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 „Kumb oleks õigem - kas mõttetult leegitseda või leegitult 
mõtiskleda?”

Artur Alliksaar "Alternatiive"

Aastaring on taaskord täis saamas, päkapikud käimas ja kätte 
jõudnud aeg visata pilk lõppevale aastale.

Aasta viimasel koosolekul otsustasid volinikud jagada suurimat 
tunnustust ja omistada teenetemärk neljale kennelliidu liikmele 
nende silmapaistvate tulemuste eest koeraharrastuses. Suur 
kuldmärk omistati pr. Astrid Lundavale, kellest 2016 aastal sai 
Eesti teine kõikide tõugude välimikukohtunik. Pr. Inna Viksile 
omistati väike hõbemärk, hea tulemuse eest maastikujooksu 
euroopa meistrivõistlustel.  Esmakordselt kennelliidu ajaloos 
omistati teenetemärgid meie noortele nende suurepäraste 
tulemuste eest, millele meil oli võimalik aasta jooksul kaasa elada. 
Väikese kuldmärgi said Anabel Leedu ja Marta Miil. 

2016 aasta on meeldejääv ka heade ideede poolest. Nii on 
küpsenud plaan tuua Eestisse agility maailma meistrivõistlused 
ja selle teostamiseks on algust ka tehtud, loodame, et paari aasta 
plaanis idee teostub ning meil on võimalik oma suurepärastele 
koerasportlastele juba kodumaa pinnal kaasa elada. Karjakoeri 
südamelähedaseks pidajad panid seljad kokku ning allüksusena 
sai loodud karjakoerte kogu. 

Samas ei saa ma rõõmustada volinike koosoleku paar aastat 
tagasi loodud töörühmade käekäigu üle. Töörühmade mõtteks 
oli koondada meie koerainimeste tarkust, oskusi ja ideid saamaks 
mitmekülgset vaadet kuidas kennelliitu arendada ja meile kõigile 
paremaks muuta. Viiest töörühmast on neli tööd alustanud, kuid 
ka neist on kolm hetkel varjusurmas. Siiani kohtan „tehtagu“ 
suhtumist, inimeste ootused on kõrged kuid panustada ei soovita. 
Tihti kõlab ka lause, mis nüüd mina ja nii-kui-nii midagi ei muutu. 
Ei muutugi, kui muutjaid pole. Mul on siiralt kahju ja kurb nende 
liikmete ees, kes on oma tahet näidanud, aega  panustanud, kuid 
tulemust nägemata on loobunud.  Mind teeb kadedaks vaadates 
ülelahe naabrite aktiivsust ja koeranduskultuuri, kus peetakse 
normaalseks ühtsesse ühingusse panustamist, üksteise toetamist 
ilma vastutasu lootmata. 

Soovin lühidalt peatuda meie allüksustel. Eeldan, et allüksuste 
üldkoosolekud on valinud end esindama mitmekülgse eestseisuse, 
kel on sihikindlust vaadetes ja oskust suhelda. Valides valguse 
valid ka varjud. Allüksuste liiketel peab olema võimalus osaleda 
enda valitud eestseisuse koosolekutel, saada teavet eestseisuse ja 
allüksuse tegemistest. Eestseisuse otsused peavad olema liikmete 
jaoks mõistetavad ja läbipaistvad. Saades valituks eestseisusesse ei 
tähenda taevaluukide avanemist ja roosamanna maale laskumist, 
vastupidi – see on vastutus ja töö. Töö mille eest saab vähe tänu 
aga kuhjaga näpuga näitamist. Järgmisel korral kui näed enda 
allüksuse või eetsisuse liiget, küsi kuidas tal läheb ja ega abi vaja 
pole!

Liimete kaasamise töörühm on ette valmistamas 2017. a 
veebruaris ja märtsis toimuvaid ümarlaudu. 

Olete kõik teretulnud!

Rahulikku jõuluaega ja kirevaid piparkooke! 

Helen Tonkson

«Что лучше – бессмысленно пламенеть или пламенеюще ра
змышлять?»                                                     Артур Алликсаар 

«Альтернативы»  

Наступил декабрь, гномики наполняют подарками дома, 
и вновь наступило время бросить взгляд на уходящий год и 
подвести его итоги.

На последнем собрании года уполномоченные приняли 
решение показать свою большую признательность и присвоить 
четырём членам Кинологического союза знаки отличия 
за их выдающиеся достижения в собаководстве. Большой 
золотой знак присуждён г-же Астрид Лундава, которая в 2016 
году выступала вторым судьёй Эстонии по экстерьеру всех 
пород. Г-же Инна Викс присвоен Малый серебряный знак за 
хорошие результаты на Европейских соревнованиях по бегу по 
пересечённой местности. Впервые в истории Кинологического 
союза знаки отличия были присвоены нашим молодым членам 
за великолепные результаты, которые они показывали в 
течение года. Малый золотой знак получили Анабель Леэду и 
Марта Мийль. 

2016 год запомнился также и хорошими идеями. Созрел 
план провести в Эстонии Мировые соревнования по 
аджилити, и уже положено начало осуществлению этого 
плана. Мы надеемся, что за два года идея воплотится в жизнь, 
и у нас появится возможность болеть за наших великолепных 
спортсменов уже на местных площадках. Приверженцы 
различных пород пастушьих собак объединили свои усилия и 
в качестве подразделения создали Собрание пастушьих собак. 

Однако при этом мы не можем порадоваться деятельности 
рабочих групп, созданных несколько лет назад собранием 
уполномоченных. Смыслом образования рабочих групп 
было объединение знаний, навыков и идей для получения 
разностороннего обзора, усовершенствования методов 
развития и улучшения работы нашего Кинологического союза. 
Из пяти рабочих групп четыре приступили к своей работе, но 
на данный момент три из них находятся на грани развала. До 
сих пор встречаю отношение «Делайте что хотите», ожидания 
у людей завышены, но вкладывать свою энергию в общее дело 
никто не хочет. Зачастую слышны такие фразы как «Ну почему 
опять я?» и «Всё равно ничего не изменится». Естественно, 
не изменится, если никто не желает менять. Мне искренне 
жаль тех членов, которые показали своё желание и посвятили 
время изменениям, но отказались от того, чтобы дождаться 
результатов. Я завидую всем нашим соседям, которые 
проявляют активность и культуру собаководства и которые 
считают нормальным вкладывать в общее дело свою энергию 
и время, поддерживать друг друга и не ожидать за это никакой 
оплаты.

Мне хотелось бы вкратце остановиться на наших 
подразделениях. Предполагаю, что общие собрания 
подразделений выбрали в качестве своих представителей 
разносторонние и дальновидные правления, которые имеют 
целенаправленные взгляды и навыки общения. Выбирая свет, 
выбираешь также и тень. Члены подразделений должны иметь 
возможность принимать участие на собраниях выбранных 
ими правлений, а также получать информацию о деятельности 
правлений и подразделений. Решения правлений должны 
быть для членов понятны и прозрачны. Избрание в правление 
не означает открытие небесных врат и появление оттуда 
манны небесной – напротив, это большая ответственность 
и серьёзная работа. И нужно понимать, что благодарность 
за эту работу будет невысокой, но при этом со всех сторон 
обеспечена критика. Когда встретите в следующий раз члена 
своего подразделения или правления, спросите, как у него 
идут дела, и не требуется ли ему помощь!

Рабочая группа по привлечению членов подготавливает 
круглые столы, которые пройдут в феврале и марте 2017 г. 
Добро пожаловать – приглашаем всех!

Желаю всем спокойных Рождественских праздников и 
красочных пипаркооков! 
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FCI Agility 
Maailmameistrivõistlused 

22.09-25.09.2016, Zaragoza, Hispaania

EELLUGU

Selle aasta Agility Maailmameistrivõistluste Eesti 
meeskond oli suurem kui tavaliselt. Eesti saadab MM-le 
välja maksimaalselt 12 võistluspaari (koerajuht ja koer) 
ja lisaks võistlejatele veel võistkonna abilised kapteni 
ning abikapteni näol. Seekord lisandusid võistkonnale ja 
abilistele veel MM-i korraldustoimkonnas kaasalöövad 
4 vabatahtlikku. Seega võime öelda, et see aasta oli Eesti 
Agility MM-il esindatud rohkearvuliselt.

Meie vabatahtlike saamine MM-i korraldustoimkonda 
oli omaette huvitav. Korraldaja poolelt vaadates on tüütu 
võtta enda meeskonda mingid umbkeelsed eestlased, kes 
mitte sõnagi hispaania keelt ei räägi. Varasematest MM-
dest oli meil kogemus, et välismaise vabatahtlikuna MM-
le saada on peaaegu võimatu. Seekord tuli meile appi EKL. 
Kuna EKL on huvitatud Agility MM-i korraldamisest 
Eestis, siis oli meil olemas EKL-i tugi ka vabatahtlike 
saatmiseks. Büroo saatis aprillis hispaanlastele ametliku 
palve võtta meie vabatahtlikud enda korraldustoimkonda 
vastu. Ebahispaanlaslikult saime juba kahe päeva pärast 
sellele kirjale vastuse, milles korraldajad teatasid, et 
ootavad avasüli meie vabatahtlikke.

Edasi asjad enam nii libedalt ei kulgenud. Pärast esimest 
kontakti saabus mitme kuu pikkune vaikus, mis lõpuks 
katkes alles augustis korraldajate poolse teatega, et meie 
vabatahtlikega arvestatakse. Augusti lõpuks saabus uut 
informatsiooni, et meilt oodatakse nelja vabatahtlikku, 
kes paigutatakse erinevatesse toimkonna rühmadesse.

KOLMAPÄEV, 21. SEPTEMBER
Vabatahtlike jaoks algas MM kolmapäeval toimkonna 

kohtumisega, mis hakkas 15:00 abiliste riietusruumis.   
Kõik Eesti abilised paigutati Helper 00 tasemele, mis oli 

võistluse kõige madalama tasemega kaastöötaja. Tasemed 
läksid 00-st kuni 06-ni (vähemalt suuremat numbrit 
ma enam ei näinud). 00- rajaabilised, 01- rajaabiliste 
meeskonna juhid, 02- võistlejad, 03- press, 04- VIP, 
05- halli töötajad, 06- Üldkorraldaja. Kõikidel ustel olid 
kirjas, mis taseme inimesel on lubatud sellest uksest läbi 
minna. Süsteem oli lihtne ja hästi mõistetav, kuid kahjuks 
ei kontrollinud keegi ustel läbipääsuõigusi, mis  tähendas, 
et kui olid jõudnud korraldajate tsooni, võis liikuda 
praktiliselt kõikjale. 

Helper 00 tase oli vastutav võistlusradade ehituse, 
võistluse ajal raja korrashoidmise ning võistluspaaride 
platsile ja sealt välja juhatamise eest. Kokku oli Helper 
00 taseme abilisi võistlusel ca 40. Kõik see keevavereline 
hispaanlaste seltskond ja neli “külma eestlast” ühes 
riietusruumis koos oli päris lärmakas seltskond. Kui 
üldiselt hispaanlaste võõrkeelte oskus on napp, siis õnneks 
leidusid mõned, kes rääkisid inglise keelt või saksa keelt 
ja tõlkisid meile, millest juttu oli. Abilised jaotati kolme 
rühma- üks raja ehitamise rühm ja kaks raja-abiliste 
rühma. Niimoodi oli kõikidel rühmadel võimalik mingi 
hetk hinge tõmmata ja end järgmiseks tegutsemise 
korraks välja puhata. Samuti öeldi karmilt välja, et kui ei 
ole sinu rühma tegutsemise aeg, siis platsil viibida ei tohi.

Eesti abilised jagunesid erinevate rühmade vahel, et 
ikka kogu aeg kõigel silma peal hoida. Indrek Tirmaste - 
raja ehitajate rühmas, Inge Ringmets ja Monika Adamson 
- raja-abiliste rühmades. Meie neljas abiline Triin Abel 
määrati varusse juhuks, kui kuskil abikäsi vaja on.

Natukene imelikuna kõlas korraldajate optimism, 
et nende halli tabloo süsteem toimib veatult. Nimelt 
öeldi, kes iganes satub võistluspaare sisse kutsuma, 
see kontrolligu enda käes oleva paberi ja halli tabloo 
kokkulangevust. Kui esineb vasturääkivusi, siis on õige 
halli tabloo. Tagantjärgi on hea, et korraldajad alati 
sissekutsujad paberversiooniga varustasid.

Kolmapäeva õhtul oli ka abiliste esimene etteaste, 
kui tuli hakata korraldama võistkondade vetkontrolli 
ja treeningute esimest osa. Hispaanlaslikult toimus 
korralduse lahendamine jooksvalt töö käigus ning päeva 
lõpuks sai naeratades öelda, et toimis ju!

NELJAPÄEV, 22. SEPTEMBER
Päev algas kõigile varakult. Ülejäänud võistkondade 

vetkontrolli ja treeningute alguseks oli määratud 7:30, 
mis tähendas varakult ärkamist ja hallis rõõmsa näoga 
tiimide juhendamist. Vabad eestlased aitasid kaasa Eesti 
võistkonna treeningul, et piiratud aega võimalikult 
efektiivselt ära kasutada.

Neljapäeval oli järgmiseks osaks avatseremoonia. 
Abilistele tehti lühike tutvustus, kuidas ja mida teha. Iga Staff  meeting. Pilt: Indrek Tirmaste
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riik sai oma abilise, kes platsile sisenedes kandis riigi 
nimega silti. Meile anti kätte karm käsk, et tribüünide 
aluses koridoris peab igaüks oma riigi nimega sildi leidma 
hiljemalt 13:30 (avatseremoonia algas kell 14). Meie 
eestlastena olime mures, et ka 13:40 ei olnud veel riikide 
silte ega ka võistkondi koridorides näha. Hispaanlaste 
muretu olek muutis meid veelgi murelikumaks. Lõpuks 
ca 13:50 ilmusid riigisildid ja ka võistkonnad. Selgus, et 
eestlaslik muretsemine oli olnud põhjuseta.

Pärast avatseremooniat oli kavas esimene võistlusrada, 
mille ehitamine hakkas suure entusiasmiga. Rajaehitus 
toimus samamoodi nagu meie tavalistel võistlustel ja 
erinevuseks oli ainult see, et abilisi oli tunduvalt rohkem. 
Kohtunik Garcia ehitas rada ning abilised nagu sipelgad 
vedasid kiiresti kohale kõik, mida vaja oli. Rajaehituse 
käigus sain korduvalt selgitada, kuidas ma enda nime 
hääldan. Hispaanlased olid väga huvitatud, kes see võõras 
on ning kust ta pärit on.

Rajaehituse lõpus voolas platsile esimene raja-abiliste 
rühm, kes jagas omakeski ära rollid, kes mida teeb. Samuti 
määrati ära, milliseid tõkkeid ja kust tõstma minnakse. 
Kõik nagu meie tavalistel võistlustel.

Õhtune viimane ülesanne oli järgmise päeva esimese 
raja ehitamine. Rajameistrina tegutses rühma juht, kuid 
kahjuks see tal väga ei õnnestunud. Seega sai Ungari 
kohtunik Traj rada tunduvalt ümber ehitada. Lisaks 
selgus, et hispaanlaste hulgas ei olnud ühtegi head inglise 
keele oskajat. Seega sain mina olla kohtuniku ja ehitustiimi 
vahel inglise-hispaania tõlgiks (ääremärkusena - ma olin 
umbes kuu aega enne võistlust hispaania keelt õppinud, 
et lihtsamate väljenditega hakkama saada). Kohtuniku 
esimeseks märkuseks oli, et raja korrektseks ehitamiseks 
on vaja märkida platsi servadele 5m sammuga tähised, et 
oleks võimalik täpsemalt rada ehitada.

REEDE, 23. SEPTEMBER
Kõik MM-i päevad on tihedalt täis ja kuigi 

pealtvaatajatele võib tunduda, et palju on niisama 
vahtimist, siis korraldaja jaoks on iga minut arvel. 
Hispaanlased olid uudselt lahendanud radade järel võitjate 
auringi ja autasustamise. Kohe pärast rada koristati kiiresti 
takistused ning moodustati abilistest koridor võitjate sisse 

saatmiseks. Võiduringe ei olnud võimalik teha ja juba 
paar minutit pärast platsile laskmist suunati meeskonnad 
auhindamistsooni. Sellega vabastati plats kiiresti järgmise 
raja ehitamiseks. Tulemuseks oli see, et kõikidel päevadel 
suutsid korraldajad ajakavast kinni pidada! See nõuab 
harjumist, aga kui see tagab võistluse sujuva toimumise, 
siis on see põhjendatud.

Minu jaoks hakkasid reedel tõsisemad hispaania keele 
õpingud. Et töö sujuvamalt laabuks, hakkasime kohalikega 
loobuma kehakeelest. Vajaduse põhiselt õppisin takistuste 
nimetusi - A on empra, poom on pasadella ja kõik 
eestlased peaks teadma, mis on “muro”.

Reedesel päeval oli kavas neli rada, mis laabusid 
juba sisseharjunud rütmis. Päeva tegid huvitavamaks 
korraldajate probleemid halli tablooga, mis hakkas 
korralikult tööle alles poolest päevast. See peaks olema 
hoiatuseks kõigile järgmistele korraldajatele - alati peab 
olema varuvariant!

LAUPÄEV, 24. SEPTEMBER
Ööd Zaragozas võivad olla väga lühikesed ja 

väsitavad. Suur linn ei maga kunagi ja pidu kestab 
varastest õhtutundidest väga lärmakalt kuni hiliste 
hommikutundideni. Esimesel õhtul arvasime, et võib olla 
kohalikul jalgpalliklubil oli kohtumine ja nad võitsid. Kui 
see kordus ka öösel vastu reedet, siis see tundus natukene 
imelik. Kui see kordus ka öösel vastu laupäeva, siis saime 
aru, et Zaragoza elab pidude taktis. Reede hommikul 
halli poole kõndides vaatasin tänavakoristusmasinaid 
ja imestasin, kust nii palju prügi tänavatele sattunud 
on. Sinisilmsena arvasin, et korra nädalas käib linnas 
suurem koristus ja mina sattusin sellele peale. Tuli välja, 
et iga hommik selles imelises linnas algab koristamisega. 
Jälle kavas neli rada ja elu läks korraldajate poolelt juba 
sissetallutud rada mööda. Abilistelt nõuab sellise võistluse 
korraldamine palju positiivset suhtumist ja kannatust. 

Võistkonna kapteni päevikust:
22.09 Esimene päev MMist selja taga. Kõik on väga sujuvalt 

kulgenud. Hommik algas varajase vet-kontrolliga kell 7.50. Kuna 
olime hommikul seal 4. meeskond, siis oldi peaaegu ajakavas. 
Treeningul mulle tundus, et aega oli lahedalt ja koerad said 
pinnasega tutvutud. Ainuke jooks päeval (makside meeskondlik 
hüpperada) pakkus pinget küllaga. Õnneks Dints palli küljes 
hajutas mu närvitsemist (ääremärkus: kapteni vastutusrikaste 
ülesannete hulka kuulub ka neljajalgsete meeskonnaliikmete 
eest hoolitsemine. Maksi meeskonna neljast koerast kaks 
jooksid Marje Piiroja juhtimisel, see tähendab, et Marje kahe 
jooksu vahele jäi umbes 1,5 minutit hingetõmbeaega. Esimese 
koera ära viimiseks aega ei jagu).) Terve maksi meeskond 
oli supertubli. Ma olen väga uhke teie üle. 11. koht on hea 
lähtepunkt agilityrajaks.

Kapteni päevikust:
23.09 Mis siis tänase päeva kohta öelda.:) Päev oli pikk. Hallis 
enne kella 7 hommikul ja hotelli tagasi pool 9 õhtul. Algas 
päev midide meeskondliku hüpperajaga, kus oli veidi ebaõnne 
ja ka väga ilusaid jookse. Tulemuseks hüpperaja 15. koht ühe 
veaga. Täitsa kena tulemus. Siis jooksis mini meeskond ennast 
hüpperaja kolmandaks ja meil Keidaga õnnestus poodiumil 
lippu hoida. See on väga vinge (üks kord varem, 2014. aasta 
Maailmameistrivõistlustel Luksemburgis, on maksi meeskond 
ühe raja tulemuste põhjal poodiumile tulnud). Järgnes maksi 
meeskondlik agilityrada. Kolm kontakti viga tulemuseks ja Eesti 
makside meeskondlikus koondarvestuses 9. koht. Päeva viimane 
rada oli minide meeskondlik agility. Kuna hüpperajalt oli III 
koht ees, siis starditi tagantpoolt kolmandatena. Päris ärev. 
Närv oli sees kõigil meeskonna liikmetel. Kolm puhast rada ja 
asi vormistatud (nii pingevaba see muidugi polnud, minu käed 
värisesid pärast jookse kaua ja ma ise ei jooksnudki). Siis tuli 
oodata veel ära kahe meeskonna jooksud, et Eesti lõplik koht 
selguks. Pärast meid startinud Rootsi kukkus meist tahapoole 
ja Saksamaa säilitas oma liidrikoha. Eesti mini meeskond 2016 
MM II koht. Me oleme ammu medalist unistanud, nüüd meil 
see on, tänu Dmitrile, Edele, Jelenale ja Martale. Suured tänud!
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Hispaanlastel oli alati naeratus näol ja isegi, kui oli näha 
väsimust, siis positiivne suhtumine ei kadunud kuhugi.

Korraldajate poolelt oli ikka suurimaks mureks 
infosüsteem. Reede õhtul tuli teade, et tabloo osaliselt 
jälle töötab. Laupäeva hommikul selgus, et tabloo sõna 
otseses mõttes töötab osaliselt - tabloost pool oli tumm. 
Korraldajad olid suutnud ööga tribüünile organiseerida 
lisatabloo, mis kahjuks oli liiga väike, et seda jälgida. Lisaks 
suudeti päeva jooksul paigaldada lisaekraanid võistlejate 
alale, et nemad saaks järjekorda paremini jälgida.

PÜHAPÄEV, 25. SEPTEMBER

Raja ehitamise ja abiliste korraldus toimus MM-i 
viimaseks päevaks juba üsna õlitatult. Tabloo probleemid 
jätkusid nagu eelmistelgi päevadel, kuid ka sellega olid 
juba kõik kohalolijad harjunud.

Minu päeva absoluutseks tipuks oli, kui ma sain mini 
koerte agility raja lõpus (umbes 15 koera) enne lõppu 
minna enda rühma juurde ja öelda: “La garota Estonia es 
primera” (Eesti tüdruk on esimene). Veel parem oli pärast 
raja lõppu võitjatele aplodeerida ja eestlasena õnnitlusi 
vastu võtta.

Pühapäeva viimane pingutus oli lõputseremoonia 
ja selle korraldus oli analoogne avatseremooniale. 
Hispaanlaste mõnus suhtumine ei olnud muutunud. 
Muutunud oli aga meie, eestlaste, suhtumine. Kõigest 
võib olla ei saanudki aru, kas ja kuidas see toimima peaks, 
aga oli veendumus, et kõik toimib ilusti.

Meeldiv seik lõputseremoonia ootamisest. Rääkisime 
ühe kohaliku vabatahtlikuga ja ta tegi reklaami nende 
klubi korraldatavale Gotor Cupile, mis toimub Zaragozas 
juunis. Ta väitis, et sellel ajal on Hispaanias mõnusalt soe, 
mitte külm nagu talvel. Kui selle peale küsisime, kui külm 
on külm, siis ta vaatas meile otsa ja küsis, kust meie pärit 
oleme.

Enda kogemustesse saan sellelt võistluselt meelde jätta, 
et ükskõik kui hästi on üritus korraldatud, võivad ette 
tulla ootamatused. Alati on vaja ette näha varulahendused 
ja palju peab olema loovat suhtumist ning paindlikkust.

Hommik Zaragozas. Pilt: Marje Piiroja

Kapteni päevikust:
24.09 Kolmas päev ka tehtud. Jookse oli 4, aga pinget 
päeva alguse poole vähem, kuna joosta tuli individuaalseid 
hüpperadasid ja teadupärast on just agilityrajad nö. 
fi naalid. Tulemused said minides Ede ja Chika puhas, 
midides Aleksander ja Niki puhas, Kristina ja Joker viiekas 
ja maksides Marje Süsiga ja Alar Tuff yga puhas. Päeva 
lõpuks oli aga väike närvidemäng ka plaanis. Oli midide 
meeskondlik fi naal. Oma 15. kohaga hüpperajalt startis 
Eesti meeskond suhteliselt võistluse keskel. Esimesena 
stardis Kaisa ja Lizzi. Vägev jooks, super aeg ja kui vaadata 
seda rada individuaalselt, siis oleks Kaisal III koht olemas 
olnud. Teisena jooksmas Elika ja Troy. Raja alguses väike 
valearvestus ja Elika ootamatu kohtumine tõkkega, mis 
lõppes DSQ-ga.:( Aga koerajuht suutis enda juhtimises pinget 
hoida raja lõpuni ja jooks ilus. Kolmandaks Kristina ja Joker. 
Ma ise kuulsin, kui Kristina Jokerile A-l pööramiskäsklust 
hõikas, aga sellest jäi väheks ja Joker lendas üle vale tõkke. 
Viimasena stardis Sanka ja Niki. Jooks oli kiire ja ilus, A-lt 
aga kontakti viga. Millegipärast oli just see rada see, mis 
vaatajaid kaasa elama ja kõigi meie meeskonna jooksvate 
poomide peale ahhetama pani. Eks see oli efektne ka, kuna 
pärast poomi oli tõke, mille koer pidi võtma tagumiselt poolelt 
ja et jooksvate kontaktidega sinna juhtima jõuda, pidi endast 
110% andma. Seda tegid absoluutselt kõik tiimi liikmed. Raja 
lõppedes oli tunne nagu me oleks midagi võitnud, hea tunne 
oli.

Ääremärkus: Finaalide päev, millegipärast on päevikus selle 
päeva õhtu sissekanne väga lühike. Tundub, et kapten oli selleks ajaks 
emotsionaalselt väsinud, sest fi naalid pakkusid ju pinget rohkem, kui 
oodata oleksime osanud. Siia päeva mahtus minide individuaalsel 
rajal Marta supersooritus, no kohe nii super sooritus, et mitte 
keegi terves maailmas ei jooksnud Martast ja Jayst paremini. MMil 
agility raja I koht on midagi, mida mina ei osanud loota. Minidest 
jooksid fi naalis puhta raja veel ka Jelena ja Tesla. Midide fi naalis 
tegid väga hea ja puhta soorituse Aleksander ja Niki, saavutades 
koondtulemusena midide individuaalses arvestuses suurepärase 6. 
koha. Makside individuaalne agilityrada jäi ka eredalt meelde, kuna 
rada oli väga tehniline ja paljud favoriidid põrusid. Kahjuks läks nii 
ka meie meeskonna esindajatel. Puhtaid ja kiireid tulemusi oli väga 
vähe, 144-st võistluspaarist said puhta tulemuse makside agilityrajal 
vaid 12.

Kapteni päevikust:
25.09 Tehtud. MM on läbi. Sel aastal oli emotsioone ja draamat 
küllaga. Marta superjooks individuaalsel agilityrajal ja sealt 
rajavõit. Kuna Marta hüpperaja disklafi ga jooksis kohe 
raja alguses, siis oli põnevust kogu minide jooksu jooksul. 
Eredamaks hetkeks oli halvas mõttes Süsi vigastus makside 
fi naalis. Loodan, et see vigastus oli rohkem ehmatus ja 
tagajärjed ei ole hullud. 
Tore oli ka lõpuks lõputseremoonial poodiumil lippu hoida. Mul 
on täitsa toss väljas ja täna ei kirjutagi palju rohkem. Ma tahan 
ainult öelda veel, et minu meelest oli meil 2016 MMil super 
meeskond - kõigis suurusklassides. Kõik olete mulle kallid. Mul 
on väga hea meel, et ma sain teid “kantseldada”.
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Marta Miil & shetlandi lambakoer Sweet Cake From Sielos Draugas “Jay” 

Jelena Marzaljuk & shetlandi lambakoer Flyland Kolibri “Tesla” 

Ede Brand & shetlandi lambakoer Flyland Swift  Th umbelina “Chicka”

Dmitri Kargin & shetlandi lambakoer Elbar’s Golden Dominik “Stenley” 

Kaisa Tsäro & shetlandi lambakoer Elbar’s Black Joconde “Lizzi” 

Kristina Lukašejeva & shetlandi lambakoer Excellent Choice Th e Power Of Th ree

Aleksander Andre & manchesteri terjer Dalylove Incredible Intelligence “Niki”

Elika Salonen & shetlandi lambakoer Excellent Choice Th e Real Deal “Troy”
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Tänud kõigile meeskonna liikmetele suurepäraste 
emotsioonide eest!

Eestit esindasid:
Mini klassis: Ede Brand, Jelena Marzaljuk, Marta Miil ja 
Dmitri Kargin
Midi klassis: Kaisa Tsäro, Kristina Lukašejeva, Aleksander 
Andre ja Elika Salonen
Maksi klassis: Marje Piiroja, Alar Kivilo ja Natalja 
Garaštšenko

P.S. Muro on eesti keeles müür.

Artikli autorid:
Eesti FCI Agility MM-i võistkonna kapten Kairi Raamat

Vabatahtlikuna osalenud Indrek Tirmaste

Pildid: Martti Vaidla

MM-i tulemused:

Marje Piiroja & belgia lambakoer malinois Frosty Forest Zeta Prime “Süsi”

Marje Piiroja & belgia lambakoer malinois Nordsand’s Quick “Dints” 

Alar Kivilo & bordercollie Never Never Land G’Whirlaway “Tuff y” 

Natalja Garaštšenko & bordercollie Maeglin Hurricane “Bolt” 
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Päästekoerte MM 2016

Teekond võistluspaika algas pühapäeva, 18. septembri 
varahommikul. Sellel aastal võtsid reisi ette Margot ja 
Roosi, Kadri ja Perri ning asendamatu abiline Mihkel. 
Kogu ettevõtmisele lisas värvi Roosi just alanud 
jooksuaeg. Õnneks on Perri kastreeritud. Sõitsime laevaga 
Helsingisse. Seal saime karges sügisilmas enne otselendu 
Milanosse veidi aega parajaks teha. Kuigi lennureis pole 
koerte jaoks kuigi mõnus, aitab see transpordifaasis 
oluliselt aega kokku hoida. Selle reisi kõige keerulisemaks 
etapiks osutus Milano lennujaamas auto rentimine, 
sest interneti teel eelnevalt kokku lepitu ja kohapealne 
olukord ei kattunud kuidagi. Õnneks lahkusime pärast 
mõningast närvikulu siiski kogu seltskonda ja pagasit 
mahutava autoga. Viimane paaritunnine osa teekonnast 
kulges mööda kiirteed ja natuke enne südaööd olimegi 
Torinos korteris, millest sai järgnevaks kümneks päevaks 
meie kodu.

Veel võistlusele eelneval nädalal oli kohapealne 
õhutemperatuur püsinud üle 30 soojakraadi. See sundis 
ärevalt ilmateadet jälgima ja erinevaid koerte jahutamise 
võimalusi kaaluma. Õnneks saabusid paar päeva enne 
meie tulekut jahutavad vihmad ja temperatuur langes 
pisut alla 25 kraadi. Päikese käes oli muidugi tunduvalt 
soojem. Sellise temperatuuriga ja aegajalt pilves ilm püsis 
kogu reisi vältel.

Esmaspäev algas hommikuse jalutuskäigu ja kohviga 
ühes paljudest kodulähedastest kohvikutest. Esmamuljed 
kodu ümbrusest: palju väikesi koeri; nende järgi eriti ei 
koristata; väga vähe rohelust, kus koeri jalutada; hulgaliselt 
kohvikuid, poekesi ja apteeke; väga palju autosid ja tihe 
liiklus. 

Pärast kehakinnitust võtsime ette teekonna paarikümne 
kilomeetri kaugusel asuvasse võistluskeskusesse 
Caselettes (umbes 350 m merepinnast). See oli esimene 
ja viimane kord, kui nägime võistluspaika sõites taamal 
kõrguvaid lumiseid mäetippe. Järgneva nädala jooksul 
olid need hommikuti pilvedesse mattunud. Caselette 
koerteklubis käisid usinad ettevalmistused ja me saime 
esmase ülevaate sellest, mis meid järgnevatel päevadel 
ees ootab. Nagu eelmisel aastal Taanis, asusid ka seekord 
otsingualad ja võistlusstaadion võistluskeskusele väga 
lähedal. Seega oli kogu ürituse ajal sõiduaja planeerimine 
võrdlemisi lihtne, kuid sobiva parkimiskoha leidmine 
osutus aegajalt küllaltki raskeks. 

Pärast esmast luuret võistluspaikades otsustasime  
meile siesta ajal erandkorras serveeritud lõunatamise 
järel minna tutvuma asula taga kõrguva Musine (1150 m) 
mäega, mille küljel asus metsaotsingu ala. Mägi oli kaetud 
vahelduva tiheduse ja kohati väga okkalise taimestikuga. 
Minul õnnestus oma käed juba esimese paarisaja meetri 
jooksul korralikult ära kriimustada. Hoolimata algsest 

plaanist mäe tippu jõuda, pidime umbes neljasaja 
tõusumeetri järel tagasi pöörduma, sest me poleks muidu 
valges alla jõudnud. Jalutuskäigul nähtu kinnitas veelkord 
juba varasemat tõdemust, et meile, tasase maaga harjunud 
eestlastele, saab metsaotsingu ala olema päris keeruline.

