATAVA om: 
Inge Aun
entlebuchi alpi karjakoer EOSFOROS 
FROM BALIHARA RANCH om: Inge 
Aun
foksterjer, karmikarvaline  KONKUREN-
DI SILVER GUSTAV om: Anton Ojaste 
& Marju Ojaste
foksterjer, karmikarvaline  KONKUREN-
DI ALMA om: Anton Ojaste & Marju 
Ojaste
hovawart ERIN DEBBIE-ANN om: Kai 
Turgulainen
hovawart CUSTOS LIMINIS ARAGON 
om: Madi Nõmm & Maire  Nõmm
hovawart SYDNEY AMURHOF om: 
Astra Aavik
iiri hundikoer THE COMPANY OF 
WOLFHOUNDS ART om: Tiia Nõmm

pomeranian/kääbusspits TIKKER-
BILLY’S MY QUEEN ELIZABETH om: 
Tiina Loorits
rottweiler KÄMPFER FÄNGE CORA 
om: Christhina Vähman
saksa bokser LAKIFAN RADOST 
O’MACHO om: Marina Rannala & An-
dres Rannala
saksa bokser AS’GUNAPAL DARINA 
SEMISLAVA om: Natalja Tomingas
saksa lambakoer, pikakarvaline MALEFI-
CENT AGADOR om: Engely Kirch
saksa lambakoer, pikakarvaline AUSSEN-
HAUS RAMSES om: Ari Angervo
samojeedi koer LUMEINGEL LUMEPIL-
VEKE om: Katrin Oinitš & Margus Oinitš
staff ordshire’i bullterjer PINE FOREST 
BEST YASTAFF DEBONAIR om: Žanna 
Morgunova
šveitsi valge lambakoer BORN TO WIN 
WARRIOR NAPOLEON om: Aivo 
Kuusmaa
vene hurt- borzoi DION’S TAINA om: 
Elo Rahamägi & Pille Saar
vene hurt- borzoi ESTET CLASSIC 
PELAGEYA AT KETEVAN om: Monika 
Normann
väike brabandi grifoon SOFIKO 
FIFA om: Jelena Motõljova & Marika 
Štšerbakova
väike brabandi grifoon SOFIKO FLAW-
LESS STYLE om: Jelena Motõljova & 
Olga Taraskina

BALT Vet CH (Balti veterantšempion) 
tiitel on omistatud: 

foksterjer, karmikarvaline  
KONKURENDI LUCKY CHANCE om: 
Marju Ojaste
foksterjer, karmikarvaline  
KONKURENDI KINGROGUE om: 
Marju Ojaste
küülikutaks, karmikarvaline BALTIC 
HYCON om: Ilme Kukk
pomeranian/kääbusspits HEIDELIND’S 
IRIS ISABELL om: Linda Jürgens
prantsuse buldog SAINT MINION 
ELOISE om: Irja Lipp

EST CH (Eesti välimikutšempion) tiitel 
on omistatud: 

afganistani hurt AL KHABARA LET ME 
BE YOUR SENSATION om: Monica 
Kullarand & Aleksander Kullarand
afganistani hurt AL KHABARA LOVIN’ 
TIGER LILY om: Monica Kullarand & 
Aleksander Kullarand
afganistani hurt XENOS AMARIS om: 
Kersti Paju
airedale’i terjer SAREDON DELIVER-
ANCE om: Jekaterina Kantijevskaja & 
John Averis
alaska malamuut GALILAHI FIRST 
DIAMOND OF KIARA om: Berit Kirs
alaska malamuut GALILAHI FIRST 
MINISTER OF COLONEL om: Berit 
Kirs & Egon Teder
ameerika kokkerspanjel PBJ’S DESTI-
NY’S KISS om: Kersti Zopp
ameerika staff ordshire’i terjer IMMNESS 
WALK ON THE WILD om: Häli Tam-
meleht
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mallorca dogi FORTUNAT HAVEN-
SENT om: Garri Võtjagailovski
malta bichon HANSA PEARL HERO 
VOLEX om: Kersti Tute
mops GULDFYND’S BRUNHILDUR 
om: Epp Hütt
mops LOS CHATOS DEL NORTE 
POKER FACE om: Kristina Arus
newfoundlandi koer BLACK MARI-
MON BARTO om: Liis Korela
newfoundlandi koer NEWFOUND 
TREASURE ESPECIAL EMCEE om: 
Tiiu Käärma & Märt Käärma & Grete 
Käärma
norfolki terjer SUVIPELLON KÖSSI 
om: Erkki Virtala
papillon MILBU NABUCO om: Niina 
Vaštšenko & Galina Vaštšenko
pomeranian/kääbusspits OSMININE’S 
BUMBLE BEE om: Svetlana Krupinina
prantsuse buldog WILA HOGS BASABI 
om: Julia Rugal
prantsuse buldog DAGOSTAR HAR-
MONIA om: Margit Rebase
prantsuse buldog DAGOSTAR HEK-
TOR om: Signe Oja & Kerttu Virak
saksa bokser MODERN SANVITA om: 
Angela Noor
saksa dogi SHAGGY FRIENDS ELSA 
GLORIA om: Mirjam Kangur
saksa jahiterjer NARDICUM JOLANTA 
om: Aili Pärtel-Beljaev
saksa lambakoer FEST KIEFER SAM-
BUCA om: Jelena Levašova
saksa väike spits TREGAI CHARLIE 
AIDA om: Piia Pekkola
samojeedi koer SMILING SNOWBALL 
MY X-FACTOR om: Kristiine Uspenski 
& Kadri Põlda
samojeedi koer SILVERWHITE SUM-
MER SENSATION om: Jane Türbsal-
Trolla & Taavi Trolla
samojeedi koer LET ME GAIN VIC-
TORY DE SANNA GOURSKA om: 
Jelena Tõnne
shetlandi lambakoer HARWISH IN-
VITING SMILE om: Dina Korna
shih tzu LUSTICA YUULER IIRIS om: 
Ulla Ostra
shih tzu SAFFRON SHERHY OH-LA-
LA COCO PUFF om: Svetlana Grün
suur puudel JAMAMBA VERY-MERRY 
om: Irina Seeder
suuršnautser PHOENIX EMPEROR 
PRETTY om: Kersti Marma
šveitsi valge lambakoer BORN TO WIN 
WARRIOR HOTFIRE om: Airi Rüütli
tiibeti spanjel REWAKI CINDE-RELLA 
om: Ann Lõhmus & Tarvo Lõhmus
welsh corgi cardigan ASTERSLAND NO 
PROMISES om: Helen Kärner-Gavrilin 
& Toomas Gavrilin
welsh corgi cardigan ASTERSLAND 
PURE PROMISES om: Inese Tamuļuna 
& Juris Saicans
welsh corgi cardigan RAJALEIDJA 
KALLIOPE om: Tiit Puur
welsh corgi pembroke ASTERSLAND 
ADDICTED TO LOVE om: Tarmo 
Rahkama & Styna Lavonen
welsh corgi pembroke ASTERSLAND 
CHAIN OF LIGHTS om: Maire Janisk
welshi terjer AK MIL VISTA PRICE-
LESS POWER om: Anette Toodo

vene hurt- borzoi ESTET CLASSIC 
VSEMILA om: Olga Gorbatšjova
vene toy, pikakarvaline VIVABOSSA 
VIVIEN om: Mare Kivirand
vene toy, siledakarvaline AMBRARUS-
SA ZEVS om: Larissa Nemtsova
väike brabandi grifoon FELADA MISS 
ZABAVA om: Saara Hartikainen
väike brabandi grifoon VOLFRAD 
VIVA AELITTA om: Natalia Tabujeva
väike brabandi grifoon LUCKY IZ 
ADAMOVA YABLOKA om: Galina 
Jermolova
yorkshire’i terjer GOLD VINTAGE 
ESCOBAR om: Krista Korobova
yorkshire’i terjer MADE WITH LOVE 
ABSOLUTE STAR om: Kristjan Reimets 
& Kristel Kivikas
yorkshire’i terjer SMILAIN SECRET DE 
L’AME om: Viktoria Baranova

EST J CH (Eesti juuniortšempion) tiitel 
on omistatud: 

afganistani hurt AL KHABARA LET 
ME BE YOUR SENSATION om:  Moni-
ca Kullarand & Aleksander Kullarand
afganistani hurt AL KHABARA LILY 
OF THE VALLEY om:  Monica Kullar-
and & Aleksander Kullarand
afganistani hurt AL KHABARA LOVIN’ 
TIGER LILY om:  Monica Kullarand & 
Aleksander Kullarand
akita MAJI SENZO NO REI om:  Tanel 
Põder
alaska malamuut HELLHUNT FUNK 
TO FUNKY om:  Krista Vihul & Marika 
Proover
ameerika akita AVENTADOR POWER 
OF LOVE om:  Kalev Svilberg
ameerika staff ordshire’i terjer ROYAL 
FLAME BRIGHT RUBY om:  Eve Stein
ameerika staff ordshire’i terjer JC RING 
ANGELS MATA HARI om:  Häli Tam-
meleht
ameerika staff ordshire’i terjer BONAS-
TRAMY CELTIC JEWEL om:  Kaia 
Kersti Kroh & Maarika Vaher
ameerika staff ordshire’i terjer DREAM-
BERRY SWEETEST PERFECTION 
om:  Marianna Kanõševa & Nina Kris-
tiina Salokorpi
azawakh BINTY AMBER SAND om:  
Margus Kirja
basenji FARLANDERS HIDDEN 
TREASURE om:  Kerli Liivand & Maria 
Mathiesen & Heiki Tähis
basset hound OXANA QUEEN’S HER-
MELIN om:  Karmen Palm
bedlingtoni terjer KINTERRA ELF’S 
QUEEN ENVIABLE STAR om:  Natalja 
Kaljumäe
belgia grifoon SOFIKO FANCY FEL-
LON om:  Galina Vinokurova
bernhardiin, lühikarvaline PÄRLISTE 
JUST LOVE MY BATMAN om:  Riina-
Renate Int
berni alpi karjakoer KAIMON GER-
HEIL CAROLINE om:  Anu Turu
bologna bichon WHITE FLAKE CANIS 
BOHEMIA om:  Maili Meskat
bordercollie DAISY QUEEN OF SKY 
MYSTIQUE REGNI om:  Galina Murel

borderterjer OMMIK’S MIMI om:  
Helle Kärdi-Paabo
bordoo dogi RONOLS DARING DE-
LAYLA om:  Olga Timofejeva
bordoo dogi LA LUNA POLARIS 
DACAPO om:  Jari Kivirinta
cairni terjer FIDELIA AMISE AMAZ-
ING GRACE om:  Riina Kapak
cavalier king charles spanjel CAVADU-
SA MONTY om:  Liis Kakk
chihuahua, lühikarvaline MAGIC 
SHOW RISING STAR om:  Natalja 
Mamedova
chow chow FEARLESS HEART VICA 
POTA om:  Svetlana Romanovitš
dalmaatsia koer ALPHADIRATO KISS 
OF LIFE om:  Jelena Krivenko & Leelo 
Ratas
dalmaatsia koer EXLIBRIS CANES 
VERY STYLISH om:  Sirpa Nevala
dalmaatsia koer EXLIBRIS CANES 
VOYAGER BOBY om:  Dzintra Veskaru
dandie dinmont’i terjer DANCHES-
TER’S OH SEE ME SAY WOW om:  
Hanne Tuomenoksa & Kristine Maria 
Airenne
do-khyi (tiibeti mastif) DABOYA 
CAMBU DANPO om:  Dagmar Agu-
Kruusmaa
do-khyi (tiibeti mastif) TSEEPO WAYU 
om:  Jana Pärtel
do-khyi (tiibeti mastif) KAILASHI 
GRACE om:  Iren Võitra
eesti hagijas SAKSTE HELDE HILDE-
GARD om:  Maris Siilmann & Marika 
Hiiemaa
entlebuchi alpi karjakoer KLEINE 
SONNE AFTER MILD BREEZE om:  
Inge Aun
foksterjer, karmikarvaline  
KONKURENDI SILVER GUSTAV om:  
Anton Ojaste & Marju Ojaste
foksterjer, karmikarvaline  WESTLAND 
ACORN’S JUDITH om:  Kaja Lillemets
hannoveri verekoer CARLOS FROM 
ARIAN HILL om:  Kaido Muttik
hollandi väike veelinnukoer 
CHRISKOOI’S ODELIA om:  Lembit 
Künnapas
hollandi väike veelinnukoer 
CHRISKOOI’S OTTO om:  Irina Bra-
tanova
iiri punane setter VINCA THORE KAL-
LIOPE om:  Klaire Niilus
inglise hurt- greyhound ESTET CLAS-
SIC KNACKY om:  Laura Tomson & 
Melanie Steele & Rindi Gaudet
inglise springerspanjel ALFALEX LOVE 
ME TENDER om:  Anna Tjuleneva
inglise springerspanjel SEMPRE FELIC-
ITA ELSA om:  Karme Reiljan
itaalia corso ESTELLUM FIRENZE om:  
Algi Konno
jack russell’i terjer IVYNOOK ODESSA 
om:  Jaanika Aruaas
jack russell’i terjer MAD MAX DEI 
DUE LEONI om:  Jaanika Aruaas
kesk-aasia lambakoer METALBAJ 
BENAZIR om:    Rovelle OÜ
kuldne retriiver STAR LIGHT SON 
ROSE FOREVER om:  Minna Kulmala
kuldne retriiver ZENEVIEVA PICASSO 
om:  Kristina Alekand
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welsh corgi cardigan BLUE SIRIUS 
IRON MAIDEN om:  Margit Leetmaa
welsh corgi pembroke KEKSBAND 
ASTRONAUT THE FIRST om:  Astrid 
Lundava & Kätlin Kull
welsh corgi pembroke LOUISE 
BROOKS DES CONTAMINES om:  
Astrid Lundava
welshi terjer AK MIL VISTA TIGER 
LILY om:  Aivi Kabur
vene hurt- borzoi LUNNAJA RADUGA 
YAROMIR MOSKOVSKIY om:  Rita 
Teek
väike puudel CEN CLARENCE’S DOU-
BLE O’SEVEN om:  Kirsi Lindström
yorkshire’i terjer VANKOOR OVER-
JOYED om:  Ljubov Mozaljova
yorkshire’i terjer SOLARSOUL ISABEL 
GRACEL om:  Katrin Puusepp