Õhtul koju jõudes tiirutasime paar tiiru ümber maja, 
et vaba parkimiskohta leida. Sellest saigi meie igaõhtune 
tragikoomiline väljakutse – mitu ja kui suurt ringi tuleb 
kodukandis teha enne, kui me auto parkimiseks vaba 
koha leiame?

Teisipäeva hommikul leidsime kodu lähedalt väikese 
roheala, mida saime edaspidi mugavalt väikeseks 
jalutuskäiguks kasutada. Koertele sai ruttu selgeks, et just 
seal tuleb oma asjad ära ajada. 

Teisipäeval ootas meid võistlustele registreerumine ja 
veterinaarkontroll. Kõik asjaosalised said võistluskeskuses 
registreerudes lisaks tavapärastele paberitele kaasa 
musta lindi, mida paluti ürituse jooksul kanda augusti 
lõpus Kesk-Itaalias toimunud maavärina ligi 300 ohvri 
mälestuseks.

Vetkontrolli läbisid mõlemad koerad edukalt. Perriga 

22. IRO (Rahvusvaheline Päästekoerte Organisatsioon) päästekoerte maailmameistrivõistlused 
toimusid Itaalias Torino lähedal Caselettes 21.-25. septembrini. Eestit esindasid seekord Margot 
Luukas ja hollandi lühikarvaline lambakoer Amy’s White Rose von den Hohenheimer Herdern 
ehk Roosi ning Kadri Viljalo ja Perri. Mõlemad võistkonnad osalesid maa-ala otsingus. Lisaks 
võeti saapamaal mõõtu varinguotsingus ja jäljeajamises. 

Päästekoerte MMi 5. koht - Kadri ja Perri
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tegin ka väikese takistuste treeningu. Koduse puidu asemel 
oli takistuste valmistamisel põhiliseks ehitusmaterjaliks 
metall. Koeri see ei seganud, küll aga oli koerajuhtidel 
kuhjaga uudistamist. Margot ja Roosi jooksuaja tõttu 
harjutusstaadionile veel ei saanud.

Kolmapäev oli tihe päev, sest meid ootasid ees kaptenite 
koosolek, kuulekuse ja osavuse null-koera sooritus, 
avatseremoonia ja võistlusjärjekorra loosimine. Auto 
õnnestus meil parkida staadionile viival mõnusat varju 
pakkuval alleel. Koosolekut oodates vahetasime teiste 
koerajuhtidega reisimuljeid. Tuli välja, et meie autorendi 
mure oli köömes selle kõrval, millega üks Soomest tulnud 
meeskond tegelema oli pidanud. Nad olid teisipäeval 
jäänud maha oma jätkulennust. Selle tulemusena olid nad 
jõudnud kohale päev hiljem, nende rendiauto oli kolmele 
inimesele ja kahele koerale liiga väike ning osa nende 
pagasist oli kaduma läinud (see poleks niikuinii autosse 
mahtunud). 

Kaptenite koosolek toimus keskväljakule püstitatud 
suures valges telgis. Seal tutvustati kohtunikke, 
näidati jäljeesemeid (pääste jäljel kasutatakse tavalisi 
tarbeesemeid) ja maa-ala otsingu skemaatilist joonist, 
räägiti üldistest korralduslikest küsimustest ja vastati 
küsimustele. Ka seekord kippus osa infost tõlkes kaduma 
minema. Saksa keele oskus on koeramaailmas väga 
vajalik.

Koosoleku järel suundusid kõik osalejad 
võistlusstaadionile null-koera kuulekuse ja osavuse 
sooritust vaatama. Seal nägime võistlusplatsi ülesehitust 
ja millised kohad võivad koertele platsiosa ajal keeruliseks 
osutuda. Näiteks oli püsilama koht staadioni teega 
piirnevas küljes. Tee asus küll staadioni tasapinnast 
allpool, kuid seal toimuv auto-inim-ja koeraliiklus 
oli püsilamas olevale koerale ilusti jälgitav. Kohe jäi 
silma, et kaugjuhtimise lauad olid metallist ja küllaltki 
„läbipaistvad“ ehk kaugelt halvasti nähtavad. See kajastus 
kohe null-koera soorituses, kes juhitavuse harjutuses 
korduvalt eksis. Nähtu ei sisendanud kahjuks kindlust.

Seejärel läksime tagasi keskväljakule, et seal koos 
koertega pidulikuks rongkäiguks rivistuda. Kaua otsiti 
kuhugi kadunud Rumeenia esindajat. Kui ta lõpuks leiti, 
marssisime pikas rivis lippude lehvides ja pasunakoori 
saatel võistlusstaadionile, kus 
meid suures kaares üles rivistati. 
Järgnesid kõned, viisakusavaldused 
ja tänusõnad kõigile asjaosalistele. 
Oma panuse võistluse turvalisuse 
tagamisse andsid näiteks kohalikud 
karabinjeerid, kes turvasid 
ülekäiguradasid ja teostasid 
piirkonnas patrulle. Augustikuise 
maavärina ohvreid meenutati 
vaikuseminutiga. Õnneks kadus 
päike juba eelpool mainitud mäe 
taha ja koertel oli tänu sellel mõnus 
olla.

Pika päeva lõpetas keskväljakul 
olevas telgis toimunud 
võistlusjärjekorra loosimine. Mina 
tõmbasin endale võistlusnumbri 
102, mis tähendas kuulekussooritust 

neljapäeval 13.20 ja metsaosa laupäeval kell 11.15. 
Esialgu ei olnud ma suhteliselt päeva keskele langevate 
sooritusaegade üle kuigi õnnelik. Võistlused aga näitasid, 
et tegelikult oli mul väga hea loos. Korraldajad otsustasid, 
et kuna koerad ei tohi selle võistluse raames samal päeval 
kahte osasooritust teha, siis toimuvad jooksuajaga emaste 
otsingusooritused laupäeval viimastena ja staadionile 
pääsevad nad pühapäeval. Seekord oli innaaeg neljal 
osalejal. Nad moodustasid omaette loosigrupi. Loosi 
tahtel läksid Margot ja Roosi (võistlusnumber 108) metsa 
laupäeval kell 16.30 ning kuulekust tegid nad pühapäeval 
eelviimase võistluspaarina kell 12.20. Kui võistlusnumbrid 
selged, läksime koju järgmiseks päevaks ettevalmistusi 
tegema.

Kolmapäeva õhtul andsin Perrile veidi suurema 
toidukoguse. Neljapäeval hommikul sai ta kerge, aga 
energiarikka eine, ning oligi aeg sammud staadionile 
seada. Päike paistis ja puhus nõrk tuuleke. Staadionile 
jõudes märkasime kohe, et kaugjuhtimise laudadele on 
lisatud heledad tahvlid, mis oluliselt parandasid nende 
taustast eristumist. Seekord olid osalejatel väga head 
tingimused koera soorituseks ettevalmistamiseks, sest 
võistlusareeni kõrval asus aiaga piiratud harjutusväljak. 
Sellel ajal, kui üks kohtunikest luges ette eelmise paari 
soorituste hinnanguid, kutsuti järgmine sooritajate paar 
teise kohtuniku juurde kiipi kontrollima ja elementide 
soorituse järjekorda loosima. Kuulekust ja osavust läksin 
sooritama koos eelmainitud rumeenlase ja tema suure 
isase kollase labradoriga. Koer jalutatud ja soojendatud, 
kastsin tal kõhualuse märjaks, et tal veidigi kergem oleks. 
Ja oligi aeg staadionile siseneda. Seekord Perri kiip töötas. 
Juba väga mitmendat võistlust järjest pidin ma Perri 
esimesena lamama panema. Kohtuniku saatel liikusime 
püsilama kohta, kuhu jätsin koera taevas sirava päikese 
kätte ootama. Labradori soorituse ajal hakkas staadionile 
nihkuma pilvevinest tingitud vari. Kuid nagu kiuste see 
Perrini ei jõudnud. Kui mu paariline oma koeraga platsiosa 
lõpetas, tuli minu ja Perri kord. Õnneks oli vari selleks 
ajaks katnud kogu platsi. Seekord olin tõmmanud väga 
hea loosi: kõrvalkõnd esimesena ja ülejäänud elemendid 
nii sobivalt üksteise järel, et osasoorituste vahel pidin 
ma platsil väga vähe edasi-tagasi kõndima. Seekord ei 

Eesti võistkond avatseremoonial.
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tundnud ma end platsil hästi, aga vaatamata mõningatele 
vigadele (näiteks kõrvalkäigu skeemis keerasin valele 
poole – kunagi on ikka esimene kord ) andsime endast 
parima. Kokkuvõtteks 95 punkti.

Selleks päevaks oli kohustuslik programm läbi ning 
saime rahulikult teiste osalejate sooritusi vaadata. Päeva 
lõpetasime taas parkimiskohta otsides.

Reedel polnud meil vaja enda soorituste pärast 
muretseda, saime teistele kaasa elada ja laupäevaseid 
tegemisi planeerida. Eelmisel kahel aastal (Sloveenias ja 
Taanis) oli lisaks kuulekuse sooritustele võimalik vaadata ka 
varinguotsinguid. Kuid seekord sai varinguplatsile läheneda 
ainult ühest küljest ning puudus kõrgem vaatluskoht. Seega 
sellel korral ei õnnestunud ühelegi otsingusooritusele kaasa 
elada (metsa jalutama ei saa kunagi ja jäljed paiknesid väga 
suurel maa-ala võistluskeskusest eemal). Päeva peale sai 
selgeks, et seekordne võistlus ei erine kuidagi eelnevatest: 
tulemuse saamine otsingul on korralik väljakutse. Väga 
olulist rolli mängis ilm. Varahommikul pilves ilmaga 
õhk seisis ja koertel oli nii metsas kui ka varingus kolme 
fi gurandi leidmisega suuri raskusi. Kui päike ennelõunal 
välja tuli, hakkas õhk mööda mäekülge üles tõusma ja 
tekkis tuul, mis oluliselt suurendas fi gurantide leidmise 
võimalikkust. Enamus otsingutulemusi tuligi selles 
keskpäevases „ilmaaknas“. Pärastlõunal oli õhk juba nii 
palju soojenenud, et jäi uuesti nö seisma. Ja selle palava ja 
tuuleta ilmaga olid koerad jälle raskustes. Jäljed kulgesid 
vahelduval maastikul erinevatel põllumaadel. Enamusele 
koertest osutus raskeimaks koristatud maisipõld, mille kuiv 
põhi ja kõrged teravad tüükad ei kutsunud nina sügavale 
taimestikku pistma.

Õhtupooliku veetsime kohalike vaatamisväärsustega 
tutvudes ja eluolu jälgides. Koju jõudsime küllaltki vara, 
et laupäevasteks otsinguteks end valmis seada. Jah, jälle 
otsisime parkimiskohta. Laupäevast kujunes võistluste 
pikim päev: mõlemal koeral oli vaja teha metsaotsing ja 
päeva lõpetas kõigi asjaosaliste ühine pidulik õhtusöök.

Hommikul oli taevas pilves, see tähendas, et tuult 
ei olnud. Lisaks meenutas näoraamat, et samal päeval 
eelmisel aastal põrusin Taanis otsingusooritusel.

Enne laupäevast metsaotsingut söötsin Perrit sama 
skeemi järgi nagu enne kuulekust: eelneval õhtul suurem 
portsjon ja hommikul kerge, aga energiarikas eine. 
Võistluskeskusesse jõudsime tund aega enne osasoorituse 
algust. Enne seda põikasime harjutusmetsa, kus Roosi 
aitas Perril töömeeleolu luua. Alles siis hakkas pilvkate 

rebenema ja päike pääses mäekülge soojendama. Tekkis 
lootus, et tuul siiski tuleb. Võistluskeskusest mäeküljele 
ootealasse jalutamiseks kulus umbes 15 minutit. Kohe 
teekonna alguses tervitas meid üks ratsanik oma suksuga. 
Ootealas oli mul aega pool tundi. Erinevalt kuulekusest, 
mis kippus veidi ajakavast maha jääma, jooksis metsas 
kõik täpselt graafi kus. Oodates möödus meist veel üks 
ratsu ja meieni jõudis info, et enne mind töötav koer on 
alalt kadunud. Õnneks leidis koerajuht oma neljajalgse 
ikkagi üles ja mäelt lahkusid nad koos. Ja siis oli minu ja 
Perri kord. Selleks ajaks oli õnneks tekkinud mõnus tuul, 
mis mööda mäekülge ülespoole liikus. Õhutemperatuur 
oli 20 kraadi ringis. Otsinguala oli rombi meenutav, suurus 
umbes 40000  m², seda läbis üks rada, kahest küljest 
piirasid seda kuivanud ojasängid. Alumiseks piiriks oli tee 
ja ülevalt oli ala lindiga piiratud. Tööaeg 30 minutit. Kuna 
ala üldised parameetrid olid osalejatele teada ja võistluste 
väga piiratud ajaressursi tõttu ei toimunud kohtuniku ja 
koerajuhi vahel enne sooritust harilikku olukorrast ülevaate 
hankimise dialoogi. Pidin hindajatele vaid tutvustama 
enda strateegiat ja tööga pihta hakkama. Kuna ma teadsin 
enda koera võimeid ja arvestasin maastikku, siis ei saanud 
ma kahjuks kasutada ala läbivat rada. Valisin nö tagurpidi 
U kujulise liikumistrajektoori: ala paremat külge pidi 
üles, siis vasakule paralleelselt ülemise servaga ja vasakut 
külge mööda alla tagasi. Vajadusel oleksin läinud keskelt 
uuesti üles. Perri pidi töötama minust vasakul ja paremal. 
Panin otsinguajaks kätte kindad ja jalas olid tugeva tallaga 
mägisaapad. See varustus tasus end kuhjaga ära, sest kiiresti 
liikudes polnud aega vaadata, millistest taimedest sa kinni 
haarad ja kuhu täpselt jala asetad. Saatsin koera vasakule ja 
hakkasin ise ala parema serva poole liikuma. Varsti oli ka 
Perri tagasi. Esimese fi gurandi leidis ta ala paremaks piiriks 
olevast kraavist. Kohtuniku loal võtsin koera ära ja jätkasin. 
Teine fi gurant oli kohe sealsamas lähedal. Sellestki andis 
Perri ilusti märku. Seejärel jätkasime tõusu mäeküljel. 
Vaatasime läbi ala ülemise serva ja asusime laskuma. Ühel 
hetkel näen, kuidas koer tõstab nina ja asub mäest alla 
jooksma. Varsti kõlasid ka haugatused. Kolmas fi gurant oli 
käes! Kokkuvõtteks 188 punkti. Ajalugu oli tehtud. Perri on 
esimene Eestist pärit koer, kes on saanud IRO päästekoerte 
MM-ilt tulemuse!

Vahepeal said Margot ja Roosi lõpuks harjutusplatsile 
kuulekuse meeleolu looma. Ja siis oli Perri kord 
otsingumeeleolu loomisel aidata. Roosi soorituse ajaks 
oli õhutemperatuur tõusnud üle 25 kraadi ja tuul enam ei 

Margot ja Roosi kõrvalkõnniharjutust sooritamas. Perri redelil.
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puhunud. Neis oludes oli keeruline lõhna püüda. Lisaks 
jooksuajast tingitud tavalisest kõrgem kehatemperatuur. 
Roosi saagiks jäi seekord kahjuks ainult üks fi gurant. 

Õhtul kogunesime keskväljakul juba tuttavas valges telgis 
pikkade laudade taga. Pärast tunniajast ootamist kostitati 
meid kaheksakäigulise õhtusöögi ja elava muusikaga. Palju 
elevust tekitasid ühe käiguna pakutud kaheksajalad, mis nii 
mõnelegi sööjale pikemaks ajaks meelde jäävad. Seejärel 
ootas kodutee ja juba tuttavad parkimiskoha otsingu 
auringid kodu ümbruses.

Pühapäev oli võistluste viimane päev. Ees ootas Roosi 
kuulekus ja lõputseremoonia. Juba hommikul siras taevas 
päike ja õhutemperatuur tõusis kiiremini kui eelnevatel 
päevadel. Ka Roosi läks esimesena lamama. Tema 
paariliseks oli Rootsist pärit kuldne retriiver, kelle pea oli 
jooksuaja tõttu väga laiali otsas. Õnneks lamas Roosi ilusti. 
Margotil õnnestus samuti endale soodne osasoorituste loos 
tõmmata. Palav ilm väsitas Roosit piisavalt, et neil õnnestus 
tavapäraseid vigu vältida ja teha ilus sooritus ning kokku 
said nad 96 punkti. Sellega olid meie selleaastased etteasted 
IRO maailmameistrivõistlustel lõppenud. 

Lõputseremoonial saime kaasa elada mitmete heade 
tuttavate autasutamisele: jälje kolmas koht läks Soome, 
maa-ala teine koht, varingu esikoht ja ühtlasi meeskondlik 
esikoht läksid Rootsi. Väga ülev tunne oli lõpuks ometi 
Perriga seista teiste tulemuse saavutanud võistkondade 
seas. Taaskord jagati tänusõnu nii korraldajatele, kõigile 
abilistele, kohtunikele kui ka osalejatele. IRO lipp anti 
üle järgmise aasta MM-i korraldajatele Austriast. Sellega 
kuulutati võistlus lõppenuks.

Järgnevad kaks päeva veetsime mägedes. Seal saime 
teravaid elamusi mägiteedel sõites ning nautisime 
hoolimata pilvedest ja udust hingematvaid vaateid. 
Kolmapäeval ootas meid kodutee juba sügisesse Eestisse.

Selline sai Roosi esimene ning Perri kolmas ja ühtlasi 
viimane MM-i reis. Suur aitäh kõigile trennikaaslastele 
ja kaasaelajatele! Ja muidugi suur tänu juba pikaaegsetele 
reisikaaslastele Margotile ja Mihklile!

22.IRO MM ARVUDES

Osalejaid: kokku 114 meeskonda
Jäljel: 16 meeskonda, tulemusi 4.
Metsas: 48 meeskonda, tulemusi 15.
Varingus: 50 meeskonda, tulemusi 13.
Riigid: esindatud 23 riiki - Austria, Belgia, Šveits, 

Colombia, Tšehhi, Saksamaa, Taani, Eesti, Hispaania, 
Soome, Prantsusmaa, Horvaatia, Ungari, Itaalia, Jaapan, 
Lõuna-Korea, Holland, Rumeenia, Venemaa, Rootsi, 
Sloveenia, Slovakkia ja Ukraina.

Kirju seltskond: 17 erinevat tõugu - malinois 31, saksa 
lambakoer 26, bordercollie 12, labradori retriiver 9, 
kuldne retriiver 7, austraalia karjakoer 3, suuršnautser 2, 
tervueren 2, inglise springerspanjel 2, hollandi lambakoer 
(lühikarvaline) 2, beuceron 2, saksa lühikarvaline 
linnukoer 2, iiri setter 1, groenendael 1, austraalia 
lambakoer 1, inglise kokkerspanjel 1, berni alpi karjakoer 
1. Lisaks 9 tõuta koera.

Vanim: 11 aasta ja 6 kuune (varingus).
Noorim: 3 aasta ja 1 kuune (varingus).

Tulemused:
KoerABKokkuHinneTulemusKoht
Perri18895283väga heaRH-FL B5/48
Roosi9196----

NELJA-AASTANE TEEKOND
 Esimest korda mõlgutasin mõtteid MM-i teekonnast 

Perriga 2012. aasta sügisel, kui me esmakordselt nii maa-
ala kui ka varinguotsingus kvalifi katsiooninormi täitsime. 
Alustasin sihipärase füüsise ja tehnilise ettevalmistusega. 
2013. aasta septembris, kaks nädalat enne võistlusi tekkis 
Perril näonärvi alalõualuu haru halvatus (põhjus teadmata). 
Ta ei saanud enam oma suud kinni panna ja sellega kadus tal 
ka võime iseseisvalt süüa ja juua. Võistlusplaanid tuli maha 
matta ja asuda võitlusesse tema elu eest. Kahe nädala jooksul 
sai ta süüa ja juua ainult minu abiga. Ravimid, toit ja vesi tuli 
manustada täpse graafi ku alusel, et midagi vajaka ei jääks. 
Õnneks alalõua tunnetus taastus paari nädala möödudes, 
kuid ravimite võtmine jätkus ja nendel oli saavutatud 
füüsilisele vormile hävitav mõju. Sisuliselt alustasin 2014.
aasta veebruaris Perriga nullist. Sügiseks oli vorm taastatud 
ja võtsime ette teekonna Sloveeniasse. Kuulekus õnnestus, 
aga maastikuosa läbimisel (veidi vähem mägine kui seekord 
Itaalias) jäi minul kogemust väheks ja seetõttu sai aeg enne 
otsa, kui kogu ala läbida suutsime. Üks kolmest fi gurandist jäi 
leidmata. Koju jõudes alustasin järgmise ettevalmistustsükliga. 
Lisaks vastupidavusele ja tehnilistele harjutustele hakkasin 
Perriga tegema võimlemisharjutusi ühtlase lihaskonditsiooni 
tagamiseks ning taastumise parandamiseks lisasin koera 
hooldusplaani regulaarse massaaži. 2015.aasta suvel tuli 
võtta umbes kuuajane treeningpaus, sest Perri näitas märke 
ületreeningust. Septembris Taanis tegime ilusa kuulekuse, 
kuid otsingu maa-ala asus mere ääres (vesi on Perri nõrk koht 
– spanjel temas armastab väga-väga ujuda). Kuna teadsin, et 
kaotame vee ääres palju aega, kiirustasin liialt ja tegin seetõttu 
otsingustrateegias vigu. Taaskord jäi üks kolmest fi gurandist 
metsa. Koju jõudes käisin Perriga füsioterapeudi juures koera 
seisundit hindamas. Tal avastati esijala vähenenud painduvus. 
Järgnevad kuud tegelesime  süvendatult taastusraviga ja 
veebruariks paindusid kõik Perri jalad nii nagu vaja. Kuid 
ma teadsin, et juba üheksa-aastase koera treenimisega tuleb 
olla väga ettevaatlik. Treeningplaan koosnes nagu varemgi 
vastupidavust ja tehnilisi oskusi parandavatest harjutustest. 
Mitmekesistasin võimlemisharjutusi ja jätkasin regulaarse 
massaažiga. Lisaks hakkasin suurt tähelepanu pöörama 
korralikule soojendamisele enne treeningut ning koera 
jahutamisele ja venitamisele treeningu järel. Ja loomulikult 
jälgisin, mida ma talle süüa andsin. Suvi möödus väiksemate 
ja suuremate tagasilöökidega, sest tasakaalu leidmine oli veel 
keerulisem, kui ma arvasin. Siiski õnnestus Itaaliasse sõita 
heas vormis koeraga. Oli väga hea tunne, kui 9 aasta ja 11 
kuu vanuse koeraga õnnestus pärast mitmeaastaseid püüdlusi 
saavutada esimese Eesti võistlejana IRO MM-ilt tulemus ja 
lisaks veel kõrge viies koht.

MM muljeid jagas Kadri Viljalo

Pildid Mihkel Rikas
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Andrei, Olga ja Cäsar startisid autoga Eestist reedel, 
21. oktoobri õhtul ning jõudsid Langenthali esmaspäeval, 
24.oktoobril. Selline ajakava jättis Andreile ja Cäsarile 
võimaluse enne võistluste algust kohapeal aklimatiseeruda 
ning treenida jälge ja kuulekust. Teine pool meeskonnast, 
Igor ja Tiina, lendasid oma meeskonnale järgi kolmapäeva 
õhtul. 

Neljapäeva varahommikul toimus tavapärane koerte 
veterinaarkontroll, mille käigus kontrolliti ka võistlevate 
koerte sotsiaalsust. Cäsar tunnistati terveks ja tubliks 
võistlejateks ning nüüd võisime ootama jääda ametlikku 
staadioni proovimise aega. Kuna kolmelt osalejamaalt oli 
võistlemas vaid üks võistleja, siis meie staadioniproov 
toimus koos Inglismaa ja Ungari osalejatega. Selline 
korraldus andis meile võimaluse ühendada abistajate 
jõud, kuna staadioniproov oli väga limiteeritud ajaga. 
Iga võistleja kuulekuse- ja kaitse soorituse jaoks oli 6 
minutit. Otsustasime, et kõik kolm koera sooritavad enne 
kuulekuse, seejärel viime platsilt ära 1m ja A-tõkke ning 
seame üles kuus varjet kaitseosa proovi jaoks. Kuna ei 
Eestil, Inglismaal ega Ungaril ei olnud meeskonnas kaasas 
varrukameest, siis saime kokkuleppele Itaalia meeskonna 
kapteniga, et nende varrukamees teeb treeningu ka meie 
koertele.

Staadioniproovile järgnes meeskonna kaptenite ja 
kohtunike koosolek, kuhu läks Igor. Meie Andrei ja 
Olgaga veetsime aega võistluspaigas ringi jalutades, teiste 

25. ISPU IPO MM toimus Šveitsis, Langenthalis, 27.-30.10 2016. Sellel aastal esindas Eestit ISPU IPO MM-l 
koerajuht Andrei Hramtsov suuršnautseriga Cäsar vom Römerwall. 
Meeskonna kapteniks oli Igor Herodes ning abilisteks Olga Hramtsova ja Tiina Madisson.

Suuršnautserite IPO 
Maailmameistrivõistlus 2016

võistlejatega vesteldes, muljeid vahetades ning suurt 
avatseremooniat oodates.

Avatseremoonial juhatati staadionile 11 riigi 53 
osalejat.

Vägev tunne oli kõndida oma meeskonna ees ja üle nelja 
aasta viia jälle suuršnautserite maailmameistrivõistluste 
staadionile Eesti lipp ning meie võistluspaar Andrei ja 
Cäsar. Imeline tunne oli näha nii palju suuršnautserite tõu 
ja selle spordi fanaatikuid, vanu tuttavaid ja uusi tulijaid. 
Avatseremooniale järgnes võistlusnumbrite loos. Sellel 
on omad väljakujunenud reeglid. Esmalt võtavad loosi 
kõikide maade kaptenid, et teada saada, mitmendatena 
nende maa võistlejad lähevad loosi võtma. Igor sai 
numbri 5, seega enne meid olid viie maa osalejad. Saatuse 
tahtel sai Andrei võistlejanumbriks 42, mille järgi saime 
teada Andrei ja Cäsari soorituste ajad: reedel kell 14.40 
kuulekus, reedel kell 16.00 kaitse ja laupäeval 11.45 jälg.

Reedese päeva esimene pool möödus sooritusi 
vaadates, tuttavatega suheldes ning Andrei ja Cäsari 
etteastet oodates. Andrei sai loosi tahtel paariliseks Saksa 
võistleja, kelle numbriks oli 41, seega Cäsari kuulekus algas 
püsilamamisega ning alles seejärel skeemi sooritamisega. 
Andrei ja Cäsar olid tublid ning kohtunik Werner Haag 
Šveitsist hindas nende tööd punktidega 78. Seejärel 
veidike puhkust ning kaitsesooritus, mida oli kutsutud 
hindama Alfred Hupfauer Saksamaalt. Tema andis 
Cäsarile ja Andreile nende töö eest 86 punkti. Sellega oli 
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Andrei ja Cäsari pikk tööpäev lõppenud ning aeg hotelli 
puhkama minna, et laupäevaseks jäljesoorituseks jõudu 
koguda.

Jäljele kogunemine toimus staadioni kõrval olevas 
parklas tund aega enne jälje algust. Sealt viidi meid 
kolonnis järgmisesse kogunemispaika, kus toimus 
jäljerihmade mõõtmine ja uus loos. Andrei sai kuuest 
võistlejast viienda loosi. Nüüd oli aeg uuesti autodesse 
minna ning algas sõit jäljepõldudele. Ikka meeletult pikk 
tundub aeg, kui sinu meeskonnakaaslane võistlemas on. 
Seisad põllu ääres ja peaaegu unustad hingamise ning 
pöidlad on peopesas peaaegu vereringe kaotanud, nii 
väga-väga tahad, et Andreil ja Cäsaril jäljesooritus hästi 
läheks. Sellel aastal hindas jäljetööd Christine Hinteregger 
Austriast ning Cäsar sai tema käest 89 punkti. Hurraa! 

Laupäeva õhtul toimus suur pidu, millest võtsid osa 
kõik võistlejad, ka need, kellel veel mõni osaala oli loosi 
tahtel pühapäevasele päevale jäänud. 

Pühapäev möödus teistele võistlejatele kaasa elades, 
tuttavatega juttu puhudes ning Andreile, Cäsarile ikka ja 
jälle õnne soovides. 

Lõputseremoonia ajal sammusid kõik võistlejad 
staadionile oma riigi hümni saatel. Võimas tunne on 
seista kõikide nende inimeste keskel, keda ühendab 
armastus suuršnautserite ja IPO vastu. Uhke tunne oli 
seista kõrvuti Andrei ja teiste meie meeskonna liikmetega. 
Uhke sellepärast, et taaskord on Eesti koerasportlane ja 
suuršnautser koju toomas tulemust ISPU IPO MM-lt. 

Andrei ja Cäsar saavutasid suuršnautserite 
maailmameistri võistlusel 38. koha punktidega 89/78/86 
253. Suur ja ilus töö on tehtud.

ISPU IPO MM 2016 esikolmik:
Gerhard Schweizer ja Nisha vom Hatzbachtal 

100/93/96 289 V Saksamaa
Petra Reichmann ja Hataro vom Lindelbrunn 91/97/98 

286 V Saksamaa
Lars Olsson ja Tazz con todos los santos 97/91/98 286 

V Rootsi

Andreid ja Cäsarit ootavad ees uued võistlused ja uued 
saavutused. 

Edu ja õnne teile edaspidiseks! 

Muljeid jagas 
Tiina Madisson

Pildid: autori erakogu
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Kas aeg peatub?
Euroopa Maastikujooksu Meistrivõistlused,

17.-19.06.2016 Velké Pole, Slovakkia

Aeg pidi relatiivne mõiste olema. Nii et õige on öelda, et mõne jaoks peatub ja teiste jaoks liigub tavakiirusel, 
kusjuures mõne jaoks ta suisa lendab.
Kõiki neid  liikumiskiirusi kohtab hurtade maastikujooksudel. Kõigepealt tundub, et aega on järgmise 
võistluseni maa ja ilm. Siis ühtäkki on viimane hetk ja kuhu aeg kadus, ei oska keegi öelda.  Järgmine hetk 
lähed koeraga starti, võtad tal kaelarihma kaelast, krabad ta õigesse haardesse ja ühtäkki aeg peatub. Sa näed 
vaid „jänest“,  tunnetad oma hurda pingul lihaseid, hingad temaga samas rütmis ja aeg kui selline, lakkab 
olemast. Siis antakse start ja aeg plahvatab su teadvusesse „täie rauaga“. No mustkunst, ausalt.

Seda mustkunsti sai Eestis 2016. aastal nautida seitsmel 
korral. Neile, kelle jaoks sellest väheks jäi, oli lisavõimalu-
si nii lähiriikides kui kaugemal.  Soome, Läti, Leedu si-
insamas käe-jala juures ja Slovakkias toimunud Euroopa 
Meistrivõistlused  väheke kaugemal.
Eelmisel aastal oli aeg peatunud nii mõnegi hurdaoman-
iku jaoks, kes oma lemmikule ühel või teisel põhjusel 
igaveseks ajaks hüvasti pidid ütlema. Seetõttu oli Eesti 
võistkond Euroopas mitte kõige suurem. Kolm vene hurta 
ja nende omanik Inna Viks ning võistkonna kapteniks al-
lakirjutanu.
Kohale jõudsime Slovakkiasse viperusteta ja koerad olid 
rõõmsalt üllatunud, kui hobuste karjamaal asuvat telkim-
isplatsi nägid. Meie rõõm oli muidugi vaoshoitum, aga 
rõõmsad olime siiski. Ilm mägedes oli tuuline ja viluvõitu, 
aga koertele jooksmiseks on see parim. 
Korraldajad olid ette valmistanud 3 erinevat jooksupõldu, 
millel uhkeid tõuse ja langusi ning ruumi laialt, et põne-
vaid trasse maha panna. Kuna Slovakkia hurdaklubil 
endal nii palju inimressurssi ega piisavat masinaparki 

kasutada pole, olid naabrid neile appi tulnud ning kahe 
põllu korraldamise enda õlule võtnud. Selliste suurüritus-
te puhul on alati põnev erinevatele jooksuseadmetele pilk 
peale visata ja nende tööpõhimõtet uurida. Teine uudis-
tamist vääriv teema on erinevad maastikud ja jooksura-
dade joonised, mida seal kasutada annab. Meile, sileda 
maa rahvale, on mägedes toimuvad jooksuvõistlused alati 
põnevad ning nii inimestele kui koertele ka suuremaid 
väljakutseid esitavad.
Vene hurtade võistluspäeva hommikuks oli õhutemper-
atuur ennast kõrgeks kruvinud ja tuul vaibunud. Õn-
neks olid mäenõlvad metsased ja sedasi saime raja ääres 
viibides siiski päikese eest kaitset ning ei pidanud liiga 
kaugel oma järge ootama. Lisaboonuseks oli kolme jook-
supõllule viiva raja ühinemiskohas paiknev telk, kust kar-
astusjooke osta sai, ning veetsisternid koertele. 
Varjusime Inna ja koertega puude alla ja jäime esimest 
eeljooksu ootama. Loosiõnn oli meile naeratanud ja nii ei 
tekkinud olukorda, kus kaks Eestit esindavat koera ühes 
jooksus oleks võistelnud.