EST Vet CH (Eesti Veterantšempion) 
tiitel on omistatud: 

afganistani hurt OSHANAMEH’S JOIN 
THE RIDE om: Anne Naarits & Iren 
Naarits & Tatjana Borissevits
austraalia lambakoer HOLIDAY ON 
ICE om: Marge Perri
basenji KLASSIC’S TRI-FECTA om: 
Viktoria Kolotsei
foksterjer, karmikarvaline  
KONKURENDI LUCKY CHANCE om: 
Marju Ojaste
foksterjer, karmikarvaline  
KONKURENDI KINGROGUE om: 
Marju Ojaste
inglise springerspanjel BIMBIK’S DREA 
om: Katrin Juurak
labradori retriiver ELVENDOR ES-
CORT GIRL om: Monica Merima & 
Margus Merima
labradori retriiver GILBRON PRIDE 
ONE SWEET BON-BON om: Maria 
Kappi
shih tzu LUSTICA ORVO BERNHARD 
om: Ulla Ostra
suuršnautser GLORIS BORUSELLA 
om: Galina Markina
whippet BORN TO CHARM MARISOL 
om: Veera Mahrova

EST Ag CH (Eesti Agilitytšempion) 
tiitel on omistatud: 

shetlandi lambakoer SCANDYLINE 
ELEGANT GENTLEMAN om: Jelena 
Virro

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

saksa lambakoer ESTRELLEST DRAG-
ON DARKA om: Ene Vöörmann

andmed Regina Pesur

VYŠEHRADSKEHO PODHRADI om:  
Ljudmila Ševtsova
prantsuse buldog SHARMAN DE LE 
MAR VALENSIA om:  Mariana Hallikas
saksa bokser AS’GUNAPAL DARINA 
SEMISLAVA om:  Natalja Tomingas
saksa bokser AS’GUNAPAL DOBRO-
MIR om:  German Kaling & Angelina 
Kaling
saksa lambakoer FEST KIEFER WON-
DERFUL om:  Jelena Levašova
saksa lambakoer ASSAUWEHOF IM-
PERIYA om:  Andrei Vorobjov & Vi-
acheslav Bocharov
saksa lambakoer ES’BERYLL ANNI 
DEXTER om:  Margit Härm
saksa lambakoer, pikakarvaline 
ES’BERYLL ANNI DONNA om:  Eleri 
Ehamaa
saksa lambakoer, pikakarvaline AUS-
SENHAUS RAMSES om:  Ari Angervo
saksa pinšer ART BY DEVILSTAR 
VIVE LA FRENCHCORE om:  Anni 
Gede
saksa pinšer ART BY DEVILSTAR 
MUST BE HARDCORE om:  Marite 
Kallasorg
saksa väike spits FIRESET LOREN om:  
Virve Käes
saksa väike spits FIRESET SKYWALK-
ER om:  Virve Käes
samojeedi koer SMILING SNOWBALL 
LETTER TO TOLSTOI om:  Kristiine 
Uspenski
samojeedi koer SMILING SNOWBALL 
VOICE OF RIGOLETTO om:  Annali-
isa Loorits
shetlandi lambakoer WHITE COASTAL 
JUNO IN SKY om:  Inna Tolli
siledakarvaline retriiver LAUREL DIA-
DEM DOO WAH DIDDY om:  Maksim 
Akulistõi
skye terjer JUGER EDELWEISS PINK 
FLOYD om:  Maiu Sinijärv
staff ordshire’i bullterjer SONRISA FE-
LIZ RANDI NAREENA om:  Andrey 
Ulukhaniyants
suur puudel AFTERGLOW CAPTAIN 
AMERICA om:  Veera Andronova
suuršnautser ANGELSTONE CARM 
LADY om:  Galina Markina
šnautser HERA MAGNUM CORDIS 
om:  Maris Männik
šoti terjer MARLAND PRIMAVERA 
om:  Viive Maranik
šoti terjer DARTAN’S COMAPANY 
FAVORITE om:  Hille Teller
šveitsi valge lambakoer BORN TO WIN 
WARRIOR NAPOLEON om:  Aivo 
Kuusmaa
taks, pikakarvaline ARMARILA’S 
STYLE ART JEWELLERY om:  Ljud-
milla Shandaevskaya
taks, pikakarvaline ARMARILA’S 
STYLE ESTE TIFFANY JEWEL om:  
Marika Mänd
taks, pikakarvaline ARMARILA’S 
STYLE DIAMOND THE ORLOFF om:  
Marika Mänd
ungari lühikarvaline linnukoer AM-
BRAVITTORIYA BEST IN SHOW om:  
Tarmo Koreinik

kuldne retriiver SEMPRE FELICITA 
FRANZISKA om:  Karme Reiljan
kääbusbullterjer YAMPY YARD JADE 
GODDESS OF MERCY om:  Agni 
Hõrak
kääbusbullterjer AXTOM TERRA 
SNOWDUST om:  Tiina Tohv
kääbuspinšer NERO LUCE BACK IN 
THE USSR om:  Anna Možarova
kääbuspinšer TIM SPIRIT FLINTA om:  
Natalia Zalite
kääbuspuudel SALINA WESTEN KAR-
ISHMA om:  Elvira Laaneväli
kääbusšnautser WIND OF GLORY 
CHARMING om:  Zoja Vald
kääbustaks, lühikarvaline CHIPY om:  
Maiu Kesküla
kääbustaks, lühikarvaline GYRFALCON 
DRAGON FUKU-RIU om:  Ilona Alla
kääbustaks, pikakarvaline IVAMBER 
COAST CINNAMON BEAR om:  Kris-
tin Kerem
küülikutaks, lühikarvaline THE ALISIA 
ROYAL FLASH om:  Kristel Vilbiks
küülikutaks, pikakarvaline IIAH’S 
GREVINNA SOPHIE MARIE LOUISE 
om:  Kristin Kerem
küülikutaks, pikakarvaline IIAH’S PANI 
JADWIGA om:  Kristin Kerem & Janne 
Külama
labradori retriiver REVAL DREAM 
CHARLESTON om:  Andrei Sedoi
labradori retriiver ELVENDOR EXCAL-
IBUR om:  Monica Merima & Margus 
Merima
labradori retriiver MY BRAND LAST 
MINUTE DELIVERY om:  Haita-Maarit 
Zahharov
leonberger ANGELICALLY OFFI-
CIALLY THE BEST om:  Uno Sööt & 
Enely Sööt
lhasa apso CHIC CHOIX FIDE ET 
AMORE om:  Kersti Paju & Vivian Mut-
tik
lhasa apso CHIC CHOIX PANTHERA 
NELLIE BLY om:  Hedi Kumm & Ralph 
Robert Viiret & Juha Kares
mops SEN CHINYONI EXCUSE MY 
SINS om:  Teele Juursalu & Ulla Kop-
pinen
mudi IRHABERKI RONJA om:  Elen 
Kivi-Paju
newfoundlandi koer NEWFOUND 
TREASURE ESPECIAL EMCEE om:  
Tiiu Käärma & Märt Käärma & Grete 
Käärma
newfoundlandi koer GRANDBEAR 
WOW MOKKA CHOKOLATE om:  
Veera Andronova & Sari Oinonen
norfolki terjer SUVIPELLON KÖSSI 
om:  Erkki Virtala
norwichi terjer DRAWA ZAMLICZE 
om:  Ain Ivalo & Siiri Ernesaks
papillon CHEERYFLAME ANNIE om:  
Svetlana Semiglasova
pomeranian/kääbusspits OSMININE’S 
ETERNAL EFFECT om:  Irina Os-
minina
pomeranian/kääbusspits DILINA ROY-
AL RHAPSODY IN THE NIGHT om:  
Galina Zaitseva & Dina Zaitseva
praha rotipüüdja RONY Z 
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Rahvusvahelised koertenäitused
19.08.2017 ja 20.08.2017

Tallinnas, Kalevi Keskstaadionil
Lisanfo: Eesti Kennelliidu büroo (aadress: Tuisu 2A, 11314 Tallinn; tel: 654 0130, 5855 9020, e-mail: show@kennelliit.ee). EKL büroo 

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

Hindamisklassid

• Beebiklass: koerad vanuses 4-6 kuud. Mitteametlik, valitakse 
Tõu Parim Beebi.

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

• Juuniorklass: koerad vanuses 9 – 18 kuud. Võistlevad JUN 
SERT’ile, Tõu Parima Juuniori tiitlile ja Tõu Parima tiitlile.

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

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

• Kasutusklass: koerad vanuses üle 15 kuu. Võistlevad 
SERT’ile, CACIB’ile ja Tõu Parima tiitlile. Registreerimiseks 
peab koer olema läbinud FCI poolt nõutud tõukohased 
töökatsed. Koopia F.C.I. töösertifi kaadist peab olema lisatud

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

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

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

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

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

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

REGISTREERIMISTÄHTAJAD JA -MAKSUD
Soodushind kehtib alates sama omaniku teisest täishinnaga 
samaaegselt registreeritud koerast ning EKL online-registreerimis-
süsteemi kasutamisel kõigile koertele, v.a. kutsikas ja veteran.
Esimese sama omaniku koera registreerimishinna sisse kuulub kata-
loog.
Näitusele saab koeraga koos tasuta siseneda kaks inimest.

REGISTREERIMISTASUD ÜHELE NÄITUSELE (hinnad EUR):
20.06.–20.07.2017:  koer 55 €, soodushind 53 €, 
 veteran 35 €, beebid/ kutsikad 30 €.

SOODUSHIND EKL LIIKMETE OMANDUSES OLEVATELE 
KOERTELE (hinnad EUR):
17.02.–04.05.2017:  koer 42 €, soodushind 40 €, 
 veteran 25 €, beebid, kutsikad 20 €.

HIND KÕIGILE (soodushinda ei ole, ainult EKL büroos või 
online süsteemis registreerides, hinnad EUR):
21.07. – 03.08.2017:       koer / veteran 65 €, 

beebid ja kutsikad 32 €.

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

Kasvataja- ja järglasteklass – TASUTA
Kasvatajaklass registreeritakse näitusele automaatselt vastavalt 
registreerunud koerte arvule (3-5 koera).Järglasteklass registreeri-
takse registreerimislehe alusel või näitusele registreerunud koerale 
automaatselt vastavalt registreerunud järglaste arvule (3-5 koera). 
Näitusele mitteregistreerunud koera järglasteklassi registreerimiseks 
tuleb saata eraldi registreerimisleht.

Reklaam kataloogis (tähtaeg 20.07.2017): 
must/valge 1 lk – 32 €; ½ lk – 23 €.

REGISTREERIMINE:
• veebis EKL onlines registreerimise süsteemis;
• Eesti Kennelliidu büroos, Tuisu 2A, 11314 Tallinn;
• e-mailile show@kennelliit.ee saata registreerimisleht, koopia 

tõutunnistusest, tšempionitiitlite ja/või F.C.I. töösertifi kaadi koo-
piad ja maksekorralduse koopia (maksekorraldusele märkida 
”Eesti Võitja 2017”, koera tõug, registrinumber ja omaniku nimi)

NB! Palun kontrollige oma saadetise kohalejõudmist! 

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

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

20.08.2017 - “Cruft s 2018” kvalifi katsiooninäitus

NÕUDED OSALEJATELE: kõik koerad peavad olema vaktsineeritud marutaudi, koertekatku, nakkusliku hepatiidi ja parvoviroosi vastu (lisainfo näituste 
eeskirja lisa 2). Kõik koerad peavad olema märgistatud (ID-tätoveering või mikrokiip). Loomuliku töbisabalisuse (natural bobtail) korral peab olema 
registreerimisel esitatud tõend juhul, kui tõutunnistusel puudub vastav märge.
EKL kalenderplaani kantud näitustel ei tohi osaleda koerad, kes on sündinud 01.08.2013 või hiljem ja kellede saba ja/või kõrvu on lõigatud.
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RÜHM 0
Mile Aleksoski, Makedoonia – kõik tõud 
rühmast 0.