44-st emasest vene hurdast oli 
Innale kuuluv Belyie Volki Dem-
etra eeljooksude järel 21. Ehk et 
seal parema poole sees.
46-st jooksvast isasest vene hur-
dast olid Belye Volki Daromir 
12. ja juba kogemustega EM-
il võistlev Velund 13.  Olgem 
ausad, me suisa hüppasime rõõ-
must, kui tulemused avaldati. 
Selliselt positsioonilt on hea eda-
si minna, eriti kui arvestada, et 
sageli on fi naaljooksude punktid 
eeljooksude omadest paremad.
Puhkepaus peetud, oli aeg haka-
ta ennast fi naaljooksude jaoks 
valmis panema. Põld oli eeljook-
sude omast raskem, ehk et su-
uremate tõusude ja langustega. 
Ka päev läbi selgest taevast sirav 
päike polnud koertele halas-
tanud. Pugesime aga järgmisesse 
padrikusse, kust kordamööda 

Eesti võistkond Euroopa Meistrivõistlustel
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stardinumbreid kontrollimas käisime. Aeg venis.
Lõpuks said jooksud joostud ja meie võistlejate omanik 
Inna tõdes, et võime rõõmsad olla: keegi meie omadest 
„jänest“ ära ei kaotanud, ei kukkunud ega katkestanud ja 
jõudis fi nišisse veel suhteliselt head kiirust näidates, mis - 
arvestades reljeefset maastikku - polegi nii väike asi.
Töö tehtud, võisime ennast lõdvaks lasta ja telkidesse 
puhkama minna. Või mis puhkus seal niiväga – keha küll 
puhkab, aga peas selline mõtete virrvarr. Kuidas teised 
koerad jooksid, mis punkte keegi sai, kas teada nimed 
võistlustel esinesid oma tuntud headuses või naeratab 
seekord õnn mõnele uuele tegijale...
Autasustamistseremoonial tammusime kõik närviliselt 
jalalt jalale ja ootasime pidulike kõnede lõppu. Aeg hak-
kas jälle trikitama ja muutus järjest aeglasemaks. Lõpuks 
jõudis kord emaste vene hurtade kätte. Nagu oli arvata, 
ei olnud meil selles grupis poodiumile asja ja aeg venis 
omasoodu. Siis algas isaste vene hurtade autasustamine 
ja aeg sööstis paigalt kui peru hobune – kuues koht, ei ole 
meie, viies, ei, neljas, ka mitte, kolmas, teine ja võitja... ei, 
ka ei ole meie poisse. Ümberringi rõõmustatakse, plaksu-
tatakse, hõigeldakse ja lehvitatakse erinevate maade lip-
pudega. Meie Innaga seisame ja vaatame üksteisele otsa... 
Noh, pole maailma lõpp, tulevad veel järgmised ja järg-
mised Euroopa Meistrivõistlused. Aga kurb on kuidagi 
ikka.
Peale tseremooniat toimuval võistkondade kaptenite koo-
solekul jagatakse laiali lehed tulemustega. Haaran enda 
omad nagu näljane leivapalukese. Ja mu suu venib kõrvu-
ni. 3 punkti. 3 hädist punkti on need, mis eristavad meid 
kuuenda, auhinnalise koha, koerast.  
Esikohale tulnud koeral 530 punkti, teisel kohal 526, kol-
mandal 518, neljandal 518, viiendal 516, kuuendal 512 ja 
Daromiril 509 punti. 

No mis selle ajaga jälle toimub? Ma ei jõua ära oodata 
koosoleku lõppu, et Innale ja pöidlahoidjatele kodumaal 
teada anda, et Eestis ON head jooksukoerad ja meil on,  
mille üle rõõmustada ning uhke olla.
Tagasi kodus olles on aeg taas normaalse liikumiskii-
ruse omandanud ja päevad kulgevad omas rütmis. Või 
kas kulgevad? Juba on kätte jõudnud aeg mõelda järg-
misele suvele, uutele võistlustele ja kindlasti ka Euroopa 
Meistrivõistlustele Hurtade Maastikujooksus, mis 2017.
aastal toimuvad Šveitsis.
Seniks aga soovin teile kõigile rahulikku talve ning soov-
in, et teie kõigi aeg liiguks just nii kiiresti või aeglaselt kui 
teile just sobib!

Katrin Raie
Eesti Hurtade Liit

Eesti võistluste tulemused leiate Eesti 
Hurtade kodulehelt 
www.sighthounds.ee

Euroopa Meistrivõistluste tulemused 
aadressilt  www.coursing2016.eu

28.08.2016 toimunud Twin Cup võistluse võitjad

Tulemused leiab: www.sighthounds.ee

Pildid: autori erakogu
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Jumal taevas, kapten laevas
- Eesti vanasõna

A asta alguses EKL-KKK eestvedamise rolli võttes kirjutasin ma ajakirjas Koer viikingite 
laevast, tõmmates paralleeli EKL-KKKga: “... viikingite laev kaptenita on tavaline 
merepaat avameres, mis liigub, kuhu tuul ja lained viivad.”

Laevakapten on laevajuht, kes juhib laeva ja laevaperet 
ning vastutab laeva, lasti ja inimelude eest laeva pardal. 
Kuid kas kapten suudab ise täita kõiki ülesandeid? Ei, 
mitte kunagi, kui just tegemist pole väikse paadiga. Selleks 
on näiteks tüürimehed, kel peale laeva juhtimise on, 
sõltuvalt ametikohast ja laevatüübist, oma lisavaldkond, 
näiteks vastutus lasti paigutuse eest, esmaabi, kaartide 
ajakohastamine jms. Sama põhimõte oli meil (EKL-KKK 
eestseisusel) peas, et kui ülesandeid jagada, peaks meie 
vabatahtlik töö olema lihtsam, mugavam ja meeldivam.

MEIE (EKL-KKK) PEAMISTEKS LÄHTEÜLESANNETEKS 
OLID:
a) EKL-KKK töö kiiremaks ja efektiivsemaks 

organiseerimine
b) kuulekusalade tööde toimimine teineteisest sõltumatult
c) EKL ja EKL-KKK vahelise usalduse taastamine ja 

koostöö tugevdamine
d) koerasportlase ja EKL-KKK vahelise usalduse 

taastamine ja koostöö tugevdamine

Kas ülesanded on täidetud? Minu vaatenurgast - jah! 
Kas saab midagi paremaks teha? Kindlasti!

Suurimaks õnnestunud ülesandeks oli tööjaotuse 
jagamine koolitusala liidrite vahel. Olen kuulnud, et 
paljudele ei meeldi sõna "Liider". Selline nimetus on 
taotluslik, kuna meie silmis valdkonna liider on see, kes 
veab ja on eeskujuks. Juht (direktor) on see, kes istub 
teiste õlgadel ja näitab näpuga, mis suunas liikuda tuleks.

Suure töö tulemusena jõudsid EKL kodulehele 
kõik kättesaadavad (redigeeritavas formaadis) reeglid, 
statuudid ning eeskirjad. Puuduolevate dokumentide 
taastamisega tegeleme igapäevaselt.

Sellel aastal seisime silmitsi raske ülesandega, kus pea 
poole võrra väiksema eelarve mahuga (taotleti 25600 EUR 
ja EKL otsustas eraldada 12400 EUR) oli vaja viia läbi kõik 
üritused (EMV-d või koolitused) ja saata koerasportlasi 
lähetustesse (MM-idele või FCI komisjonidesse). 

MILLEGA SAIME HAKKAMA?

Toimusid Eesti Meistrivõistlused järgnevatel aladel: 
agility,  sõnakuulelikkus, IPO, IPO-FH, IPO-R, KK.

Mais toimus agility katsekohtunike pädevuseksam ja 
meile lisandus kolm uut agility katsekohtunikku.

Aasta lõpus viisime läbi koolitusi - koolitajate 
baaskursuse ja agility koolitajate pädevuseksami.

Lähetasime esindajad FCI töökomisjonidesse: IPO-R, 
Agility, Sõnakuulelikkus ja IPO.

Saatsime võistkonnad Eestit esindama 
Maailmameistrivõistlustele järgnevatel aladel: IPO-FH, 
SK ja agility.  

Esmakordselt tegelesime noorsootööga ja toetasime 
juunioride võistkonda Agility European Open Junior 
võistlusele saatmisel. 

MIS MÖÖDUNUD AASTAL OLEKS VÕINUD PAREMINI 
OLLA? 

Soovisime tuua 2018. aasta Agility MM-i Eestisse. Õrn 
võimalus oli meil olemas, kuna Rootsi oli loobunud selle 
läbiviimisest. Tegime kõik endast sõltuva, et see üritus 
Eestisse tuua. Lõpuks oli Rootsi uuesti meelt muutnud 
ning sai 2018. aasta Agility MM-i korraldamise õiguse. 
Sellegipoolest üritame ja teeme tööd, et Agility MM 
toimuks Eestis lähema viie aasta jooksul.

Me ei ole rahul ning teeme tööd koerasportlase ja 
EKL-KKK vahelise usalduse taastamise ning koostöö 
tugevdamisel. Proovime anda igakülgset informatsiooni 
ja tagasisidet kõikides küsimustes. Tahame usaldada 
koerasportlasi rohkem ning kuulda, mis neil öelda on. 
Jätkuvalt ootame neilt suuremat koostööd ja ettepanekuid. 
Ideaalis näeme, et ka koerasportlased aitavad kaasa EKL-
KKK arengule.

MIDA ME OOTAME JÄRGMISEST AASTAST?

EKL-KKK järgmise aasta kinnitatud eelarve maht 
(ligi 24 tuhat eurot) on selge näitaja, et EKL juhatus ja 
Volinike koosolek on usaldamas EKL-KKK-d rohkem kui 
varasematel aastatel. Kuid see paneb omakorda ka meid 
rohkem vastutama, tegutsema ja mõtlema, kuidas saame 
propageerida koerasporti ning arendada koerasportlasi, 
treenereid ja kohtunikke. Juba jaanuaris on tulemas 
“Katsekohtunike, jahikatsekohtunike ja koerte koolitajate 
baaskursus” Tallinnas ning agility katsekohtunike 
täienduskoolitus Tartus. Aasta jooksul on plaanis veel 
koolitusi.

Eesmärgiks on saata täisvõistkonnad 
Maailmameistrivõistlustele kõikidel koolitusaladel. 
Tulemas on reeglite muudatused agility’s ja IPO-s.

Eesti Meistrivõistluste organiseerimisel soovime hoida 
sama taset, mis oli tänavu aastal. Võistluste korraldamine 
peaks olema klubidele prestiiži küsimus. Suurem 
osavõtjate arv tõstab võidu tähendust ka sportlaste silmis.

"LIIDER VASTUTAB NENDE EEST, KES VASTUTAVAD 
TULEMUSTE EEST". 

Need on Simon Sinek’i sõnad ja seega lõpetuseks tahan 
kiita ja kommenteerida EKL-KKK eestseisuse liikmeid.

Agility grupi liider Indrek Tirmaste. Teda võib 
kirjeldada sõnaga Rahu. Pole kordagi olnud olukorda, 
kus ta tõstaks häält. Ta on väga hea vestluspartner, mõtete 
genereerija ja ettepanekute tegija. Tema peale saab loota 
ka kõige raskemates situatsioonides. Tema altruistlik 
tegutsemine päästab sind sinu ülesannete tegemisel, 
kui oled reisil, tõbine või lihtsalt hajameelne. Ta on kui 
kindlus sinu selja taga. Tänan Sind!

Sõnakuulelikkuse liider Svetlana Zolotnikova. Nii 
pühendunud inimest oma alale on raske leida. Olles 
pidevalt sõidus, treening- või võistlusplatsil, jõuab 
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ta tegeleda oma kohustustega ning näitab erakordset 
võimekust panustada EKL-KKK töösse. Tema tugevuseks 
ja lisaväärtuseks on pikaajaline kogemus agility ja 
sõnakuulelikkuse kohtunikuna. Tänan Sind!

IPO, IPO-FH ja KK liider Tatjana Tšernjakova. Ühest 
küljest tugeva iseloomuga ja kindla sõnaga naisterahvas 
on tihtipeale ka väga peen psühholoog, kes annab nõu 
ja kuulab sind ära. Vestlused temaga ei lõpe kunagi 
kiiremini kui 60 minutit. Samas, kui vaja, siis võib ta võtta 
löögi enda peale ning teha kõigile selgeks, mida tema või 
EKL-KKK soovib. Tänan Sind!

Pääste ja Veepääste liider Aili Kivinurm. Ta on kui 
kaine autojuht Jaanipäeval. Tõmbab auto tagasi teele ning 
näitab kus on pidur ja kuidas seda kasutada, kui hoog 
suureks läheb. Lisaks oma tööülesannetele on ta valmis 
kasvõi kell kolm öösel arutama, mida ja kuidas võiks 
paremini organiseerida EKL-KKK töös. Tänan Sind!

Assistent ja asjaajaja Maris Luberg. Kui teda pole meie 
kõrval, siis oleme nagu ühe jalata taburet. Ta on see lüli, 
kes tegelikult võtab asjad kokku ja paneb töösse. Sisuliselt, 
ilma tema abita ei valmi ükski protokoll ega jõua ükski 
esildis EKL juhatuseni. Tänan Sind!

Tänan ka büroo töötajaid, EKL juhatuse ja Volinike 
koosoleku liikmeid. Koostöö Teiega on olnud meeldiv, 
avatud ja produktiivne. 

Kõigile edu soovides
Aleksander Andre

EKL-KKK eestseisuse esimees

Lõppev aasta tõi häid uudiseid ja täiendust ka EKL 
katsekohtunike ridadesse. Kui seni tuli Eestis päästekoerte 
koolitusaladel  eksamite ja võistluste läbiviimiseks 
kasutada vaid väliskohtunike abi, siis järgmisest aastast 
on rahvuslikul veepääste koolitusalal VP tegutsemas 
üks EKLi katsekohtunik ja rahvusvahelise päästekoerte 
koolitusalal IPO-R kaks EKLi katsekohtunikku. 

11.septembril 2016 sooritas edukalt veepääste 
katsekohtuniku pädevuseksami Aili Kivinurm. 
Eksamikomisjoni kuulusid veepääste kohtunik Inguna 
Tihhomirova (Läti), EKLi katsekohtunikud Aljo 
Pärn ja Svetlana Zolotnikova. 13.novembril 2016 
sooritasid Monika Rusing ja Margot Luukas edukalt 
katsekohtuniku pädevuseksami päästekoerte koolitusalal 
IPO-R suunitlusega maa-ala otsingule. Eksamikomisjoni 
kuulusid FCI ja IRO päästekoerte kohtunik Walter 
Hoff mann (Saksamaa), EKLi katsekohtunikud Urve 
Lageda ja Anu Oks.

Teekond katsekohtunikuks saamiseks koolitusaladel, 
kus kohalikud katsekohtunikud puuduvad, ei ole 
olnud just lihtne ettevõtmine ning on nõudnud 
kohtunikukandidaatidelt endilt väga aktiivset panustamist 
võimaluste loomiseks ja kokkulepete saamiseks, et 
sooritada vajalikud eksamid ning stažeerimised. Kuna 
Eestis toimub pääste koolitusaladel vaid paar eksamit või 
võistlust aastas, siis käidi stažeerimas ka piiri taga Austrias, 
Rootsis, Soomes ja Lätis. Kuid seda väärtuslikum on 
saadud kogemustepagas, mida nüüd rakendama asuda. 
Täname südamest eksamikomisjoni liikmeid, EKL-
KKK-d ning kõiki teisi, kes meid sel teekonnal toetanud 
on!

Aili Kivinurm
Monika Rusing
Margot Luukas

Esimesed katsekohtunikud 
päästekoerte aladel 

Aili Kivinurm veepäästekatse kohtunikueksamil.

Margot Luukas ja Monika Rusing päästekatsekohtuniku ametit õppimas.

Pildid: Mihkel Rikas
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Agilityuudised, talv 2017

Aasta 2016 on jõudnud lõpule ja aeg on teha 
kokkuvõtteid.

Läbi aastate on agility startide arv ja osalevate koerte 
arv ainult kasvanud. Võrreldes eelmiste aastatega on 
startide arvu kasv pidurdunud. See püstitab meile 
küsimuse, kuidas agility kandepinda veelgi suurendada, 
et ala areng seisma ei jääks.

Talveperioodil on meil vähem võistlusi ja rohkem 
aega mõtete seadmiseks. Seega on ka hea aeg agilityt 
reguleerivate dokumentide parendamiseks.

Agility reeglites peame mõtlema, kas tulevikus on 
klassivahetus võimalik kolme puhta rajaga või äkki 
hoopis viiega? Kas me arvestame ainult agilityradu või 
ka hüpperadu? Miks meie reeglites ei ole lubatud tõuta 
koertel startida CACIAG radadel? Kindlasti on veel 
mitmeid küsimusi, mida siin tõstatada võiks. 

MM-i meeskonna koostamise reeglid võiks saada oma 
esimese lihvi. Hetkel oleme selle süsteemiga jõudnud 
punkte koguda pool aastat. Saame juba teha järeldusi ja 
vajadusel süsteemi muuta.

Ettepanekud ja mõtted on oodatud!

Lõpuks tahan soovida kõigile agility harrastajatele 
ja mitteharrastajatele (loodame, et see staatus muutub 
kiiresti) rahulikku jõuluaega ning kõike head uuel aastal! 
Kohtume 14.01.2017 Agility Pluss võistlusel!

Indrek Tirmaste
EKL-KKK Agility grupi liider

Agility arvudes läbi aastate:
Aasta Starte Erinevaid 

koeri
Keskmiselt 
starte koera 
kohta

EKL 
kalenderplaani 
kantud võistlusi/ 
eksameid

2017** 8800 420 20,95 28

2016 8482* 410* 20,68 28

2015 8146 409 19,92 31

2014 6978 358 19,49 33

2013 6114 361 16,94 31

2012 4442 293 15,16 30

2011 2961 274 10,80 26

2010 2425 239 10,15 24

2009 2000 224 8,93 19

2008 1667 171 9,75 18

2007 1101 142 7,75 12

2006 828 109 7,60 14

2005 489 96 5,09 8

2004 126 29 4,34 5

*- aasta 2016 andmed ei olnud artikli kirjutamise ajaks lõplikult 
kinnitatud.
**- 2017. aasta kohta on tabelis toodud eesmärgid

Foto: Martti Vaidla
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Bordercollie Classic 2016
5.-7.08.2016, Uden, Holland

Border Collie Classic (BCC) on Euroopa avatud agility meistrivõistlused bordercollidele. Tänavune  
BCC võistlus toimus 5.-7. augustil  Hollandis Udenis. 
BCC raames toimuvad võistlused A1 klassi koertele ja A2-A3 klassi koertele. A1 klassile on 4 rada 
reedesel päeval ning A2-A3 koerad jooksid nii laupäeval kui pühapäeval neli rada. Finaal toimus 
pühapäeva õhtul, sinna pääses igalt laupeävaselt ja pühapäevaselt võistluselt 10 paremat. Samuti 
toimus pühapäeval  ka meeskondlik fi naaljooks. Võistlus toimus korraga neljal platsil. Reedesel 
päeval astus võistlustulle 72 võistluspaari ja laupäeval-pühapäeval 36 võistluspaari.

Sellel aastal esindasid Eestit Hol-
landis neli võistluspaari: A1 klassis 
Monika Põld ja Raff erty vom grünen 
Kuckuck (Raff ), A3 klassi jooksudes 
Monika Põld ja Mainspring Tjika 
(Tii), Alar Kivilo ja Never Never Land 
G'Whirlaway (Tuff y) ning Alar Kivilo 
ja Trygg.

Reedesel päeval jooksid kohtunik 
Ben Gräfe radu Monika ja Raff , kelle 
parimaks tulemuseks sai viimasel rajal 
joostud II koht.

A2 / A3 radu olid hindamas koh-
tunikud Ron van Straten, Peter Kindle, 
Gabi Steppan. Meeskondliku fi naali 
kohtunikuks oli Adri van den Bosch ja 
individuaalset fi naali hindas Toshiyuki 
Oba.

Laupäevastel jooksudel jooksis 
eestlaste parima tulemuse teisel jook-
sul Alar Kivilo ja Tuff y, saavutades 
neljateiskümnenda koha. Pühapäeval 
teises jooksus tulid Monika Põld ja Tii 
selle päeva eestlaste parima tulemuse-
ga üheksandale kohale ning seega said 
ka pääsu individuaalsesse fi naaljooksu.

Pühapäevaõhtune fi naal algas 
meeskondlike jooksudega, kust ka Ee-
sti meeskond osa võttis ning lõppkok-
kuvõttes end kaheksateiskümnendale 
kohale jooksis. Meeskondliku fi naali 
võitis Poola, teiseks tuli Saksamaa ja 
kolmandaks Soome. 

Peale meeskondlikke fi naaljookse 
algasid individuaalsed fi naalid, kus 
ainsana Eestit esindav Monika Põld 
ja Tii saavutasid kahekümne viienda 
koha. Individuaalse fi naali võitja oli 
Tereza Králová ja Say, teise koha saa-
vutasid Lea Komat ja Bay ning kol-
mandaks tulid Janita Leinonen ja Fu.

Korraldusliku poole pealt võiks ki-
ita korraldajaid – kõik oli suurepärane. 
Võistlusplatsid väga tasased naturaal-

Reffi   II kohal.

Tii võistlusrajal.

muruga, ajakava toimis täpselt selli-
sena nagu see oli võistlejatele saad-
etud. Hoolitsetud oli kohapeal nii 

hommiku-, lõuna-  kui ka õhtusöögi 
eest.

Muljeid jagas Monika Põld

Pildid: autori erakogu
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Mul oli au olla septembris toimunud  rottweilerite 
IPO MM võistluste kohtunik. Hindasin jäljeosa. Et 
koeraspordist kaugemalolevad inimesed saaksid 
paremini aru seostest ja sisust, kirjeldaksin natuke lahti 
tausta. Kord aastas korraldab FCI kõikide tõugude IPO 
MM-i. See on igal juhul suurim ning kõige tugevam MM 
IPO-s. Lisaks korraldavad igal aastal enamus töötõugude 
rahvusvahelisi organisatsioone oma tõugudele IPO 
maailmameistrivõistlusi.  Neist kindlasti suurimad on 
belgia lambakoerte MM (FMBB) ja saksa lambakoerte 
MM (WUSV). Viimatinimetatud ei jää kindlasti FCI 
MM-ist just palju maha. Koerte arv on seal üsna samas 
suurusjärgus. Suurimaks erinevuseks on vaid konkurentsi 
tihedus ja seda läbi koerte kogunumbri. Peale nimetatud 
MM-e on suuruselt kindlasti kolm järgmist rottweilerite, 
dobermannide ning šnautserite MM-id. Edasi tulevad 
järgimööda teised – bokserid, bouvier’d, prantsuse 
lambakoerad, hollandi lambakoerad. 

Rottweilerite rahvusvahelist organisatsiooni tabas 
mõned aastad tagasi lõhenemine. Suuresti isiklikel 
konfl iktidel põhinevalt irdusid sakslased (ADRK)  
rottweilerite RV organisatsioonist (IFR). Kuivõrd 
arusaadavalt on sakslased iga töötõu osas ühed tugevamad, 
siis viis lahknemine mõnevõrra veidra situatsioonini, kus 
sakslased  ei osalenud enam IFR võistlustel ning hakkasid 
korraldama oma ADRK MM-i. Sellel MM-il riikide 
kaupa võistlejate arvule piiranguid ei ole ja suurima osa 
osavõtjatest moodustavad arusaadavalt sakslased, kuid 
aasta-aastalt on lisandunud ka teiste riikide sportlasi. 
Seega toimub rottweileritele ühe aastanumbri sees kaks 
eri organisatsiooni poolt korraldatud MM-i. Senini on 
olnud IFR oma selgelt nii osalevate riikide kui sportlaste 
arvult suurem.  Sel aastal toimus IFR MM Soomes 
Hämeenlinnas ning osales 32 koera 12 riigist. Arvestades 
asjaoluga, et alati osaleb Skandinaavias toimuvatel MM-
idel vähem sportlasi kui Kesk-Euroopas toimuvatel, 
võisid soomlased võistluse suurusega selgelt rahule jääda.

Vaieldamatult on IFR IPO MM-i näol tegemist suurima 
võistlusega, kus ma hinnanud olen. Kuigi suvel hinnatud 
CACIT IPO võistlusel  oli osalejaid rohkem, oli IFR ikkagi 
oma mastaapsuselt palju suurem. See oli selles mõttes 
hästi huvitav kogemus, et sai näha üsna sügavalt ka ühe 
sellise suurvõistluse köögipoolt. MM-i korraldamisega 
tegeleti kokku veidi üle 3 aasta ja selle organiseerimisega 
oli hõivatud üle 60 inimese. Soomlased, eesotsas 
korraldustiimi juhi Mika Mattilaga, olid teinud ära tõelise 
supertöö.

Suures pildis võiks öelda MM-i taseme kohta seda, 
et osalejaid oli äärest äärde. Paremusjärjestuses etteotsa 
jõudnud koerte tase oli selline, et nad võiksid mistahes 
võistlusel võistelda mistahes teise tõuga nagu võrdne 
võrdsega. Eks teatud mõttes iseloomustab seda taset ka 
olukord, kus selle aasta IFR maailmameistriks tulnud 

Venemaa esindaja Dmitry Dudukin koeraga Cid vom 
Rottberg oli suutnud Venemaa kõikide tõugude MV-l 
sedavõrd tugevalt esineda, et pääses Venemaa võistkonnas 
ka käesoleva aasta FCI IPO MM-ile. Arvestades Venemaa 
harrastajate hulga ja koeraspordi tasemega, ei ole selline 
kvalifi tseerumine lihtne.  Võistluste keskmist taset 
hinnates ütleks küll, et tipptasemega koerte arv ei olnud 
väga suur ning päris palju oli osalemas ka harrastajaid, 
kellel ei olnud päris nii heade omadustega koerad või 
jäi mõnevõrra vajaka koolitustasemest. Kui jätta FCI, 
FMBB ja WUSV kõrvale, siis eks see ju ongi nii, et teiste 
tõugude MM-idele pääseb osast riikidest ilma igasuguse 
kvalifi katsioonita ning seetõttu on ka koerte tase kirjum. 
Samas on aga selline võistlus kindlasti motiveeriv 
just nendele uutele tulijatele, kes hetkel võib-olla ei 
oma veel päris parimat koera ning alles lihvivad enda 
koerajuhioskusi. 

Jäljepõllud olid üsna rasked. Võrdluses näiteks Eestiga, 
ütleks, et meil ei ole isegi kõikide tõugude EMV-l kunagi 
olnud selliseid põlde, mis oma raskuselt isegi lähedale 
jõuaks. Põllud olid niidetud 1–2 nädalat enne MM-i ja 
seetõttu üsna  siledad. Kui esimene päev oli tuulevaiksem, 
siis teisel segas ka tugev tuul. Samas peab ütlema, et 
välja arvatud üksikud erandid, said koerad üsna hästi 
hakkama. Jäljel 2 paremat tulemust saanud koera näitasid 
aga sellist jäljetööd, et ma võin käe südamele panna ja 
öelda, et need olid kindlasti ühed parimad jäljetööd, 
mida ma üldse kunagi näinud olen. Lahe oli näha, kuidas 

Rottweilerite IPO MM võistlust 
hindamas
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oli suudetud rottweileri kogu jõud ja võimusus panna 
tööle õiges suunas. Need koerad olid töös aktiivsed ja 
hästi võimsad, kuid samas ei kiirustanud ega muutunud 
lohakaks. Nad reageerisid kohe asjakohaselt, kui pinnas 
muutus ja korrigeerisid tehtud väikesi vigasid tõeliselt 
kiirelt. Nende töö ei olnud lihtsalt kuulekuse tegemine 
jäljepõllul, mis vaadates rottweileri jõudu ja tahet, tunduks 
kindlalt lihtsama vastupanu tee, üritades sundida koera 
läbi allumise teatud mehaanilist tööd tegema.  Eelpool 
mainitud parimate koerte töö oli just selline jõuline ja 
aktiivne jäljeajamine nagu see ideaalis peaks olema. 
Kuna tingimused olid nõudikud, siis oligi seda jõudu ja 
keskendumist tõeliselt nauditav vaadata.

Ka selles osas oli tegemist ühe korraliku suurvõistlusega, 
et oli emotsiooni ja võitlust. Näiteks 2 koera said omanike 
protesti tõttu uue jälje, kuivõrd jäljetegija ei suutnud 
täpselt määratleda nurga asukohta. Või õigem oleks isegi 
öelda, et jäljetegija teadis asukohta vaatamata rasketele 
oludele täpselt, aga oli oma väljenduses veidi ebakindel 
ning see puhus kergelt üles protesti. Samuti kasvas 
viimases jäljegrupis, kus osalejaid oli rohkem, ootamatult 
üles probleemne situatsioon, kus kõikide võistlejate jäljed 
ei olnud maha pandud selleks ajaks, kui loositi nende 
järjekord. Eeskirjadega mitte kooskõlas olev olukord 
läks üsna kriitiliseks, kuivõrd grupi esimene koer oli 
juba jälje ära teinud ning teine ootas põllul starti, kui 
äkki tulid Hispaania esindajad ja tõmbasid pidurit. Sel 
hetkel vaatasid minu otsa nii teisena starti ootav võistleja, 
jäljetegijad, jäljekoordinaator kui ka teised võistlejad 
ning lahendus tuli leida tõesti kiiresti. Õnnestus kõigile 
osapooltele sobiv lahendus välja pakkuda ja võistluste 

kulus tekkis reaalselt vaid 5-minutine viive.

Võistluste esikolmik nägi kokkuvõttes välja järgmine:
1. Dmitry Dudukin koeraga Cid vom Rottberg  

(Venemaa) 97+ 85+93 = 275 
2.  Madeleine Daleo koeraga Just Ask Yale (Rootsi) 95+ 

93 + 84= 272
3.  Liudmila Tkach koeraga Rus Schwarzmaister Lustig 

(Venemaa) 87+ 95 +88 =270

Ma tänan korraldajaid ja IFR-i, et nad usaldasid mind 
kohtunikuks ja sain võimaluse sellisest suurest peost osa 
saada. Siia lõpetuseks sobib hästi lõik IFR presidendi Dirk 
Vande casteele  kõnest lõpetamisel.

„Teie, sportlased, näitasite milleks on rottweiler võimeline 
võistlusplatsil. Ma olen kurb, et mitte iga rottweileri omanik 
ei jaga arvamust, et rottweiler on töökoer.  Ma olen isegi 
tige selle peale, et isegi mitte meie suure rahvusvahelise 
organisatsiooni iga liikmesorganisatsioon  ei jaga meiega 
sama arvamust, et rottweiler on töötõug. Mul on tõeline 
mure tõu tervise pärast, sest väga paljud kasvatajad valivad 
koeri aretusse vaid näitusetulemuste põhjal ja ei pööra 
tööomadustele üldse tähelepanu...  Põhjus, miks rottweiler 
kunagi tõuna nii laialt levis ja nii populaarseks sai, on 
tegelikult tema karakteris, tema võimes tööd teha ja see 
meeldis inimestele ...“

Tekst Aivo Oblikas

Pildid Mari Oblikas
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Sel aastal osales 22 meeskonda, riikidest olid esindatud 
Belgia (3 meeskonda), Tšehhi (3 meeskonda), Prantsusmaa 
(2 meeskonda), Soome, Saksamaa (3 meeskonda), Itaalia 
(5 meeskonda), Jaapan, Rootsi (2 meeskonda), Ungari 
ja Rumeenia. Kuigi FCI Meeskondlikku MMi on vähe 
korraldatud, siis võistlus on muutunud väga populaarseks. 
Näiteks igal aastal on Tšehhis kvalifi katsioonivõistlus ning 
meeskond Jaapanist oli „Aasia Tšempion“. 

Igasse meeskonda kuulub 3 koera ja koerajuhti ning üks 
meeskonna kapten.  Meeskondi oli erineva taustaga, oli nii 
tavalisi koerasportlasi kui ka militaarüksuseid. Tõugudest 
olid esindatud saksa lambakoerad, belgia lambakoerad 
(malinois’d ja tervuerenid), austraalia lambakoerad, 
bordercollied, beauceron, hovawart, suuršnautser, 
jack russell’i terjer, labradori retriiver, kuldne retriiver, 
siledakarvaline retriiver, saksa lühikarvaline linnukoer. 

Kohtunikeks olid sel aastal Detlef Kühn (Saksamaa), 
Walter Hoff mann (Saksamaa), Alois Russegger (Austria), 
Peter Reding (Šveits),  Patrick Vilardry (Prantsusmaa) 
and Anatolii Trubchaninov (Ukraina).