RÜHM 1
Johnny Andersson, Rootsi – austraalia 
lambakoer, collie (lühikarvaline, 
pikakarvaline), habecollie, shetlandi 
lambakoer, schipperke, schapendoes.
Anna Albrigo, Itaalia – kõik ülejäänud tõud 
rühmast 1.

RÜHM 2
Natalja Leonova, Venemaa – kaukaasia 
lambakoer, kesk-aasia lambakoer, vene 
must terjer.
Helen Tonkson-Koit, Eesti – berni alpi 
karjakoer, inglise buldog, kääbusšnautser 
(kõik värvused), suuršnautser (kõik vär-
vused), šnautser (kõik värvused).
Anita Whitmarsh, Rootsi – argentiina 
dogi, do-khyi (tiibeti mastif), inglise mastif, 
landseer, leonberger, saksa dogi (kõik 
värvused), saksa pinšer,suur šveitsi alpi 

karjakoer.
Angel Pons Ariño, Hispaania – kõik ül-
ejäänud tõud rühmast 2.

RÜHM 3
Anthony Kelly, Iirimaa – airedale’i terjer,iiri 
glen of imaali terjer, iiri pehmekarvaline 
nisuterjer, iiri terjer, kerry blue terjer, 
norfolki terjer, norwichi terjer, skye terjer, 
šoti terjer.
Natalja Leonova, Venemaa – ameerika 
staffordshire’i terjer, bullterjer, 

Kohtunikud 20.08.2017
BEST IN SHOW –  JOSE VIDAL MONTERO, Hispaania

RÜHM 0
Erodotos Neofytou, Küpros - kõik tõud 
rühmast 0.

RÜHM 1
Michael Laub, Taani – austraalia kar-
jakoer, austraalia kelpie, austraalia 
lambakoer, briard, collie (lühikarvaline, 
pikakarvaline),fl aami karjakoer, puli, pumi, 
schipperke, šveitsi valge lambakoer, welsh 
corgi cardigan, welsh corgi pembroke.
Anita Whitmarsh, Rootsi – saksa lamba-
koer (mõlemad karvatüübid).
Anthony Kelly, Iirimaa – kõik ülejäänud 
tõud rühmast 1.

RÜHM 2
Michael Laub, Taani – ahvpinšer, 
appenzelli alpi karjakoer, austria pinser, 
bullmastif, landseer, saksa pinšer, suur 
šveitsi alpi karjakoer, vene must terjer.
Maire Tõnurist, Eesti – bernhardiin 
(lühikarvaline, pikakarvaline), bordoo 
dogi, do-khyi (tiibeti mastif), hovawart, 
kääbuspinšer, leonberger, saksa bokser, 
saksa dogi (kõik värvused).
Angel Pons Ariño, Hispaania – argentiina 
dogi,berni alpi karjakoer, inglise buldog, 
inglise mastif, kääbusšnautser (kõik 
värvused), suuršnautser (kõik värvused), 
šnautser (kõik värvused).
Anita Whitmarsh, Rootsi – kõik ülejäänud 
tõud rühmast 2

RÜHM 3
Mile Aleksoski, Makedoonia – 
ameerika staffordshire’i terjer, bullterjer, 
kääbusbullterjer.
Helen Tonkson-Koit, Eesti – bedlingtoni 
terjer, brasiilia terjer, dandie dinmont’i terjer, 
foksterjer (siledakarvaline), jack russell’i 
terjer, staffordshire’i bullterjer, tšehhi 

terjer, welshi terjer, west highlandi terjer, 
yorkshire’i terjer.
Natalja Leonova, Venemaa – kõik 
ülejäänud tõud rühmast 3.

RÜHM 4
Anna Albrigo, Itaalia – kõik tõud rühmast 4.

RÜHM 5
Anthony Kelly, Iirimaa – alaska malamuut, 
grööni koer, pomeranian/kääbusspits, siberi 
husky.
Anneli Pukkila, Soome – akita, ameerika 
akita, basenji, samojeedi koer, saksa 
spits (kõik suurused, kõik värvused, va 
pomeranian/kääbusspits), tai ridgeback, 
vaaraokoer.
Alan Bennett, Kanada – kõik ülejäänud 
tõud rühmast 5.

RÜHM 6
Mile Aleksoski, Makedoonia – kõik tõud 
rühmast 6.

RÜHM 7
Heather Morrison, Austraalia – kõik tõud 
rühmast 7.

RÜHM 8
Johnny Andersson, Rootsi – ameerika 
kokkerspanjel, siledakarvaline retriiver.
Jari Partanen, Norra – ameerika veespan-
jel, barbet, hollandi väike veelinnukoer, iiri 
veespanjel, inglise kokkerspanjel, kuldne 
retriiver, põlluspanjel.
Heather Morrison, Austraalia – kõik ül-
ejäänud tõud rühmast 8.

RÜHM 9
Anna Albrigo, Itaalia – bologna bichon, 
coton de tulear, havanna bichon, 
lõvikoerake, malta bichon.

Johnny Andersson, Rootsi – belgia 
grifoon, bostoni terjer, brüsseli 
grifoon, hiina harjaskoer, jaapani chin, 
käharakarvaline bichon, mops, papillon, 
pekingi koer, phalene, vene toy (mõlemad 
karvatüübid), väike brabandi grifoon.
Jari Partanen, Norra – cavalier king 
charles spaniel, king charles spaniel, 
prantsuse buldog, tiibeti terjer.
Jose Vidal Montero, Hispaania kõik 
ülejäänud tõud rühmast 9.

RÜHM 10
Erodotos Neofytou, Küpros – kõik tõud 
rühmast 10.