VAREMED
Ala suurus vähemalt 5000 m2, mis võib olla 

mitmetasandiline. Varemeala peab kindlasti 
sisaldama pimedaid ruume ning peidukohti, mis 
on 2m rusukihiga kaetud ja sisaldama vähemalt 
2m kõrget peidikut. Figurandid on kinnised, st 
koer ei näe ega saa fi gurandiga kontaktis olla. 
Lisaks on alal  häirivad tegurid nagu suits, töötavad 
mootorid, vasardamine, trummeldamine jms, mis teeb 
müra. 

Meeskonna tööaeg on 20 minutit, maksimaalne 
punktisumma on 260p. 

Figurante 3 - max 180 punkti (iga fi gurant 60 punkti).
Koostöö meeskonnas – max 30 punkti.
Kapteni taktika ja esitlus  - max 50 punkti.
Kui ei kasutata ühte tiimi, siis miinus 50 punkti

Valeteatamine miinus 60 punkti.

JÄLG
Jälje pikkus 3000 sammu, vanus 3h, 7 nurka, vahelduva 

maastikuga (mets, põld, muld, teede ületused, tänavate 
ületused). Jälje algus 30x30 ruudus, tuleb leida ID ese. 
Esemeid jäljel 8, mis on kuni jalatsi suurused ja ei tohi 
olla erksa värviga. 

Iga meeskond peab töötama, st leidma vähemalt 1 
eseme või tegema 2 nurka.

Maksimaalne punktisumma 260.

FCI Meeskondlikud 
Maailmameistrivõistlused 
päästekoertele

Jälje ülesvõtt – max 10p
Jäljel püsimine – max 50p
Eseme näitamine – max 20p
8 eset – max 80p (iga ese 10p)
Figurandi teatamine – max 80p
Koostöö meeskonnas – max 10p
Kapteni töö – max 10p
Kui esimene koer ei leia ID eset, siis teisel koeral on 

võimalik maksimaalselt saada 10p. Iga leidmata ese on 0p
Kasutamata meeskond on miinus 50p. Iga mõjutus 
koerajuhi poolt on miinus 24p

METS
Ala suurus 50 000 m2, võib sisaldada hooneid. 3 

fi guranti, ei pea olema kinnised. Lubatud on kuni 2m 
kõrgused peidikud. Tööaeg 20 min ning maksimaalne 
punktisumma 260.

3 fi guranti – max 180 p (iga fi gurant 60p). 
Koostöö meeskonnas – max 30p
TL taktika ja esitlus – max 50p
Kui ei kasuta ühte tiimi, siis miinus 50 punkti

Valeteatamine miinus 60 punkti
Meeskond tuleb koos starti. Kapten raporteerib, kes 

nad on, mis koerad neil kaasas on ja kuidas nad teatavad. 
Kohtunik räägib ära ala kirjelduse ning seejärel kapten 
räägib ära meeskonna taktika. 

Jäljel on kogu meeskond kaasas, üks koer ajab, teised 
kõnnivad seljataga. Kapten otsustab, millal on vaja 
vahetust teha ja kes välja vahetatakse. Varemetes jagatakse 
alad ning koerad töötavad samaaegselt. Vajadusel 
vahetatakse alasid, kontrollimise eesmärgil. 

25.-28.08.2016 toimusid 5. Meeskondlikud Maailmameistrivõistlused päästekoertele Craiova 
linnas Rumeenias. Korraldajaks Rumeenia Kennel Klubi ja Craiova linn. 

Meeskondlikud maailmameistrivõistlused erine-
vad individuaalsetest võistlustest. Võistelda saab 
meeskondlikult 4 kategoorias: jälg, mets, varemed ja 
TOP. Iga ala juurde käib ka kuulekuse/osavuse osa. 
TOP-tiim on kõige raskem kategooria, sest kõik koerad 
ja koerajuhid võistlevad kõigis kolmes päästealas. 

Meeskondliku võistluse eripära on koostöötamises. 
Meeskond läheb välja ühtsena, olukord lahendatakse 
ühiselt. See tähendab, et kõik koerad peavad protsessis 
osalema. Nii maastikuotsingul, varemetes kui ka jäljes 
töötavad kõik koerad üheaegselt. Kuulekus/osavus 
sooritatakse koos – osad harjutused sünkroonis, osad 
individuaalselt. 
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Kui koer leiab fi gurandi ja alustab teatamist, siis 
koerajuht teatab oma kaptenile leiust ning seejärel kapten 
teatab kohtunikule. Kohtuniku loal minnakse koera 
juurde. Kui peaks juhtuma, et korraga teatavad mitu 
koera, siis minnakse järgemööda ühe juurde ja seejärel 
teise juurde. Seega, koerad peavad olema võimelised 
pikalt teatama. 

Hindamisel – läbi ei kukuta, vaid kogutakse punkte. 
Kui üks koer ei leia, aga teine koer leiab, siis punkte 
saadakse leiu eest.

Minul õnnestus vaadelda metsa osa ning siinkohal 
kirjeldakski erinevaid taktikaid, mida meeskonnad 
kasutasid.

Metsaalal oli keskliin 500m pikk, kahele poole sügavust 
50 m, paremal pool alas oli 2 hoonet. Otsinguks aega 20 
min ja 3 fi guranti .

Ilmastik oli väga palav, üle 30 kraadi sooja ning 
täiesti tuulevaikne. Mets oli keskliini lähedal väga tihe, 
osaliselt läbipääsmatu. Sügavamal oli hõredam ja rohkem 
läbitavam. Koerajuhid võisid liikuda ainult mööda 
keskkliini.

Rumeenia meeskond koosnes väga heast metsakoerast 
ja jälje- ning varemekoerast. Hea koer metsas liigub 
iseseisvalt kaugele koerajuhist. Varemekoerad on pigem  
harjunud koerajuhile lähemal töötama. Rumeenia 
meeskonna taktika oli planeeritud nii, et metsakoer läheb 
ees ja teeb saatmisi paremalt vasakule, lootes leida kõik 
kolm fi guranti. Jäljekoer ja varemekoer tulevad tagant 
ja kontrollivad ala üle. Kokkuvõtvalt nende taktika 
miinuseks oli asjaolu, et kuumas metsa koer väsis väga ära 
ning lõpus ei jõudnud töötada nii efektiivselt.

Ungari meeskond jagas keskliini 3 koera peale ära ning 
igaüks alustas oma lõiku. Taolise taktikaga jõuab kiirelt 
kogu ala üle käia, kuid üle kontrollimiseks ei pruugi enam 
aega jääda.

Soome tuli meeskonnaga sisse väga organiseeritult. 
Kapten oli konkreetne ja asjalik, kõik käis joone järgi. 
Soomel olid kõik metsavõimekusega koerad ning 
taktika oli nii, et kaks koera läks ees ja kolmas kontrollis 
taga. Need, kes ees läksid, saatsid ühele ja teisele poole 
kordamööda. Kapten jälgis, et korraga oleks ühel poolel 
üks koer. Kui oli vahe ca 70 m, siis kapten lasi viimase 
koera ühele või teisele poolele kontrollimiseks. Olid 
väga organiseeritud, kuid aeglased. Kaptenil oli väga hea 
ülevaade oma meeskonnast. Kuid kahjuks ei jõudnud 
päris lõppu ja aeg sai otsa. 

Tšehhi meeskond oli eelmisel päeval töötanud sarnaselt 
Ungari meeskonnale  ning olevat 7 minutiga 3 fi guranti 
välja võtnud.

Kahjuks tollel päeval ei leidnud mitte ükski 
meeskond, mitte ükski koer, mitte ühtegi fi guranti! Seda 
maailmameistrivõistlust varjutas mitme meeskonna 
protest just laupäevase ala kohta. Hiljem selgus, et ilmselt 
fi gurandid olid paigutatud alast väljapoole. Kuna protest 
esitati liiga hilja (laupäeva õhtul peale võistlust) ning 
kohtunik oli juba riigist lahkunud, siis meeskondade ees 
vabandati, lubati tulevikus vältida olukordi, kus kohtunik 
lahkub enne lõputseremooniat ning rohkemat ei saanudki 
midagi teha.

Otsinguala kaart metsas.

Meeskond läheb otsima koos. Pildil Ungari võistlejad.

Kõige show-rikkam on kuulekuse/osavuse osa. Seda 
sooritab meeskond kõik koos, kapten juhib ja annab 
korraldusi. Siinkohal on ülioluline, kuidas koerad koos 
töötavad, kuidas meeskond välja näeb ning kuidas kapten 
juhib. Mida ühtsem meeskond paistab, seda parem.

Osavus/kuulekus harjutusi on 10, maksimaalselt 
punkte saab 200.

Kui üks koer ei leia, aga teine koer leiab, siis punkte saadakse leiu eest.
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Rihmata kõrvalkõnd – 3 x 10p
Kontroll distantsilt – 3 x 10p
Kandmine – 3 x 10p
Eseme toomine - 10p
Tünnisild – 10p
Redel – 10p
A takistus – 10p
Tunnel – 10p
Juhitavus distantsilt – 10p
Kapteni töö – 10p
Meeskonna üldmulje – 10p

Platsile tuleb meeskond koos, toimub 
ligipääsetavus, kiibi kontroll, raport 
kohtunikele. Seejärel sooritatakse kõrvalkõnd. 
Kõik koerajuhid koertega kõnnivad kõrvuti, ca 
3m vahedega. Lisaks koeratööle, hinnatakse ka 
meeskonda üldiselt. Ehk siis - koerad peavad 
olema kontaktsed, koerajuhi jala kõrval ning 
kogu meeskond peab liikuma ühel joonel, 
sooritama pöörded ja peatused samaaegselt.

Peale kõrvalkõndi tuleb harjutus „kontroll distantsilt“, 
mis tähendab, et koerajuht koos koeraga liigub 10-15 
sammu, seejärel käsklus istu. Peale istu käsklust liigub 
koerajuht 40 sammu edasi ja pöörab ümber. Kohtuniku 
märguande peale kutsutakse koeri, ca poole maa peal 
antakse käsklus „lama,“ seejärel käsklus „seisa“ ning siis 
kutsutakse koerad juurde. Ning see kõik peab toimuma 
üheaegselt! Mul õnnestus näha varemete võitjat, 
Belgia meeskonda, kes sooritas selle harjutuse peaaegu 
sünkroonis. Oli ilus vaadata!

Seejärel kandmine, mis toimub samuti üheaegselt, st. 
koerad hüppavad üheaegselt lauale, võetakse sülle, antakse 
abilisele üle, lõpus kutsutakse juurde. Ka abilised teevad 
kõike sünkroonis!

Seejärel pannakse koerad püsilamasse ning 
iga koer sooritab individuaalselt 2 elementi.
Esimene koer teeb tarbeeseme toomist ja liikuvat tünnisilda. 
Teine koer teeb redelit ja A-takistust. Ning kolmas koer 
tunnelit ja juhitavust distantsilt (märgist laudadele, mis 
asuvad üksteisest 40m kaugusel). 

Harjutuste vahel liikumine toimub samuti ainult 

sünkroonis, mitte suvaliselt üle platsi kõndides, vaid tihti 
liigutakse sirgjooneliselt ning tehes 90 kraadiseid pöördeid. 
Väga ilus oli neil, kes käisid nagu sõjaväelased ühtses rivis 
või joonel. Kõiki harjutusi saadab meeskonna kapten, kes 
annab käsud liikumiseks, pööreteks, peatumiseks. Koerale 
annab käsud koerajuht. Kuulekuse/osavuse sooritus kestis 
30-35 minutit! See on ikka väga erinev, mida individuaalne 
sooritus eeldab. Kõrvalkõnd ja kontakt peavad olema 
laitmatud -  muidu kõrges mängus kaasa ei löö.

Maksimaalne punktisumma, mida meeskond saab 
koguda, on 460p (260 otsingualalt, 200 kuulekusest/
osavusest). TOP kategoorias on maksimaalne punktisumma 
980 (260 igalt alalt, 200 kuuekus/osavus)

SELLE AASTA MEESKONDLIKE 
MAAILMAMEISTRIVÕISTLUSTE TULEMUSED.  

Jälg (3 meeskonda):
 Maailmameister Tšehhi - 224p
 2. Saksamaa - 193p
 3. Itaalia - 183p

Maa-ala (10 meeskonda):
Maailmameister: Itaalia 2 – 304p
2.Prantsusmaa 1 – 296p
3. Prantsusmaa 2 – 285p

Varemed (7 meeskonda):
Maailmameister: Belgia 1 – 431p
2. Itaalia 1 – 425p
3.-4 Saksamaa ja Rootsi – 419p

TOP (2 meeskonda):
Maailmameister: Tšehhi – 541p
2. Rumeenia – 444p

Järgmine Meeskondlik Maailmameistrivõistlus 
päästekoertele toimub 2018.  aastal, koht hetkel lahtine. 
Eestil on aega, et ette valmistada oma meeskond!   

Maailmameistrivõistluseid käis vaatamas  ja pildistas
Monika RusingTOP võistlusklassi võitjate autasustamine.

Kuulekusosa sooritab samuti terve meeskond koos ja kapten juhatab vägesid.
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Lambakoerte karjaajamise 
võistlused Soomes

  Sellised võistlused said alguse rohkem kui 100 aastat 
tagasi Briti saartelt, kuid et need olid suletud teiste 
maade entusiastidele, otsustati hakata mõõtu võtma 
ka Mandri-Euroopas. Esmakordselt toimusid sellised 
suurvõistlused 1985.aastal Šveitsis ja peale seda on igal 
aastal olnud korraldajaks erinev Euroopa mandri riik, 
tänavu siis korraldasid esmakordselt soomlased. See 
on võistlus, kus oma oskusi võrdlevad ja näitavad karja 
ajavad lambakoerad. Kuna sellel alal mängib suurt rolli ka 
koera ning omaniku töökogemus, ei ole osalevad koerad 
enamasti noorkoerad. Võistlusele pääsevad vaid parimad 
oma riigi karja-ajamisvõistluste tulemuste põhjal, nii 
on sellised suurvõistlused sageli vägagi ühtlase tugeva 
konkurentsiga, kus võistleb umbes sada koera. Soome 
võistluse korraldajaks oli Suomen Paimenkoirayhdistys, 
mis koondab umbes 600 liiget ja mille eesmärk on 
edendada justnimelt reaalselt karjas töötavate koerte 
tegevust, tegu ei ole tõuorganisatsiooniga. 

26.-28.augustini 2016 toimusid Mandri-Euroopa 
lambakoerte meistrivõistlused Ida-Soomes Juval. Osales 
14 riiki – Belgia (8 koera+2 varu ja 1 noor händler), 
Tšehhi (2 koera+1 varu), Taani (8 koera+2 varu), Fääri 
saared (1 koer), Soome (8 koera+2 varu ja 1 noor händler), 

Prantsusmaa (8 koera+2 varu), Saksamaa (8 koera+2 
varu), Itaalia (8 koera+2 varu),  Holland (8 koera+2 varu), 
Norra (8 koera+2 varu ja noor 1 händler), Poola (2 koera), 
Hispaania (2 koera+1 varu), Rootsi (8 koera+2 varu ja 1 
noor händler), Šveits (8 koera+1 varu). Tänavu ei olnud 
võistlemas Austria võistkondi. 

Kohtunikeks olid kogenud lambakoera-spetsialistid, 
kes ise ka lambakasvajad ning tegelevad reaalselt 
igapäevaselt kariloomadega ja on ka ise olnud edukad 
võistlejad suurvõistluse tasemel - Chris McNaughton 
(Põhja-Iirimaa), George Gardner (Šotimaa), noori 
händlereid hindas Finn B Petersen (Taani). Tänu 
sponsoritele oli pealtvaatajatele võistluste jälgimine 
tasuta. Eestist kasutasid seda võimalust töötavate 
bordercolliede omanikud Lenne ja Tiit Kaivo Sireli talust, 
Heiki Orusalu Voose-Nirgu talust ja Julia Kotok Rebala 
tallist. Pealtvaatajaid oli arvukalt, oli neid, kes ööbisid 
kohapeal telkides ja ümbruskonna kämpingutes, tuldi ka 
matkaautodega. Sellisele võistlusele võib tulla vaatama 
ka koertega, mistahes vanuses, kuid oluline on, et koerad 
on terved ja kedagi ei sega. Tavaks on, et võistluse ajal 
elatakse võistlejatele kaasa täielikus vaikuses, et koer 
saaks keskenduda oma tööle, emotsioone võib vabalt 

Foto: Kuwaamo Sampo Luukkainen

Augusti viimasel nädalavahetusel kogunes Mandri-Euroopa karjakoerte koorekiht 
Soomes, et võistelda juba 32.korda meistritiitlitele – suurvõistluse nimeks Continental 
Sheepdog Championship 2016.
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Esimene seminari päev oli mõeldud veterinaaridele. 
Meie osalesime kahel järgneval päeval, mis olid 
mõeldud üldisemale publikule. Laupäevased teemad 
olid massaaž ja venitamine, produktiivne silitamine, 
füüsiline ettevalmistus ja taastumine, enamlevinud 
vigastused kelgukoertel, nende ravi ning käed-külge 
praktika. Pühapäevased teemad olid vedeliku puudus ja 
ülekuumenemine kelgukoertel, rakmete valik ja nende 

 Jerry Vaneki seminar 

(kelgu)koerajuhtidele 

väljendada siis, kui sooritus on lõppenud.
Võistlustel karjatatavaid lambaid oli kokku 350, 

kahelt lambakasvatajalt. Võistlused toimusid Inkilänhovi 
farmis, kus kasvatatakse muuseas ka mahelambaid, kelle 
karjatamiseks tuli esimene bordercollie appi aastal 1989, 
täna on bordercolliesid karjakoeratööl 7.  

Võistluspaik oli lainja reljeefi ga avaral heinamaal, 
mis võimaldas võistlust hästi jälgida, pealtvaatajatel oli 
hea ülevaade veidi kõrgemal nõlval. Kõik võistlevad 
koerad olid tööliinide bordercollied, kuid välimuselt väga 
erinevad. Igale koerale toodi võistlemiseks 5 lammast  
koerast ja «karjusest» ca 700 m kaugusele. Käskluse 
peale pidi koer kaarega liikuma lammaste taha. Kuna 
distants oli väga pikk ja puhus tugev tuul (laupäevane 
tormituul murdis puidki), anti käsklused vilega. Koer 
pidi tooma lambad karjuse juurde läbi mitme 6m laiuse 
värava. Seejärel karjuse tagant läbi ja ajama nad nn. boksi, 
mille küljepikkus 3m. Järgmisel päeval toimus fi naal, kus 
tingimused olid väga rasked. Esmalt pidi koer karjamaa 
ühest otsast tooma võistlusväljaku keskele 5 lammast, 
jätma need omapead ja teisest väljaku äärest tooma nende 
juurde veel 5 lammast. Kuna distants oli nii pikk, siis koer 
otsingule minnes lambaid ei näinud, vaid juhindus talle 
antud vilesignaalidest. Järgnes kogu karja läbi erinevate 
erinevalt asetatud väravate ajamine ja  50m läbimõõduga 
rohule markeeritud ringi toomine. Ringis pidid  karjus ja 
koer karjast eraldama lintidega märgistatud lambad ning 
need boksi ajama. Et lambad olid erineva iseloomuga, 
mängis tulemuste saavutamisel ka õnn oma osa. Hinnati 
väravate läbimise puhtust ja töö pidi jääma etteantud 
aja piiresse. Imetlust väärib võistluste korraldamise ja 
võistlejate kõrge tase. Kõik toimus ladusalt ja tõrgeteta. 
Korraldajate endi koerad liikusid võistlusväljakul ilma 

võistlevaid koeri segamata, aidates suurest karjast välja 
ajada järgmise võistleja lambad. 

Seekordne Mandri-Euroopa meistritiitel läks Norrasse 
– üldvõitjad on Torbjörn Jaran Knive ja Bea.  Võistlusel 
anti välja ka hulgaliselt trofee-auhindu, kõik tulemused 
koos hulgaliste fotode ja videotega leiab võistluse soome- 
ja ingliskeelselt kodulehelt ning Facebookist:  

Kas kunagi võiks sellistel võistlustel näha ka eestlasi? 
Esialgu ilus unistus, mille täitumiseks on vaja vaid 
looduselt ning esivanematelt saadud heade omadustega 
koera, lambakarja, kellega saab harjutada, entusiasmi ja 
treeningute järjepidevust – ja peale seda on terve maailm 
avatud. Tegu on vägagi kaasakiskuva võistlusharrastusega, 
millel on ka reaalse lambakoeratöö väärtus. Nii et – ehk 
tõesti kunagi …. 

Kaja Raudoja ja Heiki Orusalu

Võistluste koduleht (soome keeles) 
http://www.continental2016.fi/wp/
etusivu_2/

Võistluste Facebooki leht:
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /

Continental-Sheepdog-Championship-
2 0 1 6 - P a i m e n n u k s e n - E M -
kilpailu-1000296960016958/

erinevused ning praktika koertele rakmete valikul. 
Meie jahmatuseks oli neil kahel päeval saalis kokku 
vaid 26 inimest, neist 5 eestlast ja 2 leedukat ning päris 
arvestatav hulk inimesi ei olnud isegi praktiseerivad 
kelgukoerasportlased. Seda enam jäi osalejatele võimalust 
lektorile küsimusi esitada, mida me ka usinalt ära 
kasutasime.

Seminaril esitatud materjal oli põhjalik ja selle 

Käisime septembri alguses väikse seltskonnaga Lätis Jerry Vaneki seminaril kelgukoerajuhtidele. Info 
koolituse kohta jõudis meieni kõigest kaks nädalat enne toimumisaega ja kuigi päevakava ilmus ka 
suure hilinemisega, otsustasime me ära väga kiiresti - sellise spetsialisti nägemist ei pruugi elus teist 
korda enam ette tulla. Lisaks oli kahepäevase seminari hind jaburalt väike - kõigest 25 eurot kokku. 
Kes veel ei tea, siis teiseltpoolt ookeani pärit Jerry Vanek on üks ca 80st kelgukoertele spetsialiseerunud 
veterinaarist maailmas ning lisaks on ta ka praktik, kellel on otsene kogemus kelgukoertega pikamaa 
võistlustel osalemises. Olgu sa mistahes koertega seotud ala esindaja, selliselt inimeselt on alati midagi 
õppida.
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tuttavaid asju, lõbutseda ja ehitada suhet. Puhkeperioodil 
peaks olema treening võimalikult mitmekülgne ning tasub 
hoiduda spordispetsiifi lisest treeningust. Meeles tuleb 
pidada, et tegelikult ei ole hooaegade vahel pausi - kõik 
on üks osa tsüklist ja ka puhata tuleb eesmärgipäraselt.

Kõige levinum probleem veepuuduse ennetamisel on 
arvamus, et koeral peab vesi olema pidevalt nina all. Nina 
all olevast veest ei ole koera hüdreerimisel mingit kasu, 
vesi peab jõudma koera sisse! Seega leidke viis, kuidas 
teha vesi koerale apetiitseks ja jälgige, et ta jooks vajaliku 
koguse vett paar tundi enne ja pärast sooritust endale sisse. 
Koer väljutab vett kehast pidevalt (hingamine, auramine, 
higistamine, süljevool, urineerimine, ekskremeerimine, 
aga ka oksendamine ja veritsemine), seega on sportkoera 
puhul äärmiselt oluline, et ta lihastes oleks piisavalt vett.

Kuidas aru saada, et koeral on vedelikupuudus? Puudub 
ühene lihtne test ja tuleb hinnata mitme asja koosmõju: 
meeleolu, silmad, igemed, nahk, uriini värv ja kogus, 
südametegevus. Sellepärast ongi oluline produktiivne 
katsumine, et märkaksid muutuseid rutem. Kõige raskem 
on avastada 5% ja väiksemat vedelikupuudust, mis ei 
ole eluohtlik, aga mõjutab oluliselt sooritusvõimet. 
Vett saab tagasi koera kehasse läbi jootmise, läbi suure 
vedelikusisaldusega asjade söötmise (toores liha jms), 
äärmuslikul juhul tilguti all.

Ülekuumenemiseks loetakse koera kehatemperatuuri 
tõusu üle 39,4 kraadi. Kui koer saavutab sellise 
temperatuuri pärast trenni või võistlust, peab see tunni 
aja jooksul langema (ja seejuures langema kiiresti, 
minutitega). Üle 42-kraadine kehatemperatuur on 
koerale surmav, seega tuleb koera aidata ülekuumenemise 
kahtluse korral kiiresti. Ülekuumenemise märgid 
raskusastme järgi kasvavalt: väsinud, „igavlev“, „ei 
ole tema ise“, kuumakrambid (suured lihaskrambid), 
nõrkus, oksendamine, rabandus. Esmased märgid: 
kiire ja pinnapealne hingamine, kurgutila paistmine, 

seedimine võttis pikalt aega. Enamus saadud 
informatsioonist rakendub koeraspordile üldisemalt, 
mitte ainult veokoertele. Siinkohal toome välja ka 
põnevamad kuuldud mõtted:

Iga endast lugu pidav musher (tegelikult iga 
koeraomanik) peaks vähemalt korra päevas leidma paar 
minutit, et oma koer või koerad üksikasjalikult läbi 
kompida. Lektor viskas nalja, et kui tema peaks meie 
koeri läbi katsuma ja leidma mõne kühmukese lihastes 
või kehas, siis meie EI TOHI seepeale küsida: „Mis 
kühm?“. Koera omanik peab teadma, millise pehmusega 
on tema koera lihased tavaolekus, märkama, kui lihased 
on kõvemad, kui koera nahk õrnalt võbeleb mõne koha 
puudutamisel, kui mõni koht on soojem-külmem, paistes, 
valulik jne. Jerry Vanek soovitas asendada igapäevase 
silitamise ja sügamise nö produktiivse silitamisega, mille 
käigus te saate ülevaate koera seisundist.

Võistlemine ei tohiks kunagi olla eesmärk omaette, 
igapäevane elu on eesmärk. Võistlemine on eksam, 
taseme hindamine. Me ei võistle selleks, et võita, me 
võistleme selleks, et testida oma meetodite sobivust 
võitmiseks. Sedasi ei saa me kunagi ka kaotada. Kui me 
ebaõnnestume, siis me analüüsime, mida on meil vaja 
veel treenida, teisiti teha, ja asume uuesti tööle.

Vanasti oli levinuim treeningtsükkel nö 
ülekoormamine. Iga järgnev trenn oli alati raskem, 
kui eelmine. Selle tsükli juures tunneb koer, et trenn 
läheb ainult raskemaks ja ta väsib ära, mistõttu järgneb 
tõusule mõne aja möödudes pidev langus ja halvimal 
juhul läbipõlemine. Parem viis treenimiseks on tõsta 
raskusastet vähehaaval kaks trenni ning siis võtta 
esimese ja teise trenni vahele jääv tase järgmise bloki 
alguspunktiks. Sedasi 3 sammu edasi - 2 sammu tagasi 
rütmiga saab koer kohaneda oma uue tasemega ja areng 
liigub pikemalt tõusvas joones. Kui võimete tipp on käes, 
siis on trennide raskusaste ühtlasem, kuid siiski veidi 
erinev. Kuigi raskusastme langetamine on selle meetodi 
juures omamoodi puhkus, ei tohi unustada ka päris 
puhkuse päevi. Puhkus on vajalik selleks, et edasine 
areng oleks võimalik. Magamine ei ole füüsiline puhkus, 
magamine on aju puhkus. Puhkus kehale on üleminek 
galopilt aeglasele galopile, aeglaselt galopilt traavile, 
traavilt küliskäiku, küliskäigult kõnnile jne.

Treeni nagu sa võistled, võistle nagu sa treenid. Varieeri 
trennide intensiivsust, kestust, tüüpi, tingimusi ja aega. 
Vastupidavustreeningus jagunevad trennid kaheks: pikk 
aeglane distants allpool piimhappe tekke lävendit ning 
lühikesed intensiivsed pingutused, mille tagajärjel tekib 
veidi piimhapet lihastesse (nö intervalltreening). Rohkem 
aega soovitas ta pühendada esimesele treeningtüübile.

Iga-aastane treeningperiood jaguneb järgmiselt: 
vundamendi loomise faas, ülemineku faas (ettevalmistus), 
võistlusfaas (spetsialiseerumine), ülemineku faas 
(taastumine). Võistluseesmärgid tuleb seada nendest 
faasidest lähtuvalt, st mitte planeerida hooaja raskeimat 
võistlust esimestesse või viimasesse faasi, pigem vastupidi. 
Soovitav on võtta aastas üks võistlus nö eesmärgiks, mitte 
üritada igal nädalavahetusel olla parim.

Puhkeperioodil tuleb võimaldada füüsilist puhkust 
ja vähendada stressi tekitavaid olukordi. Sellel perioodil 
võiks õpetada koera ja pakkuda talle ajutööd, korrata 

Ühispilt Jerry Vanekiga.
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suur väljaulatuv punetav keel ja laialt avatud suu, kiire 
pulss, punased igemed ja keel. Põhjuseks võivad olla 
ilmastikutingimused, halb vorm, vanus jms, aga kõige 
sagedasem põhjus on veepuudus.

Mida teha ülekuumenemise korral? Lõpeta koera 
jooksutamine, leia vari, leia tuulisem koht ja leia jahe 
pind lamamiseks (muuda asukohta kohe, kui pind koera 
all soojeneb). Jahuta niiskete lappidega kaenlaaluseid, 
käppasid ja kõhualust. Mitte mingil juhul ära viska koera 
üleni vette - sellega kaasneb alajahtumise oht. Lõpeta 
jahutamine veidi enne koera tavalise temperatuuri 
saabumist, et ennetada alajahtumist.

Rakmete valiku osas sai selgeks, et väga suur vahe 
on rakmetüüpidel ja isegi sama tüüpi rakmete disainil. 
Ideaalne on teada, milline on su koer, mida sa temaga 
harrastada soovid ja lasta mõõtude järgi talle rakmed teha 
(aastas kulub 4 paari, sest sportkoera mõõdud pidevalt 
muutuvad vastavalt tsüklilisele treenitusele). Selgus, et 
rakmete valik ja disain on tõeline insenerteadus.

Seminaril jäi kõlama, et iga endast lugupidav koerajuht 
oskab oma koera lihaseid masseerida ja venitada. Koera 
(ja ka inimese) kehas tekitab “tavaline elu” pidevalt 
imepisikesi traumasid, mille ravimisega keha 24/7 
tegeleb. Keha ravib neid traumasid just sellises asendis ja 
olekus nagu keha parasjagu on. Kui koer istub, siis toimub 
mikroravimine just selles asendis. Kui koer jookseb, 
siis toimub mikroravimine just jooksmise ajal ja antud 
liikumise ulatuses. Kõikide nende olekute ja tegevuste ajal 
tekib kehasse armkude ja see tekib just hetkelist asendit 
või liikumisulatust toetavana, sest keha ravib traumasid 
(ükskõik kui väikeseid) ainult antud hetkest lähtuvalt. 
Keha on suurepärane hetkes elaja. Mida pikemalt ja mida 
piiratuma liikumisega on tegemist, seda rohkem tekib 
antud asendis armkudet, mis omakorda hakkab liikumist 
piirama. See ongi üks väga olulistest põhjustest, miks nii 
meie kui koerad tahame ja peamegi peale iga sundasendit 
või pikemat üheülbalist liikumist (eriti peale traumasid 
taastusravi osana) venitama – sellega me vähendame 
sundasendi ajal tekkinud armkudet ja taastame kehaosade 
optimaalse liikumisulatuse. 

Lisaks liikumisulatuse taastamisele on venitamisel veel 
mitmeid teisigi häid kaassaadusi, näiteks parandab see 
lihaste elastsust, toonust, jõudu, ainevahetust, vereringet 
ja ka lõdvestumist. Muide, kuidas koer (või inimene 

või ükskõik mis elusolend) teab, kui kaugele ta 
saab jala sirutada ja kus see täpselt ruumis asub? 
Tänu närvidele. Närvid edastavad ajule olulist infot 
lihase pikkuse ja pingeoleku kohta, mis aitab pimesi 
tuvastada antud lihase (ja sellega ühendatud jäseme) 
asukohta ruumis. Venitusharjutusi tehes kaasatakse 
ka needsamad närvid, millest tulevat infot kasutab 
aju keha liikumisulatuse ja ruumis paiknemise 
hindamiseks. Selle tulemusena paraneb ka 
kehatunnetus ja koordinatsioon. Ehk siis venitamine 
aitab parandada kehatunnetust ja koordinatsiooni. 
Veel üks boonus.

Vigastuste osas selgus, et ehkki levinuimad 
vigastused on kelgukoertel erinevad käpavigastused, 
on kõige ohtlikumad siiski õla või selgroo vigastused. 
Kuna käpavigastused paistavad kergesti silma ja on 
dramaatilised (verised), siis neid nähakse ruttu ja 
ravitakse kiiresti. Õla ja selgroo vigastused ei karju 

niimoodi silma ja neid tihti ei märgata õigel ajal. Ravi 
võtab aga terve hooaja. Nende vigastuste ravil ei tohi 
koormuse tõstmisega mitte mingil juhul kiirustada, 
sest paranedes näevad need paremad välja kui need 
tegelikult on. Taastusravi kavasse kuulub koordinatsiooni 
ja kehatunnetuse arendamine, raskuse toetamise 
harjutused, liikumisulatuse taastamine ja lihaste 
tugevdamine. Küsisime ka väga levinud sportkoerte 
probleemi - ristatisideme rebendi kohta kelgukoertel 
ja lektor vaatas meid suurte silmadega ja ütles umbes 
nii: “Pole iial kuulnud, et kelgukoertel seda olnud oleks 
seoses nende spordiga... Aga kindlasti mõni koer kuskil 
on - lihtsalt ükski kelgukoerte veterinaar ei ole veel ühtegi 
juhust kohanud.” 