LÕPPVÕISTLUSED
Juuniorhändler – Michael Laub, Taani
Parim Beebi – Natalja Leonova, Venemaa
Parim Kutsikas – Helen Tonkson-Koit
Parim Juunior – Anthony Kelly, Iirimaa
Parim Veteran – Angel Pons Ariño, His-
paania
Parim Kasvatajaklass – Maire Tõnurist, 
Eesti
Parim Järglasteklass – Johnny Andersson, 
Rootsi
Parim Paar – Anneli Pukkila, Soome

RÜHMAVÕISTLUSED
Rühm 1   – Anthony Kelly, Iirimaa
Rühm 2   – Anita Whitmarsh, Rootsi
Rühm 3   – Natalja Leonova, Venemaa
Rühm 4   – Anna Albrigo, Itaalia
Rühm 5   – Alan Bennett, Kanada
Rühm 6   – Mile Aleksoski, Makedoonia
Rühm 7   – Heather Morrison, Austraalia
Rühm 8   – Jari Partanen, Norra
Rühm 9   – Jose Vidal Montero, Hispaania
Rühm 10 – Erodotos Neofytou, Küpros

Kohtunikud 19.08.2017
NB! Näituse toimkond jätab endale õiguse teha vajadusel muudatusi.



63EKL teated / Välisnäitused

Eesti koerad välismaa näitustel

kääbusbullterjer, staffordshire’i bullterjer, 
west highlandi terjer, yorkshire’i terjer.
Erodotos Neofytou, Küpros – kõik 
ülejäänud tõud rühmast 3.

RÜHM 4
Anneli Pukkila, Soome – kõik tõud rühmast 4.

RÜHM 5
Johnny Andersson, Rootsi - chow chow, 
pomeranian/kääbusspits.
Maire Tõnurist, Eesti – alaska malamuut, 
ameerika akita, basenji, hall norra põdra-
koer, ida-siberi laika, jämtlandi koer, karjala 
karukoer, lääne-siberi laika ,norbotteni spits, 
must norra põdakoer, norra lunnikoer, samo-
jeedi koer, siberi husky, soome püstkõrv, 
vene-euroopa laika.
Anita Whitmarsh, Rootsi – saksa spits 
(kõik suurused, kõik värvused, va pomera-
nian/kääbusspits).
Iren Naarits, Eesti – kõik ülejäänud tõud 
rühmast 5.

RÜHM 6
Anita Whitmarsh, Rootsi – basset hound, 
dalmaatsia koer, rodeesia ridgeback, 
vendeen’i suur basset-grifoon, vendeen’i 
väike basset-grifoon.
Jose Vidal Montero, Hispaania – kõik 
ülejäänud tõud rühmast 6.

RÜHM 7
Anthony Kelly, Iirimaa – kõik tõud rühmast 7.

RÜHM 8
Heather Morrison, Austraalia – ameerika 
kokkerspanjel, ameerika veespanjel, barbet, 
hollandi väike veelinnukoer, iiri veespanjel, 
inglise kokkerspanjel, nova scotia retriiver, 
põlluspanjel, saksa spanjel.
Mile Aleksoski, Makedoonia – inglise spring-
erspanjel, kiharakarvaline retriiver, kuldne 
retriiver, labradori retriiver.
Jose Vidal Montero, Hispaania – kõik ülejää-
nud tõud rühmast 8.

RÜHM 9
Iren Naarits, Eesti – bologna bichon, havanna 
bichon, kromfohrlandi koer, malta bichon, shih 
tzu, tiibeti terjer.
Jari Partanen, Norra – chihuahua 
(lühikarvaline, pikakarvaline), coton de tulear, 
jaapani chin, käharakarvaline bichon,lhasa 
apso,papillon, phalene, puudlid (kõik suurused, 
kõik värvused).
Anthony Kelly, Iirimaa – cavalier king charles 
spaniel, king charles spaniel.
Alan Bennett, Kanada – kõik ülejäänud tõud 
rühmast 9.

RÜHM 10
Heather Morrison, Austraalia – kõik tõud 
rühmast 10.

LÕPPVÕISTLUSED
Juuniorhändler – Maire Tõnurist, Eesti
Parim Beebi – Anita Whitmarsh, Rootsi
Parim Kutsikas – Natalja Leonova, Russia
Parim Juunior – Alan Bennett, Kanada
Parim Veteran – Helen Tonkson-Koit, Eesti
Parim Kasvatajaklass – Johnny Andersson, 
Rootsi
Parim Järglasteklass – Mile Aleksoski, 
Makedoonia
Parim Paar – Maire Tõnurist, Eesti

RÜHMAVÕISTLUSED
Rühm 1   – Anna Albrigo, Itaalia
Rühm 2   – Angel Pons Ariño, Hispaania
Rühm 3   – Erodotos Neofytou, Küpros
Rühm 4   – Anneli Pukkila, Finland
Rühm 5   – Iren Naarits, Eesti
Rühm 6   – Jose Vidal Montero, Hispaania
Rühm 7   – Anthony Kelly, Iirimaa
Rühm 8   – Mile Aleksoski, Makedoonia
Rühm 9   – Jari Partanen, Norra
Rühm 10 – Heather Morrison, Austraalia

BEST IN SHOW - ANTHONY KELLY, Iirimaa

30.04.2017 Rahvuslik näitus, Talsi, Läti
pikakarvaline taks JAHISARV VIHVI  MAAGIA, om Kaido 
Kallavus Juuniorklass - JUN 1/1, JCAC, PE1, BOO

9.-12.03.2017 Cruft s 2017, Inglismaa
tiibeti mastif NORANETRAVATI, om: Erki Korp & Reena 
Uustal - emaste avaklassi 4 koht (Reserve)
tiibeti mastif HIRWENOYE BOO PALAI, om: Erki Korp & 
Reena Uustal - isaste avaklassi 5 koht ehk siis VHC (Very Higly 
Commended)

4.-5.03.2017 Rahvusvaheline näitus, Zielona Góra, Poola
tiibeti mastif NORANETRAVATI, om: Erki Korp & Reena 
Uustal - tšempionklassis 1.koht,  PE, BOS, CACIB, CWC
tiibeti mastif HIRWENOYE BOO PALAI, om: Erki Korp & 
Reena Uustal - isaste avaklassi 3.koht
tiibeti mastif HIRWENOYE BAGIRA CLARA, om: Erki Korp 
& Reena Uustal - emaste avaklassi 4.koht.
tiibeti mastifi  NORANETRAVATI ja HIRWENOYE BOO 
PALAI, om: Erki Korp & Reena Uustal - paaride võistluse BIS 
1.koht

4.-5.03.2017 Rahvusvaheline näitus, Groningen, Holland 
tiibeti mastif NORANETRAVATI, om: Erki Korp & Reena 
Uustal - PE, BOS, CAC, CACIB

tiibeti mastif HIRWENOYE BOO PALAI, om: Erki Korp & 
Reena Uustal - PI-2, Res-CAC, Res-CACIB
tiibeti mastif HIRWENOYE BAGIRA CLARA, om: Erki Korp 
& Reena Uustal - avaklass 1.koht, PE-2, Res-CAC, Res-CACIB
tiibeti mastifi  NORANETRAVATI ja HIRWENOYE BOO 
PALAI, om: Erki Korp & Reena Uustal - paaride võistlus BIS 
3.koht

18.05.2017 Rahvusvaheline näitus, San Marino
saksa keskmine spits KÄPYLÄ MOSKU, om: Külli Ragel - Ex 1, 
CAC, CACIB, TP- SAN MARINO CH
papillon LILLY’S MALACHITE MEADOWS, om: Külli Ragel - 
Ex1, CAC, Res-Cacib - SAN MARINO CH
saksa keskmine spits PINTSELSABA ALL DREAMS COMES 
TRUE, om: Külli Ragel - TP KUTS

20.05.2017 Rahvusvaheline näitus, San Marino, Cruft s 
qualifi cation
saksa keskmine spits KÄPYLÄ MOSKU, om: Külli Ragel- Ex1,  
TP, TP VET - San Marino VET CH - BIS 1 VETERAN
saksa keskmine spits PINTSELSABA ALL DREAMS COMES 
TRUE, om: Külli Ragel - TP KUTS, BIS 1 KUTSIKAS
papillon LILLY’S MALACHITE MEADOWS, om: Külli Ragel - 
Ex1, CAC, CACIB, TP

andmed koerte omanikelt
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01-02.07.17 AG Pärnumaa Koeraspordi Klubi “Minu sõber” 
(MUSÕBER)   http://www.lemmikloom.eu/

02.07.17 KK Viimsi Koer (VIIMSI) Harjumaa http://www.viimsikoerteklubi.ee/

09.07.17 FH Eesti Dobermanniühing (EDÜ)   http://dobermann.ee/

15.07.17 KK Kagu-Eesti Kennelklubi (KAGU) Võru http://kagueestikennelklubi.weebly.com/

15.07.17 SK Kagu-Eesti Kennelklubi (KAGU) Võru http://kagueestikennelklubi.weebly.com/

15-16.07.17 AG (RV) Saarlaste Agilityklubi (SAAREAG) Saaremaa http://www.saarlasteagility.ee/

16.07.17 VP Koeraspordiklubi Delta (DELTA)   http://deltadogsport.blogspot.com.ee/

22-23.07.17 A-katse Eesti Kennelliidu Koolitust Koordineeriv Kogu 
(EKL-KKK)   http://kennelliit.ee/meist/alluksused/

koerte-koolitust-koordineeriv-kogu/

22-23.07.17 B-katse Eesti Kennelliidu Koolitust Koordineeriv Kogu 
(EKL-KKK)   http://kennelliit.ee/meist/alluksused/

koerte-koolitust-koordineeriv-kogu/

22-23.07.17 C-katse Eesti Kennelliidu Koolitust Koordineeriv Kogu 
(EKL-KKK)   http://kennelliit.ee/meist/alluksused/

koerte-koolitust-koordineeriv-kogu/

22-23.07.17 IPO (EMV) Eesti Kennelliidu Koolitust Koordineeriv Kogu 
(EKL-KKK)   http://kennelliit.ee/meist/alluksused/

koerte-koolitust-koordineeriv-kogu/

22-23.07.17 IPO Eesti Kennelliidu Koolitust Koordineeriv Kogu 
(EKL-KKK)   http://kennelliit.ee/meist/alluksused/

koerte-koolitust-koordineeriv-kogu/

05-06.08.17 AG Agilityklubi A-Koer (A-KOER) Harjumaa http://www.akoer.eu/

05.08.17 KK Eesti Valgete Lambakoerte Tõuühing (EVLÜ) Harjumaa http://valgelambakoer.ee/

05.08.17 SK Saarlaste Agilityklubi (SAAREAG) Saaremaa http://www.saarlasteagility.ee/

12.08.17 VP Koeraspordiklubi Delta (DELTA)   http://deltadogsport.blogspot.com.ee/

12.08.17 KK (EMV) Eesti Kennelliidu Koolitust Koordineeriv Kogu 
(EKL-KKK)   http://kennelliit.ee/meist/alluksused/

koerte-koolitust-koordineeriv-kogu/

12-13.08.17 AG Pärnu Agility (PÄRNUAG) Pärnumaa http://www.parnuagility.net/

12.08.17 SK Tarkade Koerte Klubi (TAKO) Harjumaa http://takoklubi.blogspot.com.ee/

13.08.17 VP Koeraspordiklubi Delta (DELTA)   http://deltadogsport.blogspot.com.ee/

19-20.08.17 AG Koerteklubi “Aktiiv” (AKTIIV) Kuressaare http://www.koerteklubiaktiiv.eu/

19-20.08.17 IPO Eesti Saksa Lambakoerte Ühing (ESLÜ)    

26.08.17 KK Koerteklubi “Aktiiv” (AKTIIV) Kuressaare http://www.koerteklubiaktiiv.eu/

26-27.08.17 AG (RV) Tarkade Koerte Klubi (TAKO) Harjumaa http://takoklubi.blogspot.com.ee/

02-03.09.17 AG Koerteklubi Vile (VILE) Viljandi http://vileklubi.eu/

03.09.17 FH Viimsi Koer (VIIMSI) Harjumaa http://www.viimsikoerteklubi.ee/

09.09.17 SK (EMV) Eesti Kennelliidu Koolitust Koordineeriv Kogu 
(EKL-KKK) Harjumaa http://kennelliit.ee/meist/alluksused/

koerte-koolitust-koordineeriv-kogu/

09-10.09.17 AG Pärnumaa Koeraspordi Klubi “Minu sõber” 
(MUSÕBER) Pärnumaa http://www.lemmikloom.eu/

09.09.17 SK (RV) Tarkade Koerte Klubi (TAKO)   http://takoklubi.blogspot.com.ee/

09.09.17 KK Valga Koerteklubi (VALGA) Valgamaa/Valga http://valgakoerteklubi.onepagefree.com/

16-17.09.17 IPO Eesti Dobermanniühing (EDÜ)   http://dobermann.ee/

16-17.09.17 PJK Eesti Dobermanniühing (EDÜ)   http://dobermann.ee/

23-24.09.17 AG Agility Pluss (AGPLUSS) Harjumaa https://et-ee.facebook.com/AgilityPluss/

23-24.09.17 FH Eesti Saksa Lambakoerte Ühing (ESLÜ)   http://www.saksalambakoer.ee/

23-24.09.17 IPO-FH Eesti Saksa Lambakoerte Ühing (ESLÜ)   http://www.saksalambakoer.ee/