Ükski vigastus ei teki üleöö ja ootamatult. Eeldused 
vigastuseks tekivad pika aja jooksul enne akuutse 
vigastuse teket. Lektor kordas pidevalt, et see on nagu 
hüpe lennukist: langemine on krooniline ja kukkumine 
on akuutne, kuid probleem algab sellest hetkest, mil sa 
langema hakkasid. See kehtib ühtmoodi nii füsioloogiliste 
kui vaimsete probleemide puhul. Igal juhul on siin abiks 
oma koera üksikasjalik tundmine ja igapäevane jälgimine, 
produktiivne katsumine, korralik ettevalmistus, 
taastumine ning puhkuse võimaldamine.

Tegelikult suutis lektor nende kahe päevaga tohutult 
maad katta ja suurepärase esinemisoskusega meid 
pidevalt naerma ajada. Kui näete seda nime veel kuskil 
esinejate nimekirjas, siis soovitame soojalt võimalust 
kasutada! Seniks aga üks väike nali ka, mis meelde jäi:
Selleks et olla edukas kelgukoera juht, on teil vaja kahte 
asja: korralikku töötavat koeraveo masinat ja abikaasat, 
kes teenib väga hästi .

Toredat treenimist! 

Koolitusel osalesid: 
Emma Jäger (Diivanihuskyd.weebly.com blogipidaja
Mari Valgma (Pipfi t.wordpress.com blogipidaja)
Ülle Aaslav-Kaasik (kennel Sookriimud)
Inna Tali (kennel Siberian Lightning)
Andri Bode (kelguveo entusiast)

Muljed panid kirja Emma Jäger ja Mari Valgma

Ülle Aaslav-Kaasik Ruunaa Race keskpikamaa stardis Soomes.
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KORRALDUSLIKUST TAUSTAST
Sel aastas korraldas IPO-FH EMV koostöös EKL-KKK-

ga Klubi Sportkoer. Võistlust aasta eest planeerima hakates 
seadsime korraldajana endale järgmised eesmärgid:
• Planeerida jäljed selliselt, et need oleksid pikkuselt 

võimalikult sarnased.
• Leida jäljepõllud, mis oleksid Eestis tavapärastest 

veidi raskemad ja seejuures võistlejatele võimalikult 
sarnased.

• Jagada enne EMV toimumist võistlejatele ja 
pealtvaatajatele võimalikult palju eelinfot (ajakava, 
kogunemiskohad jms).

• Kutsuda hindama hea ja asjatundlik kohtunik.

JÄLGEDE PLANEERIMISEST
IPO-FH eeskirjas on öeldud, et jäljed kõnnitakse 

põllule tavapärase sammuga. Arvestades, et jäljetegijate 
kasv ja kõnnak on alati mõnevõrra erinevad, tekivad 
sellest 1800-sammu pikkusele jäljele erinevused, mis 
võivad meetritesse arvestades tähendada reaalselt seda, 
et üks koer ajab jälge 800 m ja teine 1100 m. Soovides 
saavutada võrdsema pikkusega võistlusjälgi, kasutasime 
nende planeerimiseks süsteemi, mis on näiteks Soomes 
juba aastaid tiitlivõistlustel kasutusel – planeerisime ja 
mõõtsime jäljed maha meetrites. Kuna Aivol oli eelmisel 
ja sel aastal Soomes mitu hindamist, oli mul nendel 
üritustel võimalik ka lähedalt näha, kuidas see tegevus 
praktikas käib. Jälgede pikkuseks oli 1080-1100 meetrit, 
mis tähendas 60 cm pikkust sammu.

Jälgede aerofotodele joonistamine on saanud Eestis 
võistluste korraldamisel üsna tavapäraseks tegevuseks, 
kuid üritasin seda jäljekoordinaatorina edasi arendada 
selles osas, et lisada jäljetegijatele skeemide peale ka 
võimalikult palju sellist informatsiooni, mida nad saaksid 
kasutada nurkade asukohtade jaoks ja järgnevate sirgete 

sihtide võtmisel. Käiku läksid loomulikult kõiksugused 
„maastikumärgid“ – puud, põõsad ja elektripostid, 
samuti sai ise lisatud märkeposte kohtadesse, kus midagi 
sobivat võtta ei olnud. Kõige ajamahukam osa võistluse 
ettevalmistusest, lisaks põldude otsimisele, oligi see, et 
kõik võistlusalad tuli mitmest küljest läbi käia, hinnates 
lisaks pinnase sobivusele ka olemasolevate märkide 
eristumist ja lisada „tühjematesse“ punktidesse märke 
juurde. Märkimise jaoks muretsesime endale suure hulga 
elektrikarjuse poste ja mõõteratta. Märgid sai paigutatud 
selliselt, et need ei paikneks süstemaatiliselt ega jäljele liiga 
lähedal. Suurem osa lisatud märkidest sai tegelikult juba 
pärast jälje mahapanekut taas kokku korjatud (näiteks 
ristuva jälje tegija poolt), et need võistlejatele liigselt silma 
ei jääks. Loomulikult arvestasid kogenud jäljetegijad jälge 
pannes ka põllu omapäradega ja korrigeerisid vastavalt 
nurkade asukohti jms, kuid suurtes piirides said jäljed 
võrdsed.

PÕLDUDEST
Lähtuvalt suurest võistlejate hulgast oli põldu kokku 

vaja vähemalt 20 jälje jaoks (kummalegi päevale sai 
planeeritud ka 1 varujälg), mis tähendas 2x ca 130 ha 
maad. Kuna oli soov kasutada mõnevõrra nõudlikumaid 
jäljepinnaseid, siis osutus kõigile võistlejatele sarnase 
tüübiga põllu leidmine parajaks väljakutseks. Raskema 
põllu all sai siis silmas peetud seda, et pinnas oleks 
ebaühtlane ja jälje kestel muutuv, nõudes seega koeralt 
töös rohkem vastupidavust ja probleemide lahendamise 
oskusi. Lähtuvalt põllumajandustöödest muutus 
põldude olukord (randaalimine, taimekaitsevahendite 
kasutamine …) ka veel viimase nädala jooksul, mis tegi 
planeerimise loomulikult taas keerukamaks. Samuti 
täitsid 10 jälge oktoobripäeva valge aja juba üpriski 
tihedalt, mis tähendas, et pikad siirdumised jälgede või 
jäljegruppide vahel ei tulnud samuti kõne alla. Lähtuvalt 

Eesti Meistrivõistlused 

IPO-FH-s 2016
Koolitusaladest viimasena selgusid 2016. aastal Eesti meistrid erijäljekatses ehk IPO-FH-s. IPO-FH 
EMV toimus kuuendat korda ja oli senistest kõige suurema osalejate arvuga – kokku osales 9 võistlus-
paari. Võistlejate arv võib teiste alade kõrval tunduda tagasihoidlik, kuid ala spetsiifi kat iseloomustab 
vast fakt, et kohtunikul on 2-päevasel võistlusel lubatud hinnata maksimaalselt 12 võistlejat.
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kõigest eelnevast said kokkuvõttes valitud üsna Tallinna 
külje all asuvad põllud ja samas levitatud infot, kus 
palusime väljatoodud piirkondades mitte treenida. Selle 
tegevusega pälvisime enne võistlust mõnevõrra kriitikat, 
kuid loodetavasti said võistluse käigus kõik veenduda, et 
nö igapäevastel treeningpõldudel võistlusi siiski läbi ei 
viidud.

Info jagamisest. EMV jaoks sai tehtud koduleht, samuti 
Facebook’i üritus. Infot sai avaldatud järgnevalt:
1.  registreerunud osalejad 2 nädalat enne võistlust ehk 

kohe peale registreerumistähtaja möödumist;
2. osalejate jäljegruppidesse kuulumine nädal enne 

võistlust;
3.  jäljepõldude pildid natuke üle nädala enne võistlust 

(kõik võistlustel võimalikud põllutüübid); 
4. ajakava nädal enne võistlust;
5. kogunemiskohad 3–4 päeva enne võistlust.

Põldude pilte oleksime soovinud lisada veelgi varem, 
kuid nagu ülalpool kirjutatud, tuli lähtuvalt suurest 
osalejate arvust ja põllutöödest põldude osas lõplik 
selgus üsna hilja.

KOHTUNIKUST
Kutsusime hindama hr Vesa Kuosmaneni Soomest 

põhjusel, et tegemist on maailmas täiesti unikaalse 
kogemusega FH-sportlasega. Vesa on osalenud väga 
paljudel FCI MM-idel ja seda isegi juba ajal, kui need 
võistlused olid veel nimega Euroopa karikas. Lähtuvalt 
sellest on tal unikaalne kogemus eri põldude raskusest 
ja koerte võimest neil jälge ajada. Ka kohtunikustaaž on 
tal pikk. Kuivõrd Vesa ei räägi võõrkeeli, siis ise ta MM-
idel kahjuks kohtunik olnud ei ole, küll aga on Soomes 
palju hinnanud nii IPO kui ka FH poolel. Tegemist on ka 
tänasel päeval väga aktiivse sportlasega, kes selgi aastal 
Soome IPO-FH meistrivõistlustel esikoha saavutas ning 
kevadel FCI IPO-FH MM-ile sõidab.

VÕISTLUSPÄEVADEST
Nagu arvukamate osalejatega FH-võistlustel tavaks, 

kestsid ka seekord korraldajate jaoks põllupäevad 
varavalgest hämarani. Ilma osas olid tingimused koerte 
jaoks valdavalt väga head, temperatuur oli jahe ja tuult 
praktiliselt polnud (alles nädal varem kestis päevade kaupa 
päris tormine periood). Pühapäeva öösel ja hommikul 
olid ka mõned miinuskraadid, kuid mullapõllud ka 
esimeste jälgede mahapanemise ajal siiski jääs ei olnud. 

Koeri oli osalemas 3 erinevast tõust, kõige arvukamalt 
olid esindatud saksa lambakoerad. Esimesel päeval 

toimusid jäljed rohupõllul. Rohi oli üsna madal, 
sisaldades tühjemaid alasid ja ka suhteliselt palju 
tugevaid traktoriroopaid. Suurem osa koeri näitas väga 
ilusat jäljetööd, punktikaotusi põhjustasid eelkõige vead 
esemete näitamisel. Päeva parima jälje ajasid 98-punktise 
tulemusega eelmise aasta Eesti meistrid Aarne Väli ja 
Tulikuuma Sähkövirta, lisaks neile said rohujäljelt üle 
90 punkti veel 3 koera, seega konkurents tipus oli igati 
väärikas. Üheksast osalejast jäi tulemus saamata kahel – 
Anu Oks ja Estrellest Hurmuri Käbi ei saanud üle ristuvast 
jäljest ning Tatjana Tšernjakova ja Unerschrocken Vita ei 
suutnud lahendada esimest nurka.

Teisel päeval toimusid jäljed mullapõldudel. Kõigil 
põldudel oli sees mõnevõrra kõvemat ja mõnevõrra 
pehmemat pinnast. Võrreldes eelneva päevaga tulid 
punktiskoorid veidi  madalamad, kuid ilusat jäljetööd 
nägi samuti piisavalt palju. 2 eelmise päeva tulemuslikult 
lõpetanud koera (Aarne Väli ja Tulikuuma Sähkövirta 
ning Triin Kalekin ja Defendervil Gretel) lasid end 
eksitada ristuvast jäljest ja üks (Tatjana Tšernjakova ja 
Unerschrocken Vita) ei suutnud alguspunktist lubatud 
arvu käsklustega õiget jälge üles võtta. Päeva parima 
tulemuse said 91 punktiga Greta Rüütel ja Nicky vom 
Hause Luka, kes saavutasid kokkuvõttes 183 punktiga 2. 
koha. Ka võitjad – Aivo Oblikas ja Daneskjold Hawk said 
sama punktisumma, kuid üksikult jäljelt saadud kõrgem 
tulemus (94 p) andis neile sel aastal kõrgema koha. 
Kolmandaks tulid Meeli Puusepp ja Estrellest Hurmuri 
Coca 177 punktiga, kokku said positiivse tulemuse (ehk 
mõlemalt jäljelt vähemalt 70 punkti) 5 võistluspaari. Palju 
õnne kõigile!

Lõpetuseks suur-suur  tänu kõigile, kes aitasid võistlust 
korraldada:
maaomanikud ja -rentnikud, kes lubasid põlde kasutada;
peakorraldaja Agle Oissar;
tõlk Leelet Kivioja;

Eriline tänu suurepärastele jäljetegijatele, kes kuulasid 
juhiseid, mõtlesid aktiivselt kaasa ja tegid vajadusel 
iseseisvalt otsuseid – Erika Piirsalu, Helve Käro, Tõnis 
Vanaveski, Katrin Kressel, Ülle Üksik, Monika Rusing, 
Margot Luukas, Margit Viilmaa, Taivo Maar!  

Autor: Mari Oblikas, 
jäljekoordinaatorPildid: Mari Oblikas
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Pildid: Mari Oblikas
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Tulemused
Kohtunik: Vesa Kuosmanen (Soome)

1. koht ja Eesti Meister 2016 belgia lambakoer 
malinois DANESKJOLD HAWK, koerajuht 
Aivo Oblikas A1: 94 A2: 89 kokku: 183 
hinne: väga hea tulemus: IPO-FH 

2. koht  hovawart NICKY VOM HAUSE LUKA, 
koerajuht Greta Rüütel A1: 92 A2: 91 kokku: 
183 hinne: väga hea tulemus: IPO-FH

3. koht  saksa lambakoer ESTRELLEST HURMURI 
COCA, koerajuht Meeli Puusepp A1: 94 A2: 
83 kokku: 177 hinne: hea tulemus: IPO-FH

4. koht  belgia lambakoer malinois VYATKINS’ 
VESPER, koerajuht Reelika Reilson A1: 84 
A2: 89 kokku: 173 hinne: hea tulemus: IPO-
FH

5. koht  saksa lambakoer ESTRELLEST HURMURI 
KÄBI, koerajuht: Merike Kungla A1: 72 A2: 
71 kokku: 143 hinne: rahuldav tulemus: IPO-
FH
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Koerakasvatajad,
võtke meiega ühendust! 
Pakume registreeritud kasvatajatele võimalust osta 
ROYAL CANIN® tooteid spetsiaalse kasvatajahinnaga. 

Samuti on meil palju muid soodustusi 
oma lepingulistele klientidele. 

Võtke meiega ühendust: 
klaire.niilus@royalcanin.com  
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Pildid: Siim Kinnas

Tartu Rahvusvaheline koertenäitus

05.11.2016, Tartu 

Näituse parim / BIS
Kohtunik: 
Ricardo Torre-Simoes / Brasiilia

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

2  airedale'i terjer RUS KORNELS SIMVOL POBEDY RUS CH, om: Sergey Nikulin, Venemaa
3  gordoni setter GOANGO BLACK I WANT IT ALL BALT W15, om: Nina Caldén & Joakim Caldén, Soome
4  rottweiler OLBURD SALIVAN, om: L. Bogomolova, Venemaa
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Näituse parim / BIS
Kohtunik: Carlos Fernandez-Renau / Hispaania

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

2  lhasa apso SIIMLINE'S LOVE LEGACY TRUTH BALT JW16 BeneluxJW16 BLR CH BLR W16 EST J CH 
EurJW16, om: Kersti Paju & Vivian Muttik, Eesti

3  labradori retriiver VIFLIEM BASKIN ROBBINS, om: Yu. Parshukova, Venemaa
4  kääbustaks, lühikarvaline STAIER'S BEAUTY BALT CH EST CH LTU CH LVA CH RUS CH, om: N. 

Mikhaylova, Venemaa
Pildid: Siim Kinnas

Tartu Rahvusvaheline koertenäitus

06.11.2016, Tartu 
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Tartu Rahvusvaheline koertenäitus, 05.11.2016 

Tulemused

Rühm 1
Kohtunik: Jahn Stääv / Rootsi

1  šveitsi valge lambakoer BEL ETUAL 
ORSO EST CH RUS CH, om: Oleg 
Antipov, Venemaa

2  austraalia lambakoer PROPWASH 
REDOUBTABLE BALT CH EST CH 
LTU CH LVA CH LVA JCH, om: Inga 
Cerbule & Leslie B. Frank, Läti

3  welsh corgi pembroke ANDVOL 
TSESAREVICH CZE CH EST CH RUS 
CH, om: Olga Shuvalova, Vene-maa

4  belgia lambakoer groenendael ACMEN 
GORGONES EST CH FIN CH TLN 
WCup16, om: Riitta Laakso, Soome

Rühm 2
Kohtunik: 
Carlos Fernandez-Renau / Hispaania

1  rottweiler OLBURD SALIVAN, om: L. 
Bogomolova, Venemaa

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

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

4  bullmastif DIIVA'S STYLE 
N'BULLGRINS VEYRON EST CH 
FIN CH, om: Olga Mdivani, Soome

Rühm 3
Kohtunik: Zoja Bogdanova / Venemaa

1  airedale'i terjer RUS KORNELS 
SIMVOL POBEDY RUS CH, om: 
Sergey Nikulin, Venemaa

2  skye terjer FINNSKY TEMPTATION 
DEU CH EST CH VDH J CH, om: 
Carina Kitti & Dörthe Schroetter, 
Soome

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

4  west highlandi terjer RATTREY 
REBECCA THATCHER, om: M 
Volkova, Venemaa

Rühm 4
Kohtunik: Katrin Raie / Eesti

1  kääbustaks, karmikarvaline 
ANGELINA PET VITORAZ, om: 
Sampo Miettinen & Unto Timonen, 
Soome

2  kääbustaks, lühikarvaline DILEMMA 
APRES L'ONDEE, om: Merle Kollo, 
Eesti

3  kääbustaks, pikakarvaline HULIKON 
AAMUTAIVAAN TÄHTI BGR CH 
BGR GR CH LVA CH MKD CH, om: 
Minna Gräsbeck, Soome

4  taks, karmikarvaline IDESÜSS 
E-MAIL "TO WELMU" C.I.E 
ESTJW02 ESTJW12 HeJW11 HeW14 
LTU W16 ROU CH ROU GR CH 
TLNW12, om: Pentti Martimo, Soome

Rühm 5
Kohtunik: 
Carlos Fernandez-Renau / Hispaania

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

2  pomeranian/kääbusspits HEIDELIND'S 
BNT IDEE FIXE EST CH EST J CH, 
om: Maarja Palmiste, Eesti

3  shiba HANDZIMEMESITE YARO 
BLR CH EST CH RUS CH RUS JCH, 
om: Lilya Kamalieva, Venemaa

4  samojeedi koer SAMITE 
IKILIIKKUJAN ISAAC EST J CH EST 
JW16 LTU JCH LVA JCH TLNJW16, 
om: Aili Piirikivi, Eesti

Rühm 6
Kohtunik: Tony Rainey / Iirimaa

1  vendeen'i suur basset-grifoon 
MINSKUHOFF'S YOU ONLY LIVE 
TWICE BALT J CH BLR CH EST J 
CH FIN JW15 FINW15 LTU JCH 
LTU JW16 LVA CH LVA JCH TLN 
JWCup16 TLN WCup16, om: Maria 
Aaltovirta, Soome

2  basset hound HOPELESS UH AH 
WANNA LOVE FIN CH FINW13, om: 
Taija Turkia, Soome

3  beagle FANTA'S BRAND MOON 
OTHER MIAMI, om: Vita Kozirenko, 
Läti

4  rodeesia ridgeback MINARBI BB 
SPLENDIC REMS, om: Diana Buliga, 
Läti

Rühm 7
Kohtunik: Pekka Teini / Soome

1  gordoni setter GOANGO BLACK I 
WANT IT ALL BALT W15, om: Nina 
Caldén & Joakim Caldén, Soome

2  inglise pointer WILCHRIMANE 
JUMP N'JIVE ESTJW16, om: Jutta 
Arolaakso, Soome

3  weimari linnukoer, lühikarvaline ORO 
D'ETNA OPTIMUS PRIME BLR JCH 
EST J CH, om: Aksana Liavonava, 
Valgevene

4  inglise setter RITAILAN GREAT 
BALLS OF FIRE EurJW12 FINJW12 
FINW14 LTU JW13, om: Henna 
Tuurna, Soome

Rühm 8
Kohtunik: Tony Rainey / Iirimaa

1  labradori retriiver VIFLIEM BASKIN 
ROBBINS, om: Yu. Parshukova, 
Venemaa

2  kuldne retriiver KARVIN PURE 
SALSA EST J CH LVA JCH, om: 
Hanna-Liisa Hartikainen & Heikki 
Kvist, Soome

3  ameerika kokkerspanjel SERENE 
TRICKS R FOR KIDS BALT JW15 
EST CH EST J CH FIN CH TLNJW15, 
om: Sofi a Neuvonen, Soome

4  inglise springerspanjel L'POWER 
POINT DE LA TETE DE 
FELLERING, om: Tarja Hovila & 
Simonin Laurent, Soome

Rühm 9
Kohtunik: Bertold Peterburs / 
Saksamaa

1  toy-puudel AIRI ARABESKA 
X-MEN, om: M. Yakovleva, Venemaa

2  hiina harjaskoer MANO PONIS 
JUPITERIS, om: Piia Sillanp, Soome

3  tiibeti terjer SIIMLINE'S MISTER 
FUEL OF LIFE TLN JWCup16, om: 
Rita Tali, Eesti

4  lhasa apso SIIMLINE CHIC 
TUXEDO C.I.B EST CH EST J CH 
ESTJW14 HRV CH LVA CH POL 
CH TLN WCup16, om: Kersti Paju & 
Vivian Muttik & Nikola Smolic, Eesti
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Rühm 10
Kohtunik: Dianne Degryze / Belgia

1  afganistani hurt AL KHABARA LET 
ME BE YOUR SENSATION ESTJW16 
TLN JWCup16, om: Monica Kullarand 
& Aleksander Kullarand, Eesti

2  iiri hundikoer RIVERWOLF JOST 
VAN DYKE, om: Maarit Perälä & 
Tomi Perälä & Riitta Lehto-Nevala, 
Soome

3  vene hurt- borzoi PHILADELPHIAN 
SABANNA FILIPP EST CH EST J CH 
TLNW16, om: Rita Teek & Marleen 
Toode, Eesti

4  whippet KUPLETO ANDORRA, om: 
Andželika Drungiliene, Leedu

Parim kutsikas
Kohtunik: Serghei Volinets / Moldova

1  ameerika akita ISO KARHU 
HILDUR, om: Juha Kantola, Soome

2  west highlandi terjer RATTREY 
CERTERO FOR LAMONTERRA, om: 
Olga Belyaeva, Venemaa

3  samojeedi koer LUMEINGEL 
LUMEPILVEKE, om: Katrin Oinitš & 
Margus Oinitš, Eesti

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

Parim juunior
Kohtunik: 
Carlos Fernandez-Renau / Hispaania

1  samojeedi koer SMILING 
SNOWBALL THIS IS ME, om: 
Kristiine Uspenski & Kertu Nõmm, 
Eesti

2  lhasa apso SIIMLINE'S LOVE 
LEGACY TRUTH BALT JW16 
BeneluxJW16 BLR CH BLR W16 EST 
J CH EurJW16, om: Kersti Paju & 
Vivian Muttik, Eesti

3  kääbustaks, karmikarvaline 
ANGELINA PET VITORAZ, 
om: Sampo Miettinen & Unto 
Timonen, Soome

4  inglise springerspanjel 
L'POWER POINT DE LA TETE 
DE FELLERING, om: Tarja 
Hovila & Simonin Laurent, 
Soome

Parim veteran
Kohtunik: Kirsti Louhi / Soome

1  hiina harjaskoer JUST BELIVE 
ME EPOCHA BALT CH BLR 
CH C.I.B EST CH EST J CH EST 
Vet CH LTU CH LTU JCH LTU 
Vet CH LVA CH MKD J CH 
RUS CH RUS JCH UKR CH, 
om: Svetlana Chaleckaja, Leedu

2  basenji BULLDOBAS NO 
REGRETS C.I.B EST CH EST 
Vet CH ESTW09 FIN CH FIN 

VetW14 NOR CH NORD CH RKF 
CH RKFW07 RUS CH SWE CH, om: 
Hanna-Leena Kyttä, Soome

3  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 VetWCup15 TLN VetWCup15 
TLN VetWCup16 TLNW15 WW08 
WVetW15, om: Kristiine Uspenski, 
Eesti

4  welsh corgi pembroke ANDVOL 
PINKERTON, om: Olga Shuvalova, 
Venemaa

Parim kasvataja
Kohtunik: 
Domenico Di Matteo / Itaalia

1  samojeedi koer SMILING SNOW-
BALL, om: Kristiine Uspenski, Eesti

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

3  cavalier king charles spanjel  ROYAL 
FANTASY, om: Urve Tipp & Helina 
Pohjola, Eesti

4  kuldne retriiver GREENHILL'S, om: 
Anne Virtanen, Soome

Parimad järglased
Kohtunik: Jane Lilley / Suurbritannia

1  vendeen'i suur basset-grifoon 
MINSKUHOFF'S GRAND NOTRE-
DAME BALT CH BALT J CH BALT 
JW10 BALT W11 BALT W13 BLR 

CH C.I.E DNK CH EST CH EST J 
CH ESTJW11 ESTW12 ESTW14 
FIN CH FINW13 LTU CH LTU JCH 
LTU JW11 LTU W13 LVA CH LVA 
JCH LVA JW11 LVA W12 LVA W13 
RKF CH RKFW11 RUS CH RUS JCH 
SWE W12 SWE W13 TLN WCup16 
TLNW12, om: Maria Aaltovirta, 
Soome

2  kääbustaks, lühikarvaline STAIER'S 
BEAUTY BALT CH EST CH LTU CH 
LVA CH RUS CH, om: N. Mikhaylova, 
Venemaa

Parim paar
Kohtunik: Malgorzata Halas / Poola

1  ameerika kokkerspanjel HEAVENLY 
WAY'S AUTUMN TEMPTATION 
EST CH EST J CH FIN CH LTU 
CH & COUNTLEWICK'S SWEET 
SPRING, om: Anita Hovisilta & 
Merja Ylhäinen, Soome

2  berni alpi karjakoer ZEUS GOD OF 
SKY BERNO VEGA & ZET ENERGY 
BERNO VEGA, om: Egle Šulciene, 
Leedu

3  siberi husky ABSOLUTE ACE OF 
TRUMPS IZ DOMA KOREEVYKH 
& ASPIRATION TO WIN IZ DOMA 
KOREEVYKH, om: G. Koreeva, 
Venemaa

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

Laps ja koer
Kohtunik: Frode Jevne / Norra

      1 Keity Randmaa, Eesti
2 Mihail Molokov, Eesti
3 Kata Ria Uspenski, Eesti
4 Erin Dunaway, Eesti

Juunior-handler 10-13
Kohtunik: Frode Jevne / Norra

1 Nella Nemlander, Soome
2 Keitlyn Randmaa, Eesti
3 Vladislav Lazurin, Eesti
4 Kerttu Kethly Rumask, Eesti

Juunior-handler 14-17
Kohtunik: Frode Jevne / Norra

1 Anabel Leedu, Eesti
2 Sergei Pustovalov, Eesti
3 Mila Ruusuvirta, Soome
4 Katherin Reet Sisask, Eesti

Rühm 1

samojeedi koerte kennel SMILING SNOW-BALL, om: 
Kristiine Uspenski
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Kohtunik: Jadranka Mijatovic / 
Horvaatia

1  welsh corgi pembroke ANDVOL 
PINKERTON, om: Olga Shuvalova, 
Venemaa

2  welsh corgi cardigan 
WINDWINNER'S A NIGHT AT 
THE OPERA BALT JW15 EST J 
CH FIN CH SWE CH, om: Vivian 
Mattsson, Soome 

3  portugali lambakoer FUNFUN 
SUKLAA UNELMA BALT JW15 
FINJW15 HeJW15 HeW15 
NORDJW15 NORDW15 RUS JCH, 
om: Päivi Metsätalo, Soome

4  austraalia lambakoer PEAK RIVER 
BON BON CUTE FIANCEE, om: 
Marge Perri, Eesti

Rühm 2
Kohtunik: Malgorzata Halas / Poola

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

2  bullmastif DIIVA'S STYLE 
N'BULLGRINS VEYRON EST CH 
FIN CH, om: Olga Mdivani, Soome

3  shar pei AISTI ILEAL MISHELLE 
STAR BEAUTY EST CH RUS CH, 
om: Elena Ilyina, Venemaa

4  kääbusšnautser must ELKOST DIAS 
RODRIGO EST CH RUS CH, om: 
Tatiana Konstantinova & V.P. Dubina, 
Venemaa

Rühm 3
Kohtunik: Agnieszka Onuk / Türgi
1  welshi terjer AK MIL VISTA JUBILEE 

JAZZ BALT CH BALT W13 BALT 
W15 BALTERW15 BALTERW16 
C.I.B DNK CH EST CH EST J CH 
ESTJW13 ESTW14 ESTW15 ESTW16 
HJW13 Interra'JW13 LTU CH LTU 
W16 LVA CH LVA JCH LVA W14 
NOR CH NORD CH POL CH POL 
W14 ROU CH ROU ClW15 ROU GR 
CH RUS CH SWE CH TLN WCup14 
TLN WCup16 TLNJW13 TLNW13 
TLNW14 TLNW15 TLNW16, om: 
Aivi Kabur, Eesti

2  airedale'i terjer RUS KORNELS 
SIMVOL POBEDY RUS CH, om: 
Sergey Nikulin, Venemaa

3  west highlandi terjer WHO'S 
GUILTY FIN CH NORDJW13, om: 
Vesa Lehtonen & Riikka Santalahti, 
Soome

4  parson russell'i terjer TAIRNGIRE 
ENIGMA, om: Sanna Saunaluoma, 
Soome

Rühm 4
Kohtunik: Jahn Stääv / Rootsi

1  kääbustaks, lühikarvaline STAIER'S 
BEAUTY BALT CH EST CH LTU 
CH LVA CH RUS CH, om: N. 
Mikhaylova, Venemaa

2  küülikutaks, karmikarvaline 
TSERTUS DIRECT HIT, om: 
Svetlana Kharkovskaya, Venemaa

3  taks, karmikarvaline ARVOCAS 
FINNHITTI, om: Noora Husu, 
Soome

4  küülikutaks, pikakarvaline 
DACHFEEL BEAUTY BALT JW15 
LTU CH, om: Jelena Brokane, Läti

Rühm 5
Kohtunik: Pekka Teini / Soome

1  basenji TAJI HODARI FLIES TO 
LOANGO EST CH HUN JCH 
JWW13 LUX JCH POL CH POL 
JCH, om: Dorota Müller & Katie 
Campbell & Grażyna Kramarow, 
Poola

2  ameerika akita INULINE 
SUMMERTIME EST CH EST J CH 
FINW15 RUS CH RUS JCH, om: 
Alexandra Vinogradova, Venemaa

3  samojeedi koer MON ARCH 
SILVERWHITE VIDNAVSKA ZARE 
BALT J CH EST CH EST J CH LTU 
JCH LVA JCH, om: Margrit Malva, 
Eesti

4  hall norra põdrakoer KOSSELON 
AXE EST CH FIN CH FIN WCH, 
om: Sami Härkänen, Soome

Rühm 6
Kohtunik: Serghei Volinets / Moldova

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

2  beagle SKILOS MAS RING THE 
BELL NORDJW15, om: Katri Hotti & 
Antti Salminen, Soome

3  baieri verekoer ARTEMIDA 
AMBERROCK EST J CH LVA JCH, 
om: Ilze Čuhnova-Rancane, Läti

4  drever METSASEMU INGLI 
PUUDUTUS BALT J CH EST J CH 
LTU CH LTU JCH LTU W16 LVA 
JCH, om: Katja Luttinen & Annika 
Naukkarinen, Soome

Rühm 7
Kohtunik: Tony Rainey / Iirimaa

1  iiri punane setter MERRYVIEW'S 
FAMILY MAN NORDW13 TLN 
WCup15, om: Nina Caldén & Joakim 
Caldén, Soome

2  itaalia linnukoer FIKRET'S ENJOY 
THE BOOGIE, om: Henna Rahunen, 
Soome

3  gordoni setter GOANGO BLACK I 
WANT IT ALL BALT W15, om: Nina 
Caldén & Joakim Caldén, Soome

4  inglise pointer WILCHRIMANE 
JUMP N'JIVE ESTJW16, om: Jutta 
Arolaakso, Soome

Rühm 8
Kohtunik: Ricardo Torre-Simoes / 
Brasiilia

1  labradori retriiver VIFLIEM BASKIN 
ROBBINS, om: Yu. Parshukova, 
Venemaa

2  ameerika kokkerspanjel FABELSFEE 
WHO'S YOUR DADDY, om: Tanja 
Elo & Tarja Uotinen, Soome

3  inglise springerspanjel ADAMANT'S 
LONG LIVE THE QUEEN BALT 
JW15 LTU JW16, om: Tarja Hovila, 
Soome

4  romagna veekoer WILDFINN 
LAVERDA DNKJW15 FINJW15, 
om: Salla-Mari Kuusinen & Harri 
Kuusinen, Soome

Rühm 9
Kohtunik: Dianne Degryze / Belgia

1  lhasa apso SIIMLINE'S LOVE 
LEGACY TRUTH BALT JW16 
BeneluxJW16 BLR CH BLR W16 EST 
J CH EurJW16, om: Kersti Paju & 
Vivian Muttik, Eesti

2  mops LOS CHATOS DEL NORTE 
POKER FACE EST J CH ESTJW16 
HUN CH LUX JCH PRT JCH RUS 
JCH WJW16, om: Kristina Arus, Eesti

3  papillon L'AMOUR-AVEC-TOI 
DE COSTALINA, om: Jan Roosens, 
Prantsusmaa

4  tiibeti terjer AMOX EXCELLENT 
EDITION FINJW15, om: Jaana 
Myötyri-Ulmanen, Soome

Rühm 10
Kohtunik: Katrin Raie / Eesti

1  afganistani hurt OSHANAMEH'S 
OMG EST J CH, om: Alexandra 
Daniela Naarits, Eesti

2  itaalia väikehurt PATRICIA MIELAS 
KUPIDONAS EST J CH LVA JCH, 
om: Jelena Suhareva, Läti

Tartu Rahvusvaheline koertenäitus, 06.11.2016 

Tulemused
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3  whippet WOODBROOKS WHO 
MADE WHO, om: Ulrica Ahlström, 
Soome

4  iiri hundikoer MACCAURA 
PLATINUM DOLLY OF MB BALT 
J CH BALT JW15 EST CH EST J 
CH LTU JCH LVA JCH, om: Hanna 
Pirttilahti, Soome

Parim kutsikas
Kohtunik: 
Bertold Peterburs / Saksamaa

1  west highlandi terjer RATTREY 
CERTERO FOR LAMONTERRA, 
om: Olga Belyaeva, Venemaa

2  papillon BLESK FORTUNI 
DIADEMA, om: Heleni Mäe, Eesti

3  inglise setter EDENBRIDGE 
NATIONAL TREASURE, om: Eva-
Liisa Salin, Eesti

4  kuldne retriiver MEIEPERE WILD 
HONEY PIE, om: Karis Saarniit, Eesti

Parim juunior
Kohtunik: Kirsti Louhi / Soome

1  samojeedi koer SMILING 
SNOWBALL THIS IS ME, om: 
Kristiine Uspenski & Kertu Nõmm, 
Eesti

2  lhasa apso SIIMLINE'S LOVE 
LEGACY TRUTH BALT JW16 
BeneluxJW16 BLR CH BLR W16 EST 
J CH EurJW16, om: Kersti Paju & 
Vivian Muttik, Eesti

3  inglise springerspanjel L'POWER 
POINT DE LA TETE DE 
FELLERING, om: Tarja Hovila & 
Simonin Laurent, Soome

4  austraalia lambakoer PEAK RIVER 
BON BON CUTE FIANCEE, om: 
Marge Perri, Eesti

Parim veteran
Kohtunik: Malgorzata Halas / 

Poola

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

2  welsh corgi pembroke 
ANDVOL PINKERTON, om: 
Olga Shuvalova, Venemaa

3  afganistani hurt TRIUMPH-
SHOW ANGEL'S DREAMS 
BLR CH EST CH LTU CH LTU 
VetW15 RUS CH, om: Jelena 
Haustova, Eesti

4  ameerika kokkerspanjel PITCHI 
HOT SHOT FIN CH FIN VetW15 
HeVetW15, om: Hannu Palonen, 
Soome

Parim kasvataja
Kohtunik: Jane Lilley / Suurbritannia

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

2  lhasa apso SIIMLINE'S, om: Kersti 
Paju, Eesti

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

4  cavalier king charles spanjel ROYAL 
FANTASY, om: Urve Tipp & Helina 
Pohjola, Eesti

Parimad järglased
Kohtunik: 
Domenico Di Matteo / Itaalia

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

2  kääbustaks, lühikarvaline STAIER'S 
BEAUTY BALT CH EST CH LTU 
CH LVA CH RUS CH, om: N. 
Mikhaylova, Venemaa

Parim paar
Kohtunik: Frode Jevne / Norra

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

2  leonberger LEMPILEIJONAN 
VELJENI LEIJONAMIELI & RUA 
SOLEIL ULISSA LADY IN RED RUS 
CH, om: Natalia Lazareva, Venemaa

3  ameerika staff ordshire'i terjer 
ONE IN A MILLION SOUL OF 
GRYFFINDOR & BARSELONA 
FLOWER SOUL OF GRYFFINDOR 
EST CH UKR CH, om: Alina 
Nikulina, Ukraina

4  bernhardiin, pikakarvaline 
LUMELAVIIN BRILLIANT KIND 
OF HEART EST J CH ESTJW16 LTU 
JCH & LUMELAVIIN BRILLIANT 
LOVE PRINCESS EST J CH 
ESTJW16 LTU JCH LTU JW16 
TLNJW16 TLNW16, om: Külli 
Trauser, Eesti

Laps ja koer
Kohtunik: Zoja Bogdanova / Venemaa

1 Kata Ria Uspenski, Eesti
2 Keity Randmaa, Eesti
3 Erin Dunaway, Eesti
4 Richard Heinrich Laht, Eesti

Juunior-handler 10-13
Kohtunik: Zoja Bogdanova / Venemaa

1 Nella Nemlander, Soome
2 Rugile Rimkute, Leedu
3 Karen Dunaway, Eesti
4 Vladislav Lazurin, Eesti

Juunior-handler 14-17
Kohtunik: Zoja Bogdanova / 
Venemaa

1 Polina Gukkina, Venemaa
2 Anabel Leedu, Eesti
3 Sergei Pustovalov, Eesti
4 Aleksandra - Juzeff a Belaišis, 
Eesti

airedale’i terjer KATHERINA’S LAND QUITE SO, om: 
Jekaterina Kantijevskaja
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Balti Võitja 2016

Eesti Kennelliidu esindajatel oli tore võimalus võõrustada “Balti Võitja 2016” näitusel 
oma infoboksis FCI presidenti hr Rafael de Santiagot. Pildil (vasakult paremale) EKL 
näituste peasekretär Lea Aljas, EKL näitusetoimkonna esimees Marko Lepasaar, FCI 
president Rafael de Santiago ning EKL büroo juhataja Ene Kaups.

Pilt: Eesti Kennelliit

12-13.11 toimus Riias järjekordne 
Balti Võitja näitus. Pärast eelmisel 
aastal Tallinnas toimunud edukat 
ja väga osavõtjaterohket üritust, oli 
kord Läti käes. Lätis toimub juba 
mitu aastat novembris üritus, kus 
lisaks koertele on esindatud ka 
kassid, jänesed ning muud loomad. 
Seekord siis kandis koertenäituse osa 
Balti Võitja nime.

 Osalejaid oli soliidne arv- 2500 
koera ning rohkearvuliselt olid 
esindatud ka eesti koerad. Samuti  
aitas Baltimaade kaunemaid koeri 
valida ka kohtunik  Eestist - pr.Helen 
Tonkson-Koit. Näituse kõige 
olulisemat võistlust- BISi valis FCI 
president hr. Rafael De Santiago 
isiklikult. Näituse võitis afganistaani 
hurt Venemaalt. 

Sellel näitusel oli Eesti Kennelliit 
esindatud ka boksiga, et olla eesti 
koeraomanikele toeks nii nõu ja jõuga 
ning loomulikult, et vastata kõikidele 
EKLi puudutavatele küsimustele  ja 
reklaamida järgmise aasta näitusi. 
Meie boksi väisas ka hr. Rafael De 
Santiago ja hr. Yves de Clercq, kes 
avaldasid tunnustust EKLi heale 
tööle ja soovisid edu edaspidiseks.

 Järgmisel aastal toimub Balti 
Võitja näitus aga juba Leedus 
Moletais. Seega järgmise Baltimaade 
kõige tähtsama näituseni on jäänud 
ainult 6 kuud. Kohtumiseni Leedus!

Marko Lepasaar
EKL Näituse toimkonna esimees

Juuniorhändler 8-13 aastased (14 
võistlejat)
1. Viktoria Pavlenkova (EE)  Best 

Junior Handler
5. Ramona Pajusaar (EE)

Juuniorhändler 14-17 aastased (12 
võistlejat)
3. Anabel Leedu (EE)

Paarivõistlus, laupäeval
4. taks, lühikarvaline TOMLAND  

TECKEL  BRANDON  &  
TOMLAND  TECKEL 
BARSELONA, T.Tomingas (EE)

Parim veteran, laupäeval
4. Chow  chow NELSON-NICO VON 

BEST IN SHOW
Kohtunik: Rafael DE SANTIAGO (PR)

1. Afganistani hurt AMAL SALANG COEUR D’COEURS, D.Shirokov (RU)
2. Phalene MAGIC SUNRISE GREAT GENTLEMAN, I.Fraimane (LV)
3. Norfolki  terjer  TERRAVIRTUS  EDINBURGH  DUKE,  A.Petrova  &  

O.Zilotina (RU)
4. Vendéen’i suur basset-grifoon HOCUS POCUS V.TUM-TUMS VRIENDJES, 

H.Leinonen (FI)
5. Kääbustaks, karmikarvaline  MAGIK  RAINBOW  VERINO ROBERTO 

GOLD, V.Ivanova & E.Chudinovskaya (RU)

5.rühm
2. Ameerika akita MAMORU 

MOULIN ROUGE WITH 
RUTHDALES,  K.Audova (EE)

4. Samojeed  SMILING  SNOWBALL  
LUMINOUS  PHOBOS,  
K.Uspenski  & M.Lastik (EE)

5. Chow chow NELSON-NICO VON 
BELLINGROTH, I.Allika (EE)

8.rühm
3. Inglise springerspanjel  ALFALEX 

KING OF JOY, U.Hiie & 
R.Remma (EE)

BELLINGROTH, I.Allika (EE)

1.rühm
4. Lõuna-vene lambakoer 

RAJEVSKIY WITH LOVE FROM 
LYUTIY, R.Tali (EE)

2.rühm
3. Berni alpi karjakoer RIDON 

HENNET QUANTUS, E.Saveljev 
(EE)

4.rühm
4. Küülikutaks, karmikarvaline 

LISEGO NOSA CELUJTE 
MENJA CELUJTE, M.Kovalenko 
& L.Narkeliunaite (EE)

Kõik tulemused: http://www.dogs.lv/fi les/16_bw.pdf

EESTLASED BALTI VÕITJA 2016 POODIUMIKOHTADEL:
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Jõulukuul ilmub tavapäraselt rohkesti raamatuid, 
kuid eestikeelse koeraraamatu sünd on iga kord 
eriline sündmus! Detsembris saabus trükist Eesti 
Kennelliidu staažika liikme, kogenud koerakasvataja ja 
-koolitaja Urve Lageda „Kutsika kasvatamise tarkusi“. 
Raamatu alapealkiri „Vastuseid küsimustele, mida kõik 
kutsikaomanikud küsivad“ ilmestab hästi, mis laadi 
väljaandega tegemist on.

See on praktiline ja konkreetne küsimuste-vastuste 
stiilis algaja koeraomaniku käsiraamat, millest leiab häid 
soovitusi kutsika kehalist ja vaimset arengut, tervist, 
kohtlemist ja esmast koolitust puudutavatel teemadel 
koos näidetega elust. Raamatus pole ühtegi väljamõeldud 
küsimust, kõik see pärineb tegelikust elust ja reaalsetelt 
kutsikaomanikelt. Ka lahendused on elust enesest, need 
on korduvalt järele proovitud ja toimivad. Raamat räägib 
kutsikaga seotud probleemidest ilustamata, täpselt nii, 
nagu need päriselus on. 

Küsimused on jaotatud 14 alateemasse, mainigem siin 
mõningaid neist, näiteks „Ettevalmistused kodus enne 
kutsika saabumist“, „Pissiteema ja teised tualetikombed“, 
„Söömine on ainuke töö, mis toidab“, „Suhte loomine 
koera ja inimese vahel“, „Käitumisprobleemid“, „Tervis 
ja esmaabi“. 

Raamatu idee sündis 
Urvel praktilisest vajadusest, kuna nõu küsivate 
kutsikaomanike küsimused kippusid pidevalt korduma. 
Sageli uuris üks või teine kutsikavõtja, kas kusagil ei 
leiduks mõnd algajale sobivat kutsikaraamatut, kus 
vastused nendele tavapärastele küsimustele oleksid kõik 
samade kaante vahel koos. Samas soovisid küsijad, et 
kutsikaraamat poleks liiga mahukas ja keeruline, sest kui 
kutsikas on juba majas, pole enam aega pakse raamatuid 
uurida, vaid tuleb kiireid otsuseid vastu võtta ja tegutseda. 

Paljud selle raamatu nõuanded rõhutavad eriti suurt 
tõugu koera kasvatamisega kaasnevat vastutust, mis 
on ka mõistetav. Ometi võivad kutsikaraamatut julgesti 
lugeda ka kõikide väiksemat tõugu koerte omanikud, 
samuti inimesed, kes koeraigatsust alles hinges kannavad 
ja kõhklevad, kas üldse võtta koer või mitte. Kindlasti 
tuleks seda raamatut soovitada lastega peredele, kes alles 
plaanivad kutsikavõttu.

Raamatu esimesed lugejad on juba avaldanud oma 
arvamust. Saksa lambakoerte omanik Külli on öelnud: 
„Kahju,et sellist käsiraamatut juba varem keegi pole 
kirjutanud. Kuigi olen üles kasvatanud mitu saksa 
lambakoera, siis olles taas kutsikaomanik, on see üks väga 
väärt lugemine.” 

Inglise buldogi kutsika värske omanik Kaisa on 
arvanud:  „Raamatut lugedes tekkis tunne, et kus see 
küll varem oli, inglase Ruby koju saabumist oleks saanud 
korraldada palju parema ettevalmistusega ja mõnedki 
mured oleks saanud lihtsamalt ning kasvatajat vähem 

Vastuseid küsimustele, mida 
kõik kutsikaomanikud küsivad
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Kenal talvehommikul 2016 
saime  postkasti meili  kirjastuselt Menu, kus pakuti 
võimalust kirjutada raamat Eestis jahis  kasutatavatest 
jahikoertest. Kirjastus Menu annab välja  jahimeeste 
ajakirja „Eesti Jahimees“ ja nad olid meie artikleid 
jahikoertest lugenud. Teema tundus põnev. Ei saanud 
keelduda, kuna senini väljaantud koeraraamatud on 
valdavalt tõlkeraamatud, kus esineb palju vastukäivusi, 
teisiti arusaamu jms. 

Saime kokku toimetajatega, arutasime mida ja 
kuidas, kellele antud raamat kirjutada. Põhilise tõuke 
kirjutamiseks andis see, et Eestis pole oma, Eesti autorite 
koostatud analoogi ammu ilmunud. Eriti vähe on just 
jahikoertest kirjutatud. 1982. aastal välja antud raamat 
„KOER” - meie kõikide poolt hellalt hoitud ning ikka ja 
jälle uuesti loetud „piibel“  - oli viimane. Toimetajate soov 
oli tutvustada tõuge, lisada meie ajakirjas ilmunud artiklid 
jahikoertest, jagada omi kogemusi. Oleme mõlemad just 
koertega jahti pidavad  jahimehed, jahikatsete kohtunikud 
ja jahikoerte keskel üles kasvanud. Seega teema on väga 
südamelähedane. Algus oli raske, mõtteid hiiglama 

palju, teemasid, mida kõike kindlalt vaja 
käsitleda, lõpmatult palju. Jagasime koerte 

rühmad omavahel ära ja hakkasime pihta.
Koju otsisime kõik Eestis välja antud koeraraamatud, 

Vene, Eesti, Soome kennelliitude tõugude standardite 
kirjeldused, foorumid, kus on jahikoertest juttu. Tahtsime 
väga raamatusse saada ka jahikatsete reeglid, kuid paraku 
jääb see edaspidiseks…..

Tutvustame raamatus ka FCI ja EKL ja EJTÜ olemust.
Suuremal osal raamatu piltidel on meie  Eesti omad 

koerad. Ega jahimehed väga ei armasta oma tublidest 
koertest pilte teha, tuli ikka üksjagu vaeva näha nende 
hankimisel. Samas soov oli just jahil käivatest koertest 
pildid panna, näitusekoeri eksponeeritakse niigi igal pool.

Värske raamatu sihtgrupiks oleks koeraarmastajad 
inimesed ja eeskätt  jahimehed, kellel valik-soov endale 
tubli abimees võtta. Loodame, et nii mõnigi leiab siit 
kasulikke soovitusi.

Mari-Ann Rehk
Aili Pärtel-Beljaev

tüüdates lahendatud! Tasub kindlasti läbi lugeda ka need 
osad, mille puhul tundub, et need mind ei puuduta. 
Näiteks korterikoera omanikuna leidsin huvitavat ja 
kasulikku ka teemadest, kus räägiti õuekoerast.” 

Heli, kelle peres on aastate jooksul olnud mitu saksa 
lambakoera, märgib: “Mulle meeldib raamatu ülesehitus, 
kus iga vastuse lõpus on jutt lühidalt ja konkreetselt kokku 
võetud kõige olulisema sõnastamisega. Lahendused on 
elust enesest, need on korduvalt järele proovitud ja need 
toimivad.“

Loomaarst Ulla on kiitnud eriti seda osa, mis puudutab 
rahunemise õpetamist ja seda, et kutsikas laseks end igalt 
poolt puudutada ning endaga vajalikke toiminguid teha. 
See on ühtmoodi tähtis olenemata, mis tõugu koeraga on 
tegemist.

Raamatust võib abi olla ka juba kogenud koerainimesel. 
“Ma ei häbene tunnistada, et minagi sain siit mõne hea 
nipi, nii et sobib lugemiseks ka vilunud koerapidajale. 

Kutsikat ju igal aastal ei võta ja mõned lihtsad tõed 
kipuvad aja möödudes ununema. Soovitan soojalt,” võtab 
asja kokku koeraspordis rohkesti meistritiitleid võitnud 
Meeli. 

Nõuanderaamatule lisavad väärtust Karin Lageda sooja 
huumoriga joonistatud illustratsioonid, mis juhatavad 
lugeja teemasse sisse ja aitavad teksti paremini mõista. 
Head lugemiselamust!

Kokkuvõtte tegi raamatu toimetaja Ülle Aamisepp

Märkus: 
Lisaks raamatupoodidele on kutsikaraamatut võimalik 

osta ka Eesti Kennelliidust, samuti on seda võimalik 
tellida  otse autorilt postiga saatmiseks estrell.est@mail.ee

Kenal
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Karjakaitsekoer töötades 
niisama ei lobise
EKL Karjakoerte Kogu korraldatud Teet Otstaveli loeng karjakaitsekoertest 15.10.2016

Nii Eestis kui Soomes elab hunte samas suurusjärgus, 
200-300 isendi vahel. Eestis aga esineb lambakahjustusi 
mitu korda rohkem kui Soomes.  Olukorrale on asutud 
leevendust pakkuma teavitus- ja ennetustööga. Mitmetel 
kordadel on Eestisse palutud oma teadmisi jagama 
Soomes teadustööd tegev karjakaitsekoerte spetsialist 
Teet Otstavel, kes  rääkis ka seekord lammaste kaitsmisest 
kiskjate eest.  Ja üheks tõhusaks meetmeks on kasutada 
karjakaitsekoera.

KARJAKAITSEKOER
Karjakaitsekoera tüüp on üks vanimaid koera tüüpe, 

mis on välja kujunenud tuhandeid aastaid tagasi Aasias 
ja Euroopas. See koer ei karjata lambaid, vaid kaitseb! 
Tema suurus ja käitumine erineb täiesti karja ajava 
koera omast. Karjakaitsekoer töötab iseseisvalt, kaitstes 
koduloomi,  kellega tal on väikesest peast tekkinud side. 
Ta kaitseb karja, viibides kogu aeg lahtiselt karjaga koos. 
Ketti pandud koertest kaitsmisel tolku ei ole.

Karjatöös kasutusel oleva kahe koeratüübi - karja 
ajava koera ja karja kaitsva koera - vaheline koostöö on 
siiski oluline. Karjakaitsekoer peab suutma ajavaid koeri  
aktsepteerida ja ei tohi nende kiiret liikumist karjas 
pidada kiskja sööstuks lambakarja sekka.

KARJAKAITSEKOERA VALVEINSTINKT ON 
KAASASÜNDINUD! 

Koerale saab õpetada ainult seda, keda ta valvab ja 
kui palju ta valvab. Noored koerad õpivad ametit sujuvalt 
vanematelt koertelt.

Kuidas karjakaitsekoer valvab:
• ta on kogu aeg valvel
• ta annab endast märku (haukumisega)
Karjakaitsekoer kaitseb oma territooriumi nii 

hundi, karu,  metssea kui ka sõraliste eest. Oma tööks 
vajab ta maaala, eelistatavalt rahulikus piirkonnas, kus 
igapäevaseid häirijaid ei oleks palju, ja vaba liikumist 
sellel maaalal, et pääseda kõikide kariloomade ligi.

Karjakaitsekoerad töötavad mitmekesi koos nagu 
meeskond ja igal koeral on oma ülesanne, mida ta täidab. 
Soovitavalt tuleks karja valvama võtta vähemalt kahest 
koerast koosnev meeskond, sest üksi karja kaitstes, on 
suurem võimalus hundi poolt murtud saada.

Heal karjakaitsekoeral on suurepärane analüüsivõime, 
et pidevalt ümbrust jälgides suudaks ta eristada ohu ja 

õigeaegselt sellele reageerida. Karjakaitsekoer teeb vahet 
rohusööjal ja kiskjal  ja ei reageeri näiteks jänesele. Samuti 
ei tohi tal esineda saagiinstinkti, nii et ta jänest taga ajama 
suunduks.

Hea karjakaitsekoera omadused:
Tähelepanelik –  reageerib ohule õigeaegselt.
Usaldusväärne – saab jätta üksi lammaste sekka ja ei 
kujuta ise neile ohtu.
Kaitsev – suudab ohu korral oma karja kaitsta.
Inimest salliv – suhtub neutraalselt inimestesse, kes ei 
ohusta tema poolt kaitstavat karja.

Tõu sees esineb ka muidugi kaitseomaduste 
varieerumist ja  määrava tähtsusega on sel puhul 
instinktide olemasolu. Esineb koeri, kes instinktide 
puudumisel ei hakka tööle olenemata sellest, et on 
kariloomadega koos üles kasvanud, ja on koeri, kes 
vanemas eas karjas kenasti töötama hakkavad.

Karjakaitsekoerte iseloomu omadusi saab mingil 
määral tuvastada kutsikatele tehtava iseloomutestiga 
(Volhard Puppy Aptitude Test, Campbell Puppy Test), 
kus jälgitakse iseseisvust,  koostöötahet inimesega, 
saagiinstinkti jms.

Kutsikat valides tuleks läbi mõelda:
• kui palju koeri karja on vaja,
• kas emane või isane,
• millised kutsika (tõu) omadused on vajalikud.

Arvestada tuleb sellega, et hoolimata heast tahtest,  ei 
saa kutsika kasvataja tagada koera eluaegset head tervist.

ÕPETAMINE
Koera esimestel eluaastatel tuleb koera tegemisi pidevalt 

jälgida ja vajadusel neid kohe korrigeerida. Väikese 
kutsika viimisel kariloomade sekka tuleb valida lambad, 
kes koera ei karda ja ei suhtu temasse ka agressiivselt. 
Alguses sobib kutsika elupaigaks pisem aedik lambakarja 
sees, kus ta oma uute elukaaslastega sõbruneda saab. 
Koera tuleks alati kariloomade juures käia söötmas, mitte 
kutsuda koer söögiajaks ära elumaja juurde.

Karjakaitsekoerte õpetamisel tuleb kinnistada õigeid 
käitumismustreid, luues sellised tingimused ja olukorrad, 
kus koer valesti käituma ei hakkaks.

Aastatuhandeid on inimeste ja kiskjate vaheline konfl ikt olnud lahendamata. Tänapäeval 
on hundi eluterritoorium vähenenud ja inimese oma suurenenud, mis lisab pingeid 
kariloomakasvatajate ja huntide vahel.
Lambamurdmise kõrghooaeg on kevadel, just siis kui huntidel on kutsikad, ja sügisel, mil 
sirgunud kutsikatele õpetatakse jahipidamist. Lammast on ulukitest lihtsalt palju lihtsam kätte 
saada.
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Arvestama peab sellega, et kutsikad tahavad 
mängida ja PEAVAD mängima. Kindlasti ei 
tohi lasta kutsikatel lammastega võitlus- ja 
kaklusmänge mängida ja neil mänguhoos 
hammastega küljes rippuda. Kui karjas on 
tööl ka vanemaid koeri, siis vanemad koerad 
on eeskujuks ja reeglina korrigeerivad kutsika 
käitumist. Kui nad seda ei tee, siis peab 
inimene sekkuma ja kohe lõpetama soovimatu 
käitumise! Kõige parem on, kui kutsikas saab 
oma mängud eraldi mänguaegadel teiste 
kutsikatega ära mängida.

Kutsika sotsialiseerimisel tuleb arvestada, 
et karjakaitsekoera kutsika tundlik aeg kipub 
olema tavapärasest kauem, kuid võtmeaeg 
on siiski 4-8 elunädala vahel. Samuti peab 
kutsikale jätma võimaluse enamuse aega 
lambaaias veeta.

Karjakaitsekoera õpetamisel peab meeles 
pidama, et see koer ei armasta korduvalt sama 
ülesannet täita ning mitmenda sama käsu 
täitmise asemel kipub seda hoopis ignoreerima. 
Samuti pole mõtet seda koera tülitada, kui asja 
ei ole. Nad taipavad kiiresti ja järgmine kord ei 
pruugi käsku kuulda võtta. Karjakaitsekoerad 
kasutavad oma töös minimaalsel määral 
kommunikatsiooni ja niisama lobisema ei kipu 
ning asjatult ei tegutse.

Mida hea karjakaitse koer teeb:
• ei jäta oma karja valveta,
• reageerib õige tugevusega vastavalt ohu 

suurusele.

Karjakaitsekoeralt ei saa nõuda:
• kuulekust käskude kiireks täitmiseks,
• võimekust üksi  kõiki kariloomi 

huntide eest kaitsta.

Agressiivsus on õpitud käitumine ja seda 
on võimalik vältida mitte tugevdades koera 
kaitseinstinkti ja juhendades võõraid alati 
koerale piisavalt ruumi jätma, enda ja koera 
vahele.

Samuti pole hea koerale tekitada kuhjuvat 
frustratsiooni teiste karjamaadega, kuhu koer 
ei pääse kariloomi kaitsma. Kui on mitmeid 
piiratud karjamaid kariloomadega, siis peaks 
kõikide kariloomade juures olema oma 
karjakaitsekoerad.

Valvatava territooriumi piiride selgeks 
õpetamine võib võtta sel juhul aega, kuna koer 
näeb oma territooriumi hoopis teistmoodi 
kui inimene. Samuti kipuvad teismeeas 
noorkoerad oma territooriumist väljapoole 
ning alles õpivad oma piire.

Karjakaitsekoera soetades peab arvestama ka 
seadlusandlusega (loomakaitseseadus, loomatauditõrje 
seadus, jahiseadus, liikumine looduses ja 
igaüheõigus, suurkiskjate kaitse ja ohjamiskava jms), 
kindlustusteemadega ja riiklike toetuste kavadega.

Et ära hoida võimalikke valesti arusaamisi, siis on hea 
tava panna välja hoiatussildid infoga, et sellel karjamaal 
on koer karja kaitsmas.

Samuti tuleb mõelda koerte enda heaolule ja vajadusel 
varustada karjamaa varjualuste või kuutidega.  Ja kui 
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vaja, siis panna koerale kiskja rünnaku kaitseks kaela ka 
kaelakaitserihm.

Tõrjeaiad on hea alternatiiv karjakaitsekoerale, sest 
igale poole ei sobi koer, nii nagu igale poole ei sobi aed!

Fun fact:  puupulgaga kaelarihm tähistab töötavat 
karjakaitsekoera Rumeenias, Bulgaarias, Horvaatias ja 
oli algselt mõeldud tormakatele noorkoertele aeglasema 
liikumise treenimiseks  karjas.

KARJAKAITSEKOERTE TÕUD
Rahvusvaheliselt FCI poolt tunnustatud 

karjakaits ekoerte tõud:
Tiibeti aladelt pärinev tiibeti mastif (do khyi)
Itaalias maremma-abruzzi lambakoer
Maroccos aidi
Hispaanias hispaania mastif, pürenee mastif ja mallorca 

lambakoer
Portugalis estrela mäestikukoer, rafeiro do alentejo ja 

castro laboreiro koer
Šveitsis appenzelli alpi karjakoer, berni alpi karjakoer, 

entlebuchi alpi karjakoer ja suur šveitsi alpi karjakoer
Prantsusmaal pürenee mäestikukoer
Ungaris komondor ja kuvasz
Slovakkias  slovakkia tšuvatš
Sloveenias karsti lambakoer ja jugoslaavia karjakoer- 

sarplaninac
Horvaatias horvaatia lambakoer tornjak
Rumeenias rumeenia mioritic lambakoer ja ida-

karpaadi lambakoer
Poolas poola podhalani lambakoer
Venemaa ja endise NSVL aladelt lõuna-vene lambakoer, 

kaukaasia lambakoer ja kesk-aasia lambakoer

Neile tõugudele lisaks esineb kohalikke 
rahvusvaheliselt FCIs registreerimata tõugusid – näiteks 
alpi lambakoer Prantsusmaal, Afganistanis sage koochi 
(afganistaani lambakoer), Bulgaarias barachesto ja 
karakatchan, Kreekas kreeka lambakoer, Mongoolias 
buryato (mongoolia karjakaitsekoer), Nepaalis ja Põhja-
Indias bhotia (himaalaja mastif), Tadžikistanis dahmarda 
(tadžikistani mastif), Tiibetis kuy-apso,  Türgis akbash, 
kangal jne.

Rahvusvaheliselt tunnustatud tõud, mis on aretatud 
karja ajama ja kaitsma:

Prantsusmaal briard, beauceron ja pikardia lambakoer
Belgias ardenni karjakoer
Hispaanias kataloonia lambakoer
Itaalias bergamasco lambakoer
Islandil islandi lambakoer
Soomes lapi porokoer ja  soome lapikoer
Norras norra õuekoer
Poolas poola lauskmaa-lambakoer
Horvaatias horvaatia lambakoer
Austraalias austraalia karjakoer

Algselt omanud karjakaitsefunktsiooni itaalia corso, 
kanaari dogi Hispaanias ja Saksamaal rottweiler.

Artikkel on koostatud vastloodud EKL Karjakoerte Kogu 
esimese loengu -Teet Otstaveli loeng Karjakaitsekoertest - 

põhjal, mis toimus 15. oktoobril 2016.
EKL Karjakoerte Kogu kohta uuri lähemalt EKL 

kodulehelt: kennelliit.ee/karjakoerte-kogu

Loengul osalesid ja infot vahendasid 
Marge Martin ja Marion-Silvia Diener

MIDA TEHA KARJAKAITSEKOERA KOHATES!

• Väldi karjamaal otse karja suunas liikumist, et mitte 
asjatult ärritada seda kaitsvat koera.

• Mitte mingil juhul ära satu karja ja koera vahele!
• Säilita rahu ja ära karju!  Selle asemel tagane vaikselt 

ja rahulikult tuldud teed tagasi.
• Juhul, kui oled juba sattunud situatsiooni, kus oled 

karjakaitsekoera territooriumil, siis säilita rahu ja 
lase koeral end nuusutada. Mitte mingil juhul ära 
vehi äkiliselt käte ja jalgadega! Sellega tõstad koera 
kaitseinstinkti, sest ta arvab, et kujutad tema karjale 
ohtu. Kui koer on saanud sind rahulikult nuusutada ja 
veenduda, et sa ei kavatse midagi halba teha, siis laseb 
ta sul minna, aga kindlasti hoiab sul pilku peal terve 
aja, kui taganed tema territooriumilt. Koer veendub, 
et said temast õigesti aru.

Artikli juures olevatel piltidel on pürenee mäestikukoer Echo de’Chien Beau Martin, fotod: Triinu Palm
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Katsun anda järjekordse ülevaate FCI kelgukoerte 
komisjoni koosolekust, mis toimus Leedus, Vilniuses ja 
mis sai teoks Leedu kennelorganisatsiooni (LIETUVOS 
KINOLOGU DRAUGIJA) kutsel. Enne ülevaate enda 
juurde asumist aga vaatame traditsiooniliselt üle komisjoni 
liikmete seekordse koosseisu ja sealhulgas ka uued liikmed. 
Teeme algust uutest liikmetest, kuna võõrustajaks oligi üks 
uutest tulijatest.

Võõrustajariigi Leedu esindaja, Laura Baryte – siberi 
husky kenneli „Sibiro Speigas“ omanik ja 5.rühma kohtunik, 
eluaegne kogemus koertega. Enam kui 10 a. staažiga siberi 
husky’de kasvataja ja kohaliku SH klubi president.

Läti esindaja, Ilze Dombrovska.
Šveitsi esindaja Veronique Andersson – mitukümmend 

aastat siberi husky’dega tegelemise kogemust kennelis 
„Team nature“.

Komisjoni president, Prantsusmaa esindaja, Franco 
Mannato, kellel on väga pikk siberi husky´de kasvatamise 
kogemus, aga hetkel on tema kennelis grööni koerad ja 
kaukaasia lambakoerad. 

Komisjoni asepresident, Taani esindaja, Henrik Soeborg 
- kenneli „PackIce“ kaasomanik, alaska malamuutide ja 
siberi husky´de kasvataja, tunnustatud 5.rühma kohtunik. 
Samuti on ta hinnatud mitme rühma kohtunik.

Protokollija, Rootsi esindaja Eveline Koch - siberi husky 
kennel „Vargevass“

Itaalia esindaja PierLuigi Buratti – kasvatab samojeedi 
koeri kennelis „Del Baffi  n“ ja on tunnustatud mitme  
rühma kohtunik.

Soome esindaja - Kari Tolkkila (asendas Mikael 
Bäckman´i) – Aurinkoniityn kenneli omanik, kes tegeleb 
nii siberi husky’de kui ka keeshondidega.

Norra esindaja Karsten Grønås - siberi husky kennel 
„Vargevass“, omab siberi husky tõugu koeri aastast 1965. 
Rootsi esindaja Eveline Koch ja Karsten on tegevad samas 
kennelis.

Hollandi esindaja Hugo Stempher – Hollandi kennelliidu 
juhatuse liige.

Venemaa esindaja Elena Shepeleva – siberi husky kennel 
”Laitkiper's”. Elena kennelis on üle 50 nii näituse kui spordi 
suunitlusega siberi husky.

Slovakkia esindaja Branislav Slany – tegeleb alaska 
malamuutidega ja on kohaliku rakendispordi klubi 
juhatuse liige.

Eesti esindaja Viljar Krohv - siberi husky kennel 
„OcchilupO“, EKL juhatuse liige ja kohaliku rakendispordi 
klubi juhatuse liige.

Seekordselt koosolekult puudusid:
Ungari esindaja Andrea Der – kes tegeleb samojeedi 

koertega. 
Saksamaa esindaja Christof Diehl – siberi husky kennel 

„Icebell´s“, kus tegeletakse peamiselt koerarakendispordiga. 
Christof on kohaliku SH klubi president.

Bulgaaria esindaja - Ivelin Todorov. 

FCI kelgukoerte komisjoni järjekorras kaheksanda 
koosoleku päevakord nägi välja järgmine:

1. FCI kelgukoerte komisjoni presidendi Franco Mannato 
avasõna.

2.  Päevakorra kinnitamine.
3.  Eelmise koosoleku protokolli ametlik kinnitamine.
4.  Komisjoni juhtorganite valimine.
5. 2014.a. kinnitatud rahvusliku töösertifi kaadi „CACT“ 

omistamise suuniste ja soovituste ülevaatamine.
6. Rahvusvahelise töösertifi kaadi „CACIT“ miinimum-

nõuete ja kelgukoerte tõugude RV töötšempioni 
statuudi väljatöötamine.

7.  Järgmise koosoleku korraldamiskoha arutelu.
8.  Muud küsimused.

Juba aastate jooksul sissejuurdunud tava kohaselt 
juhatas koosoleku sisse FCI kelgukoerte komisjoni 
president Franco Mannato, kes tervitas eraldi uusi 
liikmeid. Teda assisteeris asepresident Henrik Soeborg 
ja koosolekut asus jällegi protokollima Eveline Koch. 
Kohustusliku osana kinnitati ära koosoleku päevakord, 
eelmise koosoleku protokoll ja taasvaliti komisjoni 
juhtorganid muutumatus koosseisus ning pikendati 
nende volitused.

Taasavati arutelule dokument, mis käsitleb rahvusliku 
töösertifi kaadi „CACT“ omistamise suuniseid ja soovitusi, 
mis on aluseks rahvuslikele töö- ja võistluskatsetele, 
millest lähtuvalt saaks näitustel registreerida kelgukoeri 
kasutusklassi ja omistada neile töösertifi kaati „CACT“, 
mis annaks kelgukoerte tõugudele võimaluse saada 
kohalikul tasandil töötšempionideks.

Niisiis, alustati uute liikmete arvamuse ärakuulamisega, 
mille käigus toonitati üle, et riigid võivad jääda oma 
olemasolevate katsete reeglite juurde. Lisaks pole reeglid 
riikidele kohustuslikud, vaid soovituslikud ning riikidel 
on õigus valida, milliseid rahvuslikke kelgukoerte katsete 
reegleid järgitakse või iseseisvalt välja töötatakse. 

Pärast minimaalsete muudatuste ja täpsustuste 
tegemist suleti dokument FCI poolt kinnitamiseks.

RV TÖÖSERTIFIKAADI (CACIT) OMISTAMISE 
ARUTELU

Kuna oma olemuselt rakendispordile lähim olemasolev 
FCI CACIT statuut juhtus olema hurtade maastikujooksu 
oma, siis võeti näidiseks just see! Loomulikult on ka seal 
palju erinevusi, nagu näiteks asjaolu, et rakendispordis 
teevad kelgukoerad soorituse koos ühtse meeskonnana.

VÕISTLUSKATSE ARUTELU
Esimeseks tuliseks arutluskohaks kujunes asjaolu, kas 

kitsendada võistluskatsete korraldamise tingimusi lume 
olemasoluga või võimaldada võistluste korraldamist ka 
lumeta oludes.

Komisjoni liikmete arvamus kaldus siiski pigem ka 

FCI kelgukoerte komisjoni koosolek 
Vilniuses 21. mai 2016.a.
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lumeta võistluskatsete lubamise poole. 
Väga oluline on siinkohal märkida, et komisjonil tuleb 

antud teemal töötada paralleelselt kahe suunaga. Esiteks 
on vaja välja töötada võistluskatsete kord, mille alusel 
CACIT omistatakse. Teiseks suunaks on välja töötada 
kord, mille alusel omistatakse piisava hulga sertifi kaate 
kogunud koerale RV töötšempioni tiitel.

RV TÖÖSERTIFIKAADI (CACIT) NÕUETE ARUTELU
Erinevalt esimesest tulisest arutelust, läks RV 

töötšempioni nõuete kokkuleppimine oluliselt lihtsamalt 
Esialgse kokkuleppe kohaselt oleksid tingimused 
järgnevad:

3 CACIT-it kahest eri riigist, millest vähemalt 
üks peab olema välja teenitud keskpikal-, etapi- või 
pikamaadistantsil ning nendest vähemalt kaks võistlust 
peavad olema korraldatud lumel.

VÕI
2 CACIT-it pikamaadistantsilt kahest eri riigist. 
Seega, lihtsaim viis saavutada RV töötšempioni oleks 

alljärgnev:
1xCACIT lumeta sõidult + 1xCACIT sprindidistantsilt 

lumel + 1xCACIT keskpikal- või etapidistantsil (või 
pikamaadistantsil).

Komisjon väljendas jõuliselt seisukohta, et käsitletavad 

neli kelgukoeratõugu on pigem aretatud vastupidavuse  
kui sprindikiiruse eesmärkidel. Sellest tulenevalt tehti 
ettepanek, et nii lumeta kui lumega sprindivõistluste 
miinimumdistantsiks oleks väiksemate koertearvuga 
võistkondadele 10km ja suurematele 25km. Klassid ja 
nendele vastavad distantsid vormistatakse eraldi lisana.

Samuti muretseti piirtemperatuuride pärast lumeta 
võistluste mõistes, aga see on võistluskatse korraldaja 
ülesanne.

NÄITUSEHINNETE VAJALIKKUSE ARUTELU
Järgnes ülipikk arutelu teemal, kas ja kuidas 

reguleerida koera vastavust tõustandardile. Teised 
FCI töötšempioni statuudid reguleerivad antud 
küsimust näitusehindega, kuid tõik, et rakendisporti 
harrastatakse meeskonnana, tekitabki küsimuse, kas 
kõik koerad sertifi kaadi saavutanud võistkonnas peavad 
omama näitusetulemust ja millal peab olema saadud 
näitusetulemus, kas enne võistlust või hiljem jne. Samuti 
oldi eriarvamusel vajaliku hinde väärtuse osas, kuna 
erinevad olemasolevad statuudid pakuvad erinevad 
näitusehinde miinimumväärtusi. Peamurdmist tekitab ka 
asjaolu, et kui CACIT-ile võistlevad koerte võistkonnad 
peavad omama näitusehinnet, siis mida teha nende 
võistkonna liikmetega, kel pole näituselt võimalik hinnet 
saada nt. peitmunandilisuse puhul. Isegi siis, kui need 
koerad ise kunagi RV CH tiitlile ei kandideeri, on nad 
siiski meeskonnale vajalikud ja võivad olla muus osas 
täiesti tõustandardile vastavad. Eriarvamusi oli massiliselt 
ning arutelu antud küsimuses lõpetati ilma konsensuse 
saavutamist. Lepiti kokku, et komisjoni liikmed 
konsulteerivad oma kohalike kennelorganisatsioonidega 
ja kujundavad välja seisukohad antud küsimuses.

CACIT KOHTUNIKE ARUTELU
Kuna CACIT-i peab ikkagi omistama sertifi tseeritud 

FCI kelgukoerte võistluskatsekohtunik, siis tekib 
küsimus, kes neid koolitab. Praegusel hetkel eksisteerivad 
võistluskatse kohtunikud vaid Soomes ja Prantsusmaal 
ning Rootsi töötab aktiivselt selle kallal. Teistes riikides 
koolitamise süsteem puudub. Mitmed riigid oleksid 
huvitatud võistluskatsete kohtunike koolitamisest 
lähiriikides. Arutelust joonistus välja tõsine probleem, 
kuna pädevate kohtunike koolitamine ja sertifi tseerimine 
võtab väga palju aega. 

CACIT-I OMISTAMISE LISANÕUETE ARUTELU
Toodi välja elementaarne, aga siiski reguleerimist 

vajav küsimus tõutunnistuse olemasolu ja kontrollimise 
osas. Samuti lepiti kokku RV võistluskatsel osaleva 
koera miinimumvanus, mis peab olema vähemalt 18 
kuud. Samuti juhinduti teistest statuutidest minimaalse 
erinevate riikide osas, kust on saadud CACIT. Lepiti kokku 
minimaalselt kahe erineva riigi nõue, millest koorus välja 
üks Venemaad puudutav erisus, kus teadupärast suuruse 
tõttu on CACIB mõistes mitu erinevat regiooni. Otsustati 
ka CACIT-i omistamise puhul juhinduda samast reeglist, 
mis annab võimaluse saada Venemaalt mitu arvesse 
minevat serti. 

Kelgukoerad komisjoni töötulemusi ootamas
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CACIT-ILE VÕISTLEVATE KLASSIDE ARUTELU

Järgnes pikem diskussioon võistlusklasside 
teemal, mille tulemusel koostati tabel, mis esialgu 
saab klasside jaotuse pidepunktiks. Edaspidi võib 
sinna sigineda pisemat sorti muudatusi, kuid 
laiemas plaanis on antud klasside jaotus komisjoni 
erinevatele liikmetele vastuvõetav. 

Esines ka eriarvamusi osade klasside koerte arvu 
lõikes ja distantside pikkustes, kuid erilist vastukaja 
põhjustas „Pulka“ klassi lisamine nimistusse, aga 
mingi kokkulepe suudeti siiski saavutada.

CACIT-I OMISTAMISE LÕPPSÄTETE ARUTELU
Lisaks kõigele eelpoolloetletud teemadele lepiti 

kokku, et CACIT omistatakse koertele, kes läbivad 
kogu võistluskatse distantsi ja saavutavad oma klassis 
esimese koha minimaalselt kolme startinud võistkonna 
konkurentsis. Eraldi lähevad arvesse kõik klassid, kus 
fi nišeerijaid on kaks või rohkem, seda sprindi, keskmaa- 
ja etapidistantsidel ning pikamaadistantsidel üks või 
rohkem. 

CACIT omistatakse võitnud võistkonna esindajatele 
tõuklassides, kus on vähemalt kolm osalejat. Juhul, kui 
osalejaid tõuklassides on vähem, võivad samojeedid, 
malamuudid ja grööni koerad võistelda omavahel. 

Res.CACIT omistatakse teiseks tulnud võistkonna 
esindajatele tõuklassides, kus on vähemalt kolm osalejat 
ja kes mahuvad võitja ajaga võrreldes 110% sisse. 

Res.CACIT võib olla aluseks taotlusele selle 
üleviimiseks CACIT-iks, kui võitja võistkonna ükski liige 
seda ei kinnita.

Lisaks tehti ettepanek, et kaks Res.CACIT võiks 
võrduda ühe CACIT-iga, kuid vaid ühel korral. 

CACIT-i omistab sertifi tseeritud FCI kelgukoerte 
võistluskatsekohtunik ja selle kinnitab peale vajalikele 
nõuetele vastamise kontrolli FCI.

MUUD KÜSIMUSED
Hollandi esindaja tõstatas küsimuse enda komisjonis 

jätkamise otstarbekuse osas, kuna riiklikult on 
rakendispordile ja kelgukoeraharrastusele kehtestatud 
suured piirangud. Teiste liikmete õhutusel vaibus see 
teema ilma tagasilöökideta liikmeskonna osas. Liiatigi on 
Holland üks kelgukoerte harrastuse pioneere Euroopas. 

Samuti tõstatus küsimus FCI poolt kelguveo tõugudele 
töötõu staatuse omistamise osas. Selgituste kohaselt 
on see tõu standardi hoidja riigi ehk USA otsustada. 
Komisjoni liikmed, kel on sidemeid AKC-ga, lubasid seda 
teemat torkida.

Arutati ka EL-i reeglit koera transpordiboksi suuruse 
osas, aga paikapanevaid otsuseid selles osas ei tehtud.

Kokkuvõtvalt võib komisjoni presidendi sõnadega 
öelda, et ka sel korral tegi komisjon väga produktiivset 
tööd.

Lõpetuseks tänati ühiselt Leedu Kennelklubi hea 
korralduse ja sooja vastuvõtu eest.

Dryland Sprint Mid distance/
Stage

Long 
Distance

Pulka 1-3/4 dogs      -- Min 12 km Min 35 km Min 250 km
Sled 2-dogs/4-dogs Min 10 km Min 12 km Min 25 km
Sled 6-dogs Min 15 km Min 15 km Min 35 km
Sled 8-dogs/Limited Min 25 km Min 25 km Min 40 km Min 250 km
Sled Open/Unlimited Min 25 km Min 25 km Min 40 km Min 250 km

Klasside jaotuse tabel.

Traditsiooniliselt tahaksin omaltpoolt tänada 
Eesti Kennelliitu ja EKL-PKKK-d, kelle toetusel on 
allakirjutanul olnud võimalus osaleda FCI kelgukoerte 
komisjoni töös. 

Viljar Krohv
EKL juhatuse liige

Siberi husky kennel OcchilupO
paasiku.weebly.com
viljar@occhilupo.ee

+372 50 16 814

Meil on koertega kelgutamine veel lubatud…
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Jätkati uute 2018.a. kehtima hakkavate agility 
eeskirjade arutamist. 

Olulisemad arutatud punktid:
Rõhutati, et põhimõtteliselt reguleerivad arutatavad 

eeskirjad vaid RV võistlusi, MMi ja EOd. Kohalikke 
võistlusi reguleerivad kohalikud eeskirjad, mis võivad 
erineda FCI reeglitest. Seega on edaspidi välismaal 
võistlejatele oluline viia ennast kurssi selle maa 
eeskirjadega, kus võistelda soovitakse. Samuti tasub ka 
meil pärast FCI uute eeskirjade täisversiooni avaldamist 
ning tõlkimist kaaluda, kuivõrd ja millises ulatuses 
adapteerime need kohalikesse eeskirjadesse.

Pikkushüppe hindamine tehakse lihtsamaks ja 
sarnasemaks teiste hüppetõketega – kui ükski tõkke osa 
ümber ei lähe, on kõik OK ning sooritus veatu. 

Erinevad ettepanekud seotud tiimide suurusega MMil 
– tulevikus on ette näha, et aega MMi läbiviimiseks jääb 
puudu, kui järjest rohkem riike saadab oma täismahus 
koondised. Seega tuleb tulevikus mõelda tiimi suuruse 
vähendamisele, sest ilmselt teine variant - pikendada 
MMi toimumise aega, pole perspektiivikas. Eelnevast 
tulenevalt on võimalik, et ühel hetkel pöördutakse „vana 
meeskonnamudeli“ juurde tagasi, ehk meeskondlikes 
jooksudes võistlevad kolm võistluspaari ning kõik kolm 
tulemust lähevad ka arvesse.

Üks emotsionaalsemaid aruteluteemasid oli MMil 
osalevate koerte vanus ja selle piiramine. Üks leer 
pooldas koerte varast treenimist meetodil, kus varakult 
alustatakse koerale juhtimisvõtete ja kontaktpindade 
tutvustamist ja piisava vanuse saabudes tõstetakse tõkked 
normaalkõrgusesse ning seejärel toimub ülikiire koera 
võistluseks „valmimine“. Teine leer pooldab esimeste 
treeningute läbiviimist alles siis, kui koer on vähemalt 
aasta vana. Ja kuna mõlemad leerid on kindlad oma 
treeningmeetodi õigsuses, siis oli vaidlus kompromissitu. 
Ainult ühes suudeti kokku leppida – MMil osalevate 
koerte miinimumvanust tuleb muuta. Esitati ettepanek 
reguleerida ka võistlevate koerte maksimumvanus (ilmselt 
põhjustatud käesoleval aastal võistelnud 14aastasest 
sheltiest), kuid see ettepanek lükati tagasi, viidates, et 
enne võistlust toimub veterinaarkontroll, mille käigus 
tuleks võistlusvormis mitteolevad koerad välja praakida. 
Miinimumvanuse määramisel esitati kaks ettepanekut: 
24 kuud või 30 kuud. Hääletamisel jagunesid hääled kahe 
ettepaneku vahel täpselt võrdselt. Seega jäi see küsimus 
delegaatidele kodus veelkord arutamiseks ja sellekohane 
arvamus tuleb esitada veebruaris toimuval komisjoni 
koosolekul. Palun kõigil, kellel on selles küsimuses soov 
oma arvamust avaldada, see esitada meiliaadressile piret.
reinsalu@gmail.com. 

MM’i rõngas on kindlasti lahtikäiv.
Jooksuajaga emased jooksevad edaspidi MMil 

tavalises järjekorras, neid ei tõsteta kõige lõppu (reeglina 
on maailmameister selgunud tavapärases järjestuses 

jooksnud koerte seast ja pärast maailmameistri selgumist 
on emotsionaalselt väga keeruline joosta; teisi koeri 
segab jooksuajaga emane nii ehk naa ehk olulist efekti 
stardijärjekorras jooksuajaga koerte kõige lõppu tõstmisel 
pole).

Tehti ettepanek, et FCI komisjoni liige ei tohiks olla 
kutsutud MMi kohtunikuks, ettepanek ei leidnud toetust.

„Valge koer“ jookseb rada vahetult pärast selle 
ehitamist, enne seda, kui toimub rajaga tutvumine – see 
muudatus annab võimaluse kohtunikul muuta rada või 
oma liikumisplaani. Selle muudatusega seoses tekkis 
kohe küsimus, et millal õpib rada valge koera händler, 
kui rada tuleb joosta enne rajaga tutvumise osa. Ainus 
lahendus on, et händler õpib rada sellel ajal, kui toimub 
raja mõõtmine.

ARUTELU EO- AND JEO REEGLITE ÜLE 
JEO’l adapteeritakse EO reeglid ja tõstetakse osalejate 

arvu: 230 maxi, 150 midi, 150mini. Midi ja mini koerad 
eraldatakse eraldi kategooriatesse, sama muudatus 
tehakse ka EO reeglites.

EO muudatused tulevad arutelule alles 2018, täpsemalt 
otsustatakse veebruaris.

ARUTELU JA KOHTUNIKE MÄÄRAMINE 2017 AASTA 
JEO, EO JA MMIKS 

MMi kohtunik: Mirja Lapanja .
EO: Tomas Glabazna, Zsofi a Biro, Paolo Rebasti ja 

Sergio Ascenzi .

EOLE MÕÕTMISKOMISJONI KOHTUNIKE 
MÄÄRAMINE

Mõõtmisega seotult üldiselt: 
Mõttekas oleks mõõta koerad korrektselt kodumaal – 

oleks vähem kulusid reisimisel, kaebuste arv väheneks. 
Mida teha pettuste vähendamiseks? Erinevad ettepanekud 
- FCI määraks kohtunikud, kes mõõdaks; delegaat 
mõõdaks; delegaat määraks mõõtma pädeva kohtuniku. 
SIIT KA KÜSIMUS MEILE ENDILE, ET KUIDAS 
OLEKS KÕIGE MÕTTEKAM KOERTE MÕÕTMIST 
MEIL RIIGISISESELT ORGANISEERIDA – võimalusi 
on mitu: jätkata vanaviisi; muuta kohustuslikuks 2-3 
kohtuniku mõõtmistulemuse saamine nagu allpool 
nimetatud USA ja Belgia näide; kas jätta mõõtmine 
nagu praegu täielikult kohtunike õlgadele (praegune 
regulatsioon pärineb ajast, mil nii võistlevaid koeri kui 
ka mõõtmisele tulevaid koeri oli kordades vähem kui 
praegu ning hetke situatsioon on selline, et kohtunikel on 
võistluse ajal käed-jalad tööd täis ning hea, kui leitakse 
võistluse ajakavas kohtunikule söögipausiks aega) või 
lubada mõõtmist teostada mingil hulgal kvalifi tseeritud 
(koolitatud) mõõtjatel. Võistluspäeval hindamisega 
mitteseotud, kuid mõõtmispädevust omavate inimeste 
kasutamine annaks komisjoni koosolekul toimunud 

FCI Agility komisjoni koosolek

Ülevaade FCI Agility komisjoni 26. ja 27.septembril toimunud koosolekust 
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arutelu põhjal ilmselt just piiripealsetele koertele ausama 
tulemuse – koera saab mõõta kiirustamata, vajadusel saab 
eralduda võistluse melust ja mõõta koera hoopis eemal 
vähema stressi olukorras.

USAs peab mõõtma kaks kohtunikku koera enne, kui 
koer saab mingisse kategooriasse ja kui nende mõõtmised 
erinevad, on vaja ka kolmanda kohtuniku arvamust. 
Belgias on võistluskarjääri alustava koera mõõtmine 
sama mudeli järgi, enne MMi mõõdetakse uuesti 
kaheldava suurusega koerad ja kui mõõtmistulemus on 
endiselt ebaselge ja liigselt kõikuv, jäetakse selline koer 
suurvõistluste koondisest välja.

Šveitsi esitatud idee normeerida FCI süsteemis üheselt 
mõõtmiskomisjoni koosseis tunnistati liiga tooreks. 
Samas, idee koolitada kohtunikke, on hea ja selle teemaga 
tuleb jätkata

EO mõõtmiskomisjoni koosseis: Nalle Jansson, Harald 
Schjelderup, Wilfried Claes.

LIIKMESRIIKIDE TAOTLUSED 
2018 MMi korraldamiseks esitasid taotluse Rootsi ja 

Eesti, hääletuse võitis Rootsi

MUUD KÜSIMUSED
Ülevaade toimunud MMist: 

liiga palju inimesi collectoris – edaspidiseks soovitus 
korraldajatele olla nõudlikum ja lubada tõesti ainult kaks 
saatjat; 

liiga suur lärm, mis segab koeri – mitu koera põgenes 
rajalt ning ei ole põhjust eeldada, et tegemist on 
põhimõtteliselt argade koertega, sest oma maa koondisesse 
jõudmiseks on kõik läbinud mitmeid võistlusi, kus ei ole 
steriilne ja vaikne atmosfäär; 

turvalisusprobleemid – vaatamata erinevate 
värvikoodide süsteemile said tegelikult inimesed liikuda 
igal pool – isegi rajaga tutvumisel oli ilmselgelt üleliigseid 
inimesi. Rajaga tutvumise küsimus tõstatus eraldi võtmes, 
et kui võistlejate hulk iga aastaga kasvab, siis on järjest 

keerulisem lahendada rajaga tutvumist – ühest küljest ei 
saa lõputut hulka inimesi lubada rajaga tutvuma, sest liiga 
suures inimeste summas ei saa tegelikkuses rajaga tutvuda; 
järjest rohkemate tutvumisgruppide moodustamine 
venitab võistluspäeva järjest pikemaks. Käesoleval aastal 
oli olukord, kus üks võistleja olla olnud rajal koos kahe 
assistendiga rajaga tutvumas. Väga irooniliselt tõstatati 
küsimus, et kui inimene vajab MMil rajaga tutvumisel abi, 
siis kas ta ikka on õiges kohas. Ehk siis õhus on sisuliselt 
võimalus, et MMil pääseb rajaga tutvuma vaid koerajuht.

Puuduvate delegaatide asendamine
Kui FCI delegaat ei saa koosolekule tulla, siis asendaja 

määratakse kennelorganisatsiooni poolt ametliku kirjaga, 
asendaja ei saa olla delegaadi enda poolt määratud.

Järgmine Agility komitee istung toimub 2017.a. 
veebruari esimesel nädalavahetusel.

FCI-väliste võistluste hindamine.
Kui mingi riigi kennelorganisatsioon ei soovi, et 

nende kohtunikud hindavad FCI väliste („dissidentlike“) 
organisatsioonide korraldatavatel võistlustel, tuleb vastav 
reegel kehtestada kohalikus riigis

Suurvõistlustele kohtunikukandidatuuride esitamine.
Kui soovitakse esitada oma maa kohtuniku kandidatuur 

suurvõistlustele, on palve saata kogu info ühe pdf-failina 
(CV, rajad).

EO 2017 toimumiskoht on Salice Terme (SV) Milano 
ja Genova vahel – esitluse järgi otsustades on tegemist 
maalilise kohaga, kus on 200 kohta camperitele + 
telkimisvõimalused.

Ülevaate koostas Piret Reinsalu

FCI sõnakuulelikkuse komisjoni koosolek
14.-15. mai, Riia, Läti

SK MM TORINO 2015
Peale SK MMi 2015.a. otsustati neljale aktiivselt 

harjutusi hindavale kohtunikele lisada peakohtuniku, 
kelle ülesandeks oleks üldine kvaliteetse korraldamise ja 
läbiviimise jälgimine, sh ka seda, et kohtunikud ei seisaks 
koos ja ei arutleks harjutuste sooritusi. Stardinumbrid 
ja võistlusnumbrid peavad olema kvalifi katsiooni/
meeskondlikul võistlusel samad (ühised). Finaalis need 
numbrid peavad jooksma 1st kuni 20ni. Stardinumber 
peab võistlejal ringis alati olema seljas. Kuhu ta selle 
riputab, on võistleja oma asi. Meeskondade sponsoreid 
peab austama, nii et stardinumbrid ei tohiks sponsori 
embleemi (logo) varjata. 

SK MM BELGIA 2017
SK MM 2017 toimub Oostendes, Belgias, 15.-18. juunil. 

Võistlus toimub väljas ning võistluspaigas on palju ruumi 
telkide ja kämpingautode jaoks. Ettevalmistus peaks 
lubama võistlema kuni 150 osalejat. Kui läheb vaja, siis 
treeningpäeva ei tule. Samas, kui registreerub ainult 100 
koera, peaks võistlus mahtuma kahte päeva ning kolmas 
päev peaks sisaldama tseremooniat, kohtunike koosoleku 
ja meeskonnakaptenite koosoleku. Kui registreerub 
rohkem kui 100 koera, siis kolmas päev (kolmapäev) 
kasutatakse kas ülejäänu 50 stardi jaoks või kõikidele 
võistlejatele püsivõtete jaoks. 
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Kohtunikud Belgias: 
Jean Pierrre (Belgia), Rudy Cattrysse (Belgia), Odd-

Geir Sørmarken (Norra), Lucie Gabrielova (Tšehhi), 
Ingrid Tkáĉová (Slovakkia), John van Hemert (Holland). 
Üks Belgia kohtunik on peakohtunik ja teine on hindav 
kohtunik. Üks kohtunikest on varukohtunik, kellel tuleb 
hinnata ainult sel juhul, kui mõne teise kohtunikuga 
peaks midagi juhtuma. 

SK MM HOLLAND 2018
Holland kavatseb MMi läbi viia kas 21.-24.06.18. või 

24.06.-01.07.18. 

SK MM AASTATEL 2019 JA 2020
Vilemina Kracikova peab esitama töökomisjonile 

informatsiooni, kas MM võiks toimuda Tšehhis või mitte. 
Samas oli MMi korraldamisest huvitatud ka Hispaania. 
Probleem viimasega seisneb aga selles, et Hispaania ei võta 
töökomisjonist aktiivselt osa. Nii et nad peaksid hakkama 
komisjonis aktiivsemalt töötama ja asju arutama, et teha 
selgeks, kas nad suudaksid korraldada MMi vastavalt 
juhistele. 

UUTE EESKIRJADE ARUTELU
Alates 01.01.2016. kehtivates eeskirjades on “auke”, nii 

et reeglitesse tulevad alljärgnevad täpsustused. 

Klass SK1
Harjutus 1.3. Seisma jäämine kõrvalt – kui peatus 

on sama ideaalne kui harjutus, aga koer liigub (kuni 
üks kehapikkus) samal ajal, kui koerajuht hakkab tagasi 
tulema, antakse mitte rohkem kui 5 punkti. Kui koer liigub 
rohkem, loetakse harjutus  mittesooritatuks. 

Harjutus 1.10. Üldmulje – kui koer lahkus platsilt, kuid 
tuli tagasi mitte rohkem kui kahe käsuga, üldmulje eest 
antakse mitte rohkem kui 5 punkti. 

Klassid SK2 ja SK3
Harjutused 2.4. ja 3.4. Asendite võtmine kõrvalt.  

Kui koerajuht keerab valele poolele, loetakse harjutus 
mittesooritatuks. 

Klass SK3
Harjutus 3.3. Kõrvalkäimine. Kui koer liigub 

ebaloomulikus asendis (nt vaatab üles sedasi, et nurk kaela 
ja selja vahel on u. 90-kraadiline), 
selle eest tuleb maha võtta mitu 
punkti. Kui aga sellele lisandub 
veel vigu, loetakse harjutus 
mittesooritatuks. See tähendab 
seda, et kõrvalkäimine peab välja 
nägema kui loomulik harjutus. See ei 
tähenda, et vaadata koerajuhi poole 
ja hoida silmsidet on vale. Asend 
peab olema loomulik; ebaloomulik, 
ülepingutatud asend loetakse 
veaks. Algasendi puudumine, 
kõrvalkäimine Inglismaa stiilis, kael 
otse üles - võrdne 0 p. Lõppasendi 
puudumine on -3 p, ühte istu asendi 
puudumine skeemi sees on -2 p. 

Harjutus 3.6. Ruut. Kui koer jäi seisma ning tema 
asukoht ei rahulda koerajuhti (nt koer on ruudust väljas 
või äärele liiga lähedal) ja koer suunatakse ümber, peab 
koerajuht uuesti andma seisa-käsu. Eeskirjad ütlevad: “Kui 
koer asub ruudu sees, siis koerajuht annab koerale käsu....”  
Edasisaatmise osas ringi keskkoht ei tohi olla märgistatud. 

Harjutus 3.8. Uwe harjutus. Käsk peale koonust ei 
tohiks olla antud liiga vara. Eeskirjad ütlevad, et koer 
peab hakkama liikuma koerajuhi suunas u. kaks meetrit. 
Harjutuses tahetakse näha, et koer peale tagasipööret 
hakkab juba kiirust juurde võtma enne, kui talle 
antakse käsk istu/seisa/lama. Kui koerajuht annab käsu 
asendi võtmiseks koonuse juures, loetakse harjutus 
mittesooritatuks. Kui koer jääb seal ise seisma, koerajuht 
peab andma talle juurdetuleku käsu (mille eest võetakse 
maha 2x2 punkti: 2 p. ennetamise ja 2 p. lisakäsu eest). 

CACIOBi võistlused
Viiakse sisse alljärgnev muutus: “Emased 4 nädalat 

enne poegemist ja emased, kes sünnitasid vähem kui 
kaksteist nädalat enne võistluspäeva, et ole lubatud 
CACIOBi ja MMi võistlustele” (varem oli kaheksa). 

Koosoleku lõpposas küsitleti kohalike kennelliitude 
poolt kehtestatud nõuete osa ning arutati teemat, kuidas 
saavutada seda, et saaks süsteemi ühtlustada. Kuna FCI 
eeskirjad on soovitusliku iseloomuga (klasside vahetused 
jms), siis osad riigid on lubanud klasside vahetusi liiga 
väikeste nõudmistega, mis viib selleni, et koerad jõuavad 
kõrgemasse klassi ilma selleta, et nendel oleksid väga 
head baasoskused, mis omakorda viib motivatsiooni 
kadumiseni. SK töökomisjon soovitab ikkagi lähtuda FCI 
eeskirjades fi kseeritud üleminekute skeemist. 

Selleks, et CACIOBi võistlustel oleks kergem käia, peab 
olema mingi allikas, kust võistlejad leiaksid informatsiooni 
teistes riikides toimuvate võistluste kohta (kuupäevad ja 
võistluskohad). Rudy Cattrysse  võtab selle soovi arvesse 
FCI SK komisjoni kodulehe ettevalmistamisel. 

Järgmine SK töökomisjoni kohtumine toimub Šveitsis 
20.-21. mail 2017. 

ülevaate koostas
Svetlana Zolotnikova
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Selle aasta teine koosolek toimus 28. augustil Craiovas, 
Rumeenias.

Kohal olid: Frans Jansen (Holland), Ken Honda 
(Jaapan), Bruno Piccinelli (Itaalia), Liviu Ionescu 
(Rumeenia), Walter Hoff mann (Saksamaa), Leif Sundberg 
(Rootsi), Monika Rusing (Eesti), Mia Sandelin (Soome), 
Alois Russegger (Austria), Marko Brucan (Sloveenia), 
José Buggenhout (Belgia), Jeremias Janki (Šveits), Yannick 
Douaud (Prantsusmaa).

Külalised: Detlef Kü hn (Saksamaa), Peter Reding 
(Šveits).

Ei osalenud delegaadid Tšehhist, Taanist, Iirimaalt, 
Venemaalt, Argentiinast ja Lõuna-Aafrika Vabariigist.

Koosoleku algul hr. Jansen tervitas kõiki delegaate 
ning tänas eriliselt Rumeenia Kennelklubi ja hr. Ionescu´t 
nende külalislahkuse eest. Seejärel kinnitati koosoleku 
päevakava.

MUUDATUS EELMISEST KOOSOLEKUST.
Eelmisel koosolekul veebruaris kinnitati FCI 

Meeskondliku MM korraldajamaad, kuid nüüd oli 
tekkinud muudatus. Nimelt 2018. aasta MM-i soovib 
korraldada Itaalia asemel Belgia. 

ÜLEVAADE 2016.A. TOIMUNUD FCI  
MEESKONDLIKEST MAAILMAMEISTRIVÕISTLUSTEST.

Hr. Kühn andis ülevaate toimunud MM-st, kus sel 
aastal osales 22 meeskonda. Lisaks tegi ta ettepaneku, et 
FCI päästekoerte komisjon peaks igal aastal kohtunikele 
korraldama seminari, kus eraldi pöörataks tähelepanu 
meeskondliku võistluse hindamisele. Samuti soovitas hr. 
Kühn toota fi lmi, mis tutvustaks, kuidas meeskond peaks 
töötama, eriti kuulekuse osas. 

Ta märkis, et meeskondades osales neli jooksuajaga 
emast, kelle osalemine ei põhjustanud mingeid probleeme 
meeskondlikus töös.

Hr. Honda märkis, et meeskonna kaptenite koosolek 

ja osade meeskondade treeningaeg kattusid, mistõttu 
treeningud ei sujunud planeeritult.

Hr. Hoff man soovitas edaspidi ajakava koostamisel 
arvestada, et oleks võimalik kõikide  kohtunike viibimine 
lõputseremoonial.

INFORMATSIOON TÖÖGRUPILT, KES KOOSTAVAD 
UUSI IPO-R REEGLEID.

Töögrupp oli valmis saanud esimese kavandi, mida 
esitleti liikmetele. Kavandi valmimine on võtnud mõnda 
aega, kuna FCI ja IRO ühendtöögrupis on olnud palju 
erimeelsusi.

Hr. Sundberg märkis, et muudatused kuulekuse/
osavuse osas on liiga suured ja komplitseeritud. Liialt 
tuleb juurde takistusi, olemasolevad ei sobi ning eksami 
korraldamine läheb liiga kulukaks ja raskeks.  Lisas veel, 
et on kontakteerunud ka teiste riikidega ning vähemalt 5 
riiki on temaga nõus. Kõrvalmärkusena -  Eesti nõustus 
hr. Sundbergiga. Uued muudatused teevad IPO-R ala 
praktiseerimise oluliselt raskemaks ning see kindlasti ei 
aita kaasa ala populariseerimisele.

Saadetakse välja uued ettepanekud, mida hakkame 
arutama järgmisel töökoosolekul veebruaris 2017.a. 
Helsingis.

Hr.  Reding tegi ettepaneku järgmiseks kohtunike 
seminariks, mis võiks toimuda märtsi algul 2017.a. 

MITMESUGUST.
Hr. Piccinelli juhtis tähelepanu, et on väga oluline 

säilitada  FCI ja IRO omavaheline koostöö .
Hr. Jansen toetas seda mõtet ning lisas, et koostöö 

saab õnnestuda siis, kui mõlemad osapooled on avatud 
ja läbipaistvad. Erimeelsused ühendatud töögrupis tuleb 
lahendada töögrupi siseselt.

JÄRGMINE KOOSOLEK
Järgmine koosolek toimub Helsingis 25.-26. veebruaril 

2017.a.

KOOSOLEKU LÕPP
Hr. Jansen tänas veelkord hr. Liviu Ionescu´t, 

Rumeenia klubi ja Craiova linna nende suurepärase 
külalislahkuse eest. Peale seda tänati delegaate 
osalemise ja tulemusliku koostöö eest ning sooviti 
kõigile turvalist koduteed.

koosolekul osales Eesti esindaja FCI päästekoerte 
komisjonis 

Monika Rusing

FCI Päästekoerte komisjoni koosolek
28. august, Craiova, Rumeenia

Pildil Soome võistkond FCI meeskondlikel pääste 
maailmameistrivõistlustel.



60 EKL teated

Eesti Kennelliidu regionaalsed 
ÜMARLAUAD
KÕIK HEAD MÕTTED ON OODATUD!
MILLIST KENNELLIITU SINA TAHAD? RÄÄGI KAASA EESTI KENNELLIIDU TÄNASES JA HOMSES PÄEVAS!

EKL volinike koosoleku liikmete kaasamise töörühm 
kutsub kõiki Eesti Kennelliidu liikmeid ja

teisi koerahuvilisi kaasa mõtlema ning andma oma 
panust Kennelliidu edasiseks kujundamiseks veebruaris ja 
märtsis 2017.a. üle Eesti toimuvatel ÜMARLAUDADEL. 
Tuleme teie juurde, et kuulata, millised on teie soovid ja 
mõtted.

Ümarlaudadel käsiteldavad teemad:
• Eesti Kennelliidu põhikirja projekt**;  
• Mida soovivad ja ootavad liikmed EKLilt?
• vestlusring EKL ja „koeranduse“ teemadel

Loodame, et EKL ümarlauad pakuvad teile huvi ning 
ootame rohket osavõttu! Sellel korral on ümarlaua 
peateemaks Eesti Kennelliidu Põhikirja projekti arutelu ja 
kuna see on EKL tuleviku jaoks väga olulise tähtsusega, 
seda enam loodame, et olete ümarlauale tulemas.

Loomulikult on jutuks ka muud koeramaailma teemad 
ning loodame, et meie liikmed jagavad nii oma rõõme 
kui muresid ja annavad teada, kas ja mida saaks EKL 
teha, et liikmete koerahobiga tegelemist lihtsamaks ning 
meeldivamaks teha!

Palume kõigil kindlasti eelregistreeruda, et teaksime, kui palju suupisteid varuda.
Registreerumine e-kirja teel: aire-piret.parn@kennelliit.ee. Küsimuste ja ettepanekutega
võite pöörduda k a liikmete kaasamise töörühma kontaktisiku Helle Kärdi-Paabo poole e-kirjaga: hellekardi@gmail.com

LÕUNA-EESTI ÜMARLAUD
04. märts 2017
Algus 11:00
Lõuna-Eesti Koertekeskus (Saekoja 36a, Tartu)

Ajakava:
10:30-11:00 – registreerimine ja tervituskohv
11:00-11:15 – EKL volinike koosoleku tervitussõnad
11:15-12:30 – EKL Põhikirja tutvustus ja arutelu  
12:30-13:00 – kohv ja suupisted
13:00-14:30 – ümarlaud jätkub
14:30-14:45 – kohvipaus
14:45-16:30 – ümarlaud jätkub, kokkuvõtted (lõpu aeg on 
orienteeruv!)

*eelregistreerimine kuni 26.veebruar 2017.a. e-kirja teel: 
aire-piret.parn@kennelliit.ee

**EKL Põhikirja projektiga saab tutvuda EKL kodulehe Volinike Koosoleku alamlehel

LÄÄNE-EESTI  ÜMARLAUD
05. märts 2017
Algus 11:00
Strand SPA & Conference Hotel (A.H.Tammsaare pst 35, Pärnu) 

Ajakava:
10:30-11:00 – registreerimine ja tervituskohv
11:00-11:15 – EKL volinike koosoleku tervitussõnad
11:15-12:30 – EKL Põhikirja tutvustus ja arutelu  
12:30-13:00 – kohv ja suupisted
13:00-14:30 – ümarlaud jätkub
14:30-14:45 – kohvipaus
14:45-16:30 – ümarlaud jätkub, kokkuvõtted (lõpu aeg on 
orienteeruv!)

*eelregistreerimine kuni 26.veebruar 2017.a. e-kirja teel: 
aire-piret.parn@kennelliit.ee

IDA-EESTI ÜMARLAUD
18. veebruar 2017
Algus 11:00
Narva Linnuse Muuseum (Peterburi mnt 2, Narva) 

Ajakava:
10:30-11:00 – registreerimine ja tervituskohv
11:00-11:15 – EKL volinike koosoleku tervitussõnad
11:15-12:30 – EKL Põhikirja tutvustus ja arutelu  
12:30-13:00 – kohv ja suupisted
13:00-14:30 – ümarlaud jätkub
14:30-14:45 – kohvipaus
14:45-16:30 – ümarlaud jätkub, kokkuvõtted (lõpu aeg on 
orienteeruv!)

*eelregistreerimine kuni 13.veebruar 2017.a. e-kirja teel: 
aire-piret.parn@kennelliit.ee

PÕHJA-EESTI ÜMARLAUD
19. veebruar 2017
Algus 12:00
Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn 
(Toompuiestee 27 / Paldiski mnt 4)

Ajakava:
11:30-12:00 – registreerimine ja tervituskohv
12:00-12:15 – EKL volinike koosoleku tervitussõnad
12:15-13:30 – EKL Põhikirja tutvustus ja arutelu  
13:30-14:00 – kohv ja suupisted
14:00-15:30 – ümarlaud jätkub
15:30-15:45 – kohvipaus
15:45-17:30 – ümarlaud jätkub, kokkuvõtted (lõpu aeg on 
orienteeruv!)
*eelregistreerimine kuni 13.veebruar 2017.a. e-kirja teel: 
aire-piret.parn@kennelliit.ee
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EKL JUHATUSE PROTOKOLL NR 9, 08.09.2016.

7. EKL teadus- ja aretusnõukogu materjalid.
Otsustati:
7.1. Aktsepteerida ning kanda EKL tõuregistrisse DNA-

testide tulemused eeldusel, et veterinaararst võtab 
testi jaoks proovi ja saadab laborisse ning vastuse 
saadab labor otse EKL-i või veterinaarile.

EKL JUHATUSE PROTOKOLL NR 10, 06.10.2016:

9. Koeraspordiklubi Delta taotlus EKL liikmeks as-
tumiseks (jätkuv käsitlus).

Otsustati: 
9.1. Rahuldada Koeraspordiklubi Delta (reg-kood 

80390951, aadress: Saku 5-2, 11314 Tallinn) taotlus 
EKL liikmeks astumiseks.

EKL JUHATUSE PROTOKOLL NR 11, 03.11.2016:

1. EKL teenuste hinnakirja muutmine.
Otsustati:
1.1. Muuta EKL teenuste hinnakirja kood 1071B „Tähi-

tud kiri välismaale – 6 EUR“. Otsus jõustub alates 
01.01.2017.

1.2. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada kood 
1089 „EKL eksamite ja võistluste kalenderplaani kan-
tud ürituse stardimaks“ tasuks 1 EUR. Otsus jõustub 
alates 01.01.2017.

 29.11.2016 KORRALISE VOLINIKE KOOSOLEKU 
OTSUSED AJAKIRJA „KOER“

1.3 Vastavalt Seltsi- ja Tarbekoerte Ühingu ning Ameri-
can Haireless terrier Club  avaldustele lisada alates  
01.07.2017 EKL poolt tunnustatud tõugude nimekirja 
järgmised tõud:
Rühm 1 – ida-euroopa lambakoer
Rühm  3 – ameerika karvutu terjer
Rühm 5 - tšukotka kelgukoer, jakuudi laika ja 
neenetsi porokoer

2.1 Rahuldada Eesti Chihuahua Klubi taotlus are-
tuseeskirjade kehtestamiseks ajavahemikuks 
01.01.20017-31.12.2021

2.2 Rahuldada Eesti Mastifi te Tõuühingu ja Eesti Tiibesti 
Mastifi te Tõuühingu taotlus aretuseeskirja kehtesta-
miseks ajavahemikuks 01.01.2017 – 31.12.2021

6. Kinnitada EKL 2017.a. eelarve mahus  tulud 586 874 
EUR, kulud 586 874 EUR.

7. Kinnitada EKL teenetemärkide statuuti sisse viidud 
parandused. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest.

8. Omistada EKL teenetemärgid alljärgnevatele EKL 
liikmetele:

 Anabel Leedu – Väike Kuldmärk
 Marta Miil – Väike Kuldmärk
 Inna Viks – Väike Hõbemärk
 Astrid Lundava – Suur Kuldmärk

9. Täiendada EKL näituste eeskirja p 14.3.2. pärast mida 
kõlab see alljärgnevalt:“ Ringiabiliste töökordade 
arvestuse pidamiseks peab näituse korraldaja ühe kuu 
jooksul saatma EKL büroosse vastavalt täidetud blan-
keti «Näituse toimkonna aruanne Eesti Kennelliidu 
Ringikorraldajate Kogule» või esitama aruande EKL 
online vastava mooduli kaudu“. 

Volinike koosoleku otsused

EKL juhatuse otsused

РЕШЕНИЯ ОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОТ 
29.11.2016 Г ДЛЯ ЖУРНАЛА «KOER» («СОБАКА»)

1.3 В соответствии с заявлениями Общества собак-компаньонов и собак 
домашних пород (Seltsi- ja Tarbekoerte Ühing) и Клуба Американских 
голых терьеров (American Haireless terrier Club) добавить с 01.07.2017 г. в 
перечень признанных со стороны EKL пород следующие породы:
Группа 1 – Восточно-европейская овчарка  
Группа 3 – Американский голый терьер
Группа 5 – Чукотская ездовая, Якутская лайка и Ненецкая лайка 
(оленегонный шпиц)  

2.1 Удовлетворить ходатайство Эстонского клуба породы чихуахуа (Eesti 
Chihuahua Klubi) об утверждении правил разведения породы на период 
01.01.20017-31.12.2021.

2.2 Удовлетворить ходатайство Эстонского общества мастифов (Eesti 
Mastifi te Tõuühing) и Эстонского общества Тибетских мастифов (Eesti 
Tiibesti Mastifi te Tõuühing) об утверждении правил разведения породы 
на период 01.01.2017 – 31.12.2021.

6. Утвердить бюджет EKL на 2017 год в следующем объёме: доходы 586 874 
EUR, расходы 586 874 EUR.

7. Утвердить исправления, внесённые в Статут знаков отличия EKL. 
Решение вступает в силу с момента принятия.

8. Присвоить знаки отличия EKL следующим членам EKL:
 Анабель Леэду – Малый золотой знак
 Марта Мийль – Малый золотой знак
 Инна Викс – Малый серебряный знак
 Астрид Лундава – Большой золотой знак

9.  Дополнить пункт 14.3.2. Правил проведения выставок EKL, после чего 
он будет звучать следующим образом: «Для ведения учёта работы 
помощников в ринге организаторы выставки должны в течение одного 
месяца отправить в бюро EKL заполненный соответствующим образом 
бланк «Отчёт оргкомитета выставки для Палаты распорядителей в 
ринге при Эстонском кинологическом союзе» или представить отчёт в 
EKL в системе online посредством соответствующего модуля». 

ПРОТОКОЛ ПРАВЛЕНИЯ ЭСТОНСКОГО КИНОЛОГИЧЕСКОГО 
СОЮЗА (EKL) № 9, 08.09.2016.
7. Материалы Совета по науке и племенному разведению пород EKL.
Принято решение:
7.1. Акцептировать и внести в Племенной регистр EKL результаты 

тестов ДНК при условии, что ветеринарный врач для проведения 
теста осуществляет забор проб и отправляет в лабораторию, а ответ 
лаборатория отправляет прямо в EKL или ветеринару.

ПРОТОКОЛ ПРАВЛЕНИЯ ЭСТОНСКОГО КИНОЛОГИЧЕСКОГО 
СОЮЗА (EKL) № 10, 06.10.2016:
9. Ходатайство Клуба спортивного собаководства Delta о вступлении в 

члены EKL (продолжающееся рассмотрение).
Принято решение: 
9.1. Удовлетворить ходатайство Клуба спортивного собаководства Delta, 

рег. код 80390951, адрес: Саку 5-2, 11314 Таллинн (Saku 5-2, 11314 
Tallinn) о вступлении в члены EKL.

ПРОТОКОЛ ПРАВЛЕНИЯ ЭСТОНСКОГО КИНОЛОГИЧЕСКОГО 
СОЮЗА (EKL) № 11, 03.11.2016:
1. Изменение Прейскуранта услуг EKL.
Принято решение:
1.1.Изменить код 1071B Прейскуранта услуг EKL «Заказное письмо за 

границу – 6 EUR». Решение вступает в силу с 01.01.2017.
1.2.Удовлетворить ходатайство EKL-KKK (Координационного совета по 

обучению собак Эстонского кинологического союза) и утвердить плату 
по коду 1089 «Стартовый взнос за мероприятие, внесённое в календарный 
план экзаменов и соревнований EKL» в размере 1 EUR. Решение вступает 
в силу с 01.01.2017.
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bernhardiin, pikakarvaline LUMELAVI-
IN BRILLIANT STAND BY ME om: 
Illimar Plaser
bernhardiin, pikakarvaline LA LUNA  
WIELKOPOLSKI BERNARDYN om: 
Anneli Aiamaa & Marko Ehrberg
berni alpi karjakoer FORTUNEIA AN-
TARES om: Kadi Land-Priivits & Janno 
Priivits
berni alpi karjakoer RIDON HENNET 
TUULEST VIIDUD om: Raili Suits & 
Veiko Funk
bologna bichon LUMINOSA NOTTE 
DI LUCE om: Piret Reinsalu
cairni terjer MIKETOS LADY GREY 
om: Zanna Ustinina
cavalier king charles spanjel HELAN-
DROS AISLING FOR DINGIR-RA om: 
Reelika Reinomägi
cavalier king charles spanjel HELAN-
DROS AMAZING VALENTINE om: 
Heli Järvet
chihuahua, pikakarvaline PERFECT 
SWEET DREAM ORDINARY GIRL 
om: Gredi Pikani
dalmaatsia koer DENOLA CAR-
RIBEAN DREAM om: Kristine Langi
dobermann STAY IN STYLE STRICER 
om: Karin Jagant
inglise kokkerspanjel EST AMICUS 
ADAM om: Priit Uusleer
itaalia väikehurt LUX LORAL TRISTAN 
TIBERIO om: Natalja Volkova
kaukaasia lambakoer RUNAGATE 
HECTOR om: Külli Õisma
kuldne retriiver ANGELONATO WOW 
FACTOR om: Megan Allik
kääbustaks, karmikarvaline EL VIENTO 
DEL NORTE MY ADMIRAL om: Jana 
Hertman
kääbustaks, karmikarvaline NIPIDIRI 
DAHLIA om: Inga Eik-Olsson
labradori retriiver ANDROMEDA ATH-
EMI om: Reeli Kuhi-Th alfeldt
leonberger SKJÆRGAARDENS GA-
TAUMARCEL D MEE MOO om: Tiina 
Tomp & Jüri Tomp
leonberger ANGELICALLY ONE IN A 
MILLION om: Heli Niinepuu
prantsuse buldog DAGOSTAR HEK-
TOR om: Signe Oja & Kerttu Virak
rottweiler HOFZUMBERG GALAXY 
om: Reet Raado & Sirje Ratassepp
saksa bokser MODERN SANVITA om: 
Angela Noor
saksa dogi SORBUS INTERMEDIA 
INGEL om: Virve Pihelgas
siberi husky KUURAKUONON HE-
ROIC OCCHI DE DALI om: Marite 
Ehrlich
siberi husky WINTER MELODY PUT 
A SPELL ON ME om: Aarika Jõgiste
taks, lühikarvaline FRUKTOVAYA 
KARAMELKA IZ STRANI GREZ om: 
Truls-Bastian Hagen
taks, pikakarvaline FIRE MIX ALWAYS 
THE FIRST om: Natalia Litvinova

kääbusšnautser UNIVERSE OF MAGIC 
IZ KUPCHINO om: Jelena Motõljova
kääbusšnautser BEARD’S GHOST 
NORTHERN HOPE om: Svetlana Za-
brovskaja & Alla Dorofejeva
kääbustaks, karmikarvaline FRECKLE-
FACE QUINEVERE om: Inga Eik-
Olsson
kääbustaks, pikakarvaline KINCH-
VILLE MURRAY ANDY om: Natalia 
Vasilieva
küülikutaks, pikakarvaline OLIVIERA 
MIA OOPS FANTAZIJA om: Helina 
Simberg & Linda Jürgens & Kristin 
Kerem
küülikutaks, pikakarvaline IIAH’S MISS 
MARIELLA om: Kristin Kerem
lhasa apso SIIMLINE I SAY CHIC 
CHOIX om: Kersti Paju
newfoundlandi koer BOSSA ‘N’ MAGIC 
SHIRLEY SYMPHONY om: Heli 
Ojasaar
prantsuse buldog SAINT MINION IAN 
om: Aveli Rankla
rottweiler KORLAND REIN BURGE 
om: Rita Soomann
shih tzu LUSTICA LA ERGELES NA-
KTI om: Ulla Ostra
siberi husky LUXURY LIFE ZARA 
MOTI om: Julia Kondratjeva & Olga 
Balobanova
taks, lühikarvaline MIF I REALNOST 
IZ STRANI GREZ om: Truls-Bastian 
Hagen
welsh corgi pembroke EDENAS 
SAULĖS KOPA om: Kristina Zorin
vene toy, pikakarvaline FARTOVAYA 
IZ ROSSII MATUSHKI om: Elena 
Gomzina
vene toy, pikakarvaline VLAST’ OGNIA 
MASTER MAX om: Marina Kudljakova
vene toy, siledakarvaline VASMILA 
HOME STYLE CHARA om: Liudmila 
Pyarn
yorkshire’i terjer ELEGANT BAUBLES 
DOUBLE DELIGHT om: Larissa John-
son

BALT J CH (Balti juuniortšempion) 
tiitel on omistatud: 

ameerika akita AVENTADOR 
CHARLES DE GAULLE om: Katrin Riik
ameerika staff ordshire’i terjer SANTA 
FE S ALMAZNOGO OSTROVA om: 
Liudmila Milosevich
austraalia karjakoer REMBO SIMPATI-
JA om: Natalja Zatsepilova
austraalia lambakoer PEAK RIVER ICE 
CREAM COOKIE DOUGH om: Inge 
Aun
austraalia terjer ARMIRELLI IMAGE 
BRAKER om: Anne-Lii Sild & Livia 
Jakobson
basenji LITTLE ROSE NIKITA AFRI-
KATA om: Polina Bõzgu

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

drenthe’i linnukoer MAKKER FAN ‘T 
SUYDEVELT om: Kadi-Liis Säre & Niels 
Hollender
norwichi terjer DESHIMA’S 
MR.HEFFNER om: Hendrik Rajangu
taks, pikakarvaline ÖRNBERGETS 
JACKPOT om: Marika Mänd
vene hurt- borzoi LYNX KIZIL ZABEG 
om: Inna Viks

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

briard AQUENE AVEC LA FORCE-
DE-LOURS om: Tiina Haak & Annemai 
Haak
drenthe’i linnukoer MAKKER FAN ‘T 
SUYDEVELT om: Kadi-Liis Säre & Niels 
Hollender
kuldne retriiver BELLA DORATA 
BOND THE GOLDENEYE om: Rita 
Kosenkranius
lääne-siberi laika JAHISARV SINNI 
BOIX om: Kaido Kallavus
taks, pikakarvaline ÖRNBERGETS 
JACKPOT om: Marika Mänd

BALT CH (Balti tšempion) tiitel on 
omistatud: 

austraalia lambakoer PEAK RIVER 
MAGICAL DREAM om: Marili Kal-
likivi
bernhardiin, lühikarvaline SAINT CA-
TERVA ASTON om: Martti Kangur
bernhardiin, pikakarvaline SAINT CA-
TERVA ALBUS om: Ege Reinthal
berni alpi karjakoer KLEINE SONNE 
EBERHARD om: Johannes Haasma
bostoni terjer VICTORY LANE REN-
DEZVOUS WITH LOLITA om: Klar-
issa Orgusaar
bostoni terjer X-MAN ARRIVES FROM 
THE PAST TORQUES om: Klarissa 
Orgusaar
cairni terjer WINTER WAVE GENTL-
MAN’S PRIDE om: Zanna Ustinina
cavalier king charles spanjel I’M YOURS 
DE PASSERIPHANE om: Olga Zhukova
chihuahua, pikakarvaline XELIANTOS 
LITTLE E’GRAND AMOUR om: Tat-
jana Stepanova
do-khyi (tiibeti mastif) NETRAVATI 
LEH LEVANA om: Pille Lipson
itaalia väikehurt CHININAS TINY 
TREASURE om: Katrin Mõttus
kaukaasia lambakoer RUNAGATE 
GRACE WITH MY HEART om: Külli 
Õisma
kuldne retriiver BELLA DORATA 
CHEERY CHUCK om: Rita Kosenkra-
nius

Uued Eesti tšempionid
(ajavahemikul 15.09. - 02.12.2016 tšempioni tiitli saanud EST-registri koerad)
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tšehhoslovakkia huntkoer LUPUS IN 
FABULA LUPA om: Lembit Luts & 
Natalja Luts
ungari lühikarvaline linnukoer 
CHARLESTON FREE JAZZ om: Laili 
Seinpere
vene hurt- borzoi DONSKOI RASBOI 
om: Liina Vaher & Kadri Vaher
vene toy, pikakarvaline PERFECT 
STYLE GORDEY om: Irina Konapljova
vene toy, pikakarvaline VIVABOSSA 
VIVIEN om: Mare Kivirand
vene toy, siledakarvaline AMBRARUS-
SA ZEVS om:  Larissa Nemtsova
yorkshire’i terjer SMILAIN SON BON 
ESPOIR om:  Maret Nisu

BALT Vet CH (Balti veterantšempion) 
tiitel on omistatud: 

foksterjer, karmikarvaline  DANDIE-
PRAID DELAGARDIE om: Natalja 
Volkova & Svetlana Volkova
kuldne retriiver DOUBLE FLAME 
JUNE SUNSWEET om:  Merike Kalle
kuldne retriiver TRAMIN RHYANNA 
om:  Heili Einasto & Inga Sild
küülikutaks, pikakarvaline HEIDE-
LIND’S OOPS GOT OUT om:  Linda 
Jürgens & Helina Simberg & Kristin 
Kerem
saksa lambakoer WUNDERSTERN 
GIBSON om:  Tiina Selge

EST V CH (Eesti välimikutšempion) 
tiitel on omistatud: 

ameerika staff ordshire’i terjer RAIN-
BOW KING OF RING’S om: Marianna 
Kanõševa
austraalia lambakoer MYSTIC FALLS 
BAZINGA! om: Jane Evert & Marge 
Perri
beagle LOVE LEGACY LONGLAST-
ING LAUGH om: Kadri Narusk
beauceron NELISS WARRIOR SOUL 
om: Kristi Roosvald & Maris Siilmann
bedlingtoni terjer STARS RONDEL GE-
NIUS BEAUTY om: Natalja Kaljumäe
belgia grifoon AFRODITA SOLDI EVA 
om: Olga Samohvalova
bernhardiin, lühikarvaline BREEZY 
BLIZZARD HEART’N SOUL om: An-
drei Kabanin
berni alpi karjakoer KLEINE SONNE 
CALYPSO om: Heli Kaasik
berni alpi karjakoer KLEINE SONNE 
EBERHARD om: Johannes Haasma
berni alpi karjakoer KLEINE SONNE 
FREYA om: Diana Kägu
berni alpi karjakoer KAIMON GER-
HEIL ATHENA om: Moonica Randmaa 
& Gerly-Reili Ereline
bullmastif REMARKABULL G G om: 
Hilja Kärner
bullterjer LLEXUS QUATTRO CUNA-
MI om: Kert Sarn
cairni terjer WINTER WAVE GIPSY 
KING om: Zanna Ustinina
cavalier king charles spanjel ROYAL 
FANTASY MIDNIGHT SUNSHINE 
om: Urve Tipp

cavalier king charles spanjel HELAN-
DROS SPRING FLOWER om: Heli 
Järvet
cavalier king charles spanjel ROYAL 
FANTASY NEW GENERATION om: 
Urve Tipp
cavalier king charles spanjel ROYAL 
FANTASY QUALITY COLLECTION 
om: Vladislava Akimova & Ligija 
Frišfelde & Urve Tipp
cavalier king charles spanjel ROYAL 
FANTASY QUALITY FASHION om: 
Urve Tipp
cavalier king charles spanjel HELAN-
DROS ULTRA MAGIC om: Evand-
zelina Petukiene
cavalier king charles spanjel ROYAL 
FANTASY TINKER BELL om: Urve 
Tipp
cavalier king charles spanjel ROYAL 
FANTASY SUPER GALAXY om: Urve 
Tipp
chihuahua, lühikarvaline EDENAS 
KIDS ENIGMA MAGIC SHOW om: 
Natalja Mamedova
chihuahua, lühikarvaline NORCROS 
ANGLETERRE om: Valeria Kaljuorg
chihuahua, lühikarvaline RUTA DEL 
SOL KOH I NOOR om: Amanda Vänt-
tinen
chihuahua, pikakarvaline MAGIC 
SHOW MISTERY OF MOONLIGHT 
om: Natalja Mamedova & Kadri Sepp
chihuahua, pikakarvaline RUTA DEL 
SOL MR MOCCA om: Amanda Vänt-
tinen
chow chow MUSTAFA om: Marina 
Rozhdestvenskaya
do-khyi (tiibeti mastif) TSEEPO PO-
NYA om: Krista Pebsen & Indrek Korjus
do-khyi (tiibeti mastif) NETRAVATI 
OLA ORIANA om: Pille Lipson
do-khyi (tiibeti mastif) DABOYA B. 
SNGON PO GYAD om: Kaia Millend
foksterjer, karmikarvaline  WESTLAND 
ACORN’S FREYA om: Kaja Lillemets
foksterjer, karmikarvaline  WESTLAND 
ACORN’S GINERVA om: Kaja Lil-
lemets
gordoni setter FINFAIR TRIBUTARY 
SKYRE BURN om: Kaupo Grant & 
Anette Maria Rennit
hovawart TALLIVAHDIN INTENSIV 
om: Andres Palk
iiri punane setter FRINAN DEAR 
WENDY om: Ando Tull & Maivi Tull
inglise springerspanjel SEMPRE FE-
LICITA BIMBIK’S CELINE om: Karme 
Reiljan
jack russell’i terjer ENDY ADMIKO om: 
Natali Happonen
kuldne retriiver SODELIGHT CHILLI 
CHERRYBELL om: Ivi Brant
kuldne retriiver BELLA DORATA 
CHEERY CHUCK om: Rita Kosenkra-
nius
kuldne retriiver MEIEPERE PURE 
MORNING om: Mihkel Kõiv
kuldne retriiver DREAM MAX VIGO 
om: Margot Tamberg
kääbusbullterjer OKEECHOBEE’S TA-
KODA om: Tatjana Tabolich & Vjache-
slav Dmitrijev

kääbuspuudel CEN CLARENCE’S 
QUALITY TIME om: Ly Päll & Inga Siil
kääbusšnautser WINZ SPRATE QUEEN 
ELIZABETH MAGIC om: Irina Vino-
gradova
kääbusšnautser DINAMUNDE ESTERE 
VISHI om: Vladimir Zagorulko
kääbusšnautser ANGELSTONE WIN-
DOW TO THE FUTURE om: Natalja 
Žgun & Aleksei Smetanin
küülikutaks, karmikarvaline DAKS 
SHARM ZHESTKIY US om: Inga Eik-
Olsson
küülikutaks, lühikarvaline TRIUMPH-
SHOW GERMANICA om: Jelena 
Haustova
labradori retriiver MY BRAND SPE-
CIAL BLEND om: Kersti Kuusk
labradori retriiver FOREST FAN XER-
OX