30.09.17 KK Kagu-Eesti Kennelklubi (KAGU) Võru http://kagueestikennelklubi.weebly.com/

30.09.17 SK Kagu-Eesti Kennelklubi (KAGU) Võru http://kagueestikennelklubi.weebly.com/

07-08.10.17 IPO-R Eesti Otsingukoerte Klubi (EOKK)   http://www.otsingukoerad.ee/

07-08.10.17 IPO-R Eesti Otsingukoerte Klubi (EOKK)   http://www.otsingukoerad.ee/

14-15.10.17 IPO-FH (EMV) Eesti Kennelliidu Koolitust Koordineeriv Kogu 
(EKL-KKK)   http://kennelliit.ee/meist/alluksused/

koerte-koolitust-koordineeriv-kogu/

EKL võistluskalender 2017
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EKL näituste kalender 2017
JUULI 2017

Kuupäev Näitus Koht Koduleht

01.07. Rahvuslik näitus Tartumaa tartudogshow.com

02.07. Rahvuslik näitus Tartumaa tartudogshow.com 

07.07. V ja IX rühma näitus Pärnumaa spitsid.eu

07.07. Saksa spitside erinäitus V ja IX rühma näituse raames Pärnumaa spitsid.eu 

07.07. I rühma näitus Pärnu lket.ee

07.07. Austraalia karjakoerte erinäitus I rühma näituse raames Pärnu austraaliakarjakoer.ee

08.07. Rahvusvaheline koertenäitus Pärnu kennelliit.ee

09.07. Rahvusvaheline koertenäitus Pärnu kennelliit.ee

15.-16.07. Saksa lambakoerte erinäitus Harjumaa articus.eu

15.07. V ja VIII rühma näitus Tartumaa cocker.ee

15.07. Saksa bokserite erinäitus Tartu bokser.ee

16.07. Saksa bokserite erinäitus Tartu bokser.ee

22.07. Rahvuslik näitus Tartumaa lekk.ee 

23.07. Rahvuslik näitus Tartumaa pepi.ee 

29.-30.07. Saksa lambakoerte erinäitus Harjumaa saksalambakoer.ee

30.07. Bernhardiinide erinäitus Harjumaa bernhardiin.ee

Maastikujooksude kalender 
2017

Kuupäev Näitus Koht

15.07.2017 Rahvuslik maastikujooksuvõistlus Harjumaa

16.07.2017 Rahvusvaheline maastikujooksuvõistlus ja rahvuslik maastikujooksuvõistlus tõugudele 
kes ei võistle CACILile Harjumaa

27.08.2017 Rahvusvaheline maastikujooksuvõistlus ja Twin Cup-2017 tiitlivõistlus ning rahvuslik 
maastikujooksuvõistlus tõugudele kes ei võistle CACILile Pärnumaa

16.09.2017 Rahvuslik maastikujooksuvõistlus ja Eesti Maastikujooksu Meistrivõistlused-2017 Harjumaa

17.09.2017 Rahvusvaheline maastikujooksuvõistlus ja rahvuslik maastikujooksuvõistlus tõugudele 
kes ei võistle CACILile Harjumaa

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

21.10.17 KK Eesti Valgete Lambakoerte Tõuühing (EVLÜ) Harjumaa http://valgelambakoer.ee/

21-22.10.17 AG Tarkade Koerte Klubi (TAKO) Harjumaa http://takoklubi.blogspot.com.ee/

28.10.17 SK Tarkade Koerte Klubi (TAKO) Harjumaa http://takoklubi.blogspot.com.ee/

18.11.17 KK Koerteklubi “Articus” (ARTICUS) Harjumaa http://www.articus.eu/

18-19.11.17 AG Tarkade Koerte Klubi (TAKO) Harjumaa http://takoklubi.blogspot.com.ee/

25-26.11.17 AG Koerteklubi Säde (SÄDE) Tartu http://www.koerteklubi.ee/

02-03.12.17 AG Koerteklubi Vile (VILE) Viljandi http://vileklubi.eu/
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AUGUST 2017

Kuupäev Näitus Koht Koduleht

05.08. Rahvuslik näitus Ida-Virumaa lucky.ee

06.08. Rahvuslik näitus Ida-Virumaa lucky.ee

12.08. Rahvuslik näitus Võrumaa kagueestikennelklubi.weebly.com

13.08. Rahvuslik näitus Võrumaa kagueestikennelklubi.weebly.com

18.08. Terjerite erinäitus Harjumaa terrier.ee

18.08. Labradori retriiverite erinäitus Harjumaa labrador.ee

18.08. Kuldsete retriiverite erinäitus Harjumaa kuldne.ee 

18.08. Inglise buldogite, prantsuse buldogite, mopside ja bostoni terjerite erinäitus Harjumaa buldogid.eu

18.08. Põhjamaiste kelgukoerte erinäitus Harjumaa malamuut.org

18.08. Basenjide erinäitus Harjumaa basenji.ee

19.08. Rahvusvaheline koertenäitus Tallinn kennelliit.ee

20.08. Rahvusvaheline koertenäitus Tallinn kennelliit.ee

26.08. Jahikoerte erinäitus Lääne-Virumaa jahikoer.ejs.ee

26.08. Šveitsi valgete lambakoerte erinäitus Raplamaa valgelambakoer.ee

27.08. Jack russelli terjerite erinäitus Harjumaa jackrussellterjer.ee

SEPTEMBER 2017

Kuupäev Näitus Koht Koduleht

02.09. Rahvuslik näitus Harjumaa pkkk.ee 

03.09. III rühma näitus Paide eft y.ee

03.09. II ja IX rühma näitus Tallinn bokser.ee 

09.09. Rahvuslik näitus Haapsalu hedikumm@gmail.com

10.09. Rahvuslik näitus Haapsalu hedikumm@gmail.com

23.-24.09. Rahvusvaheline koertenäitus Tallinn dogshow.ee

23.09. V rühma näitus Harjumaa malamuut.org

23.09. Alaska malamuutide erinäitus V rühma näituse raames Harjumaa malamuut.org

OKTOOBER 2017

Kuupäev Näitus Koht Koduleht

21.10. Rahvuslik näitus Rakvere rksk.ee 

22.10. Rahvuslik näitus Rakvere rksk.ee 

NOVEMBER 2017

Kuupäev Näitus Koht Koduleht

04.11. Rahvusvaheline koertenäitus Tartu lekk.ee

05.11. Rahvusvaheline koertenäitus Tartu lekk.ee 

25.11. Rahvuslik näitus Narva narva-kks.ee 

26.11. Rahvuslik näitus Narva narva-kks.ee 

LISAINFO: http://kennelliit.ee/uritused/
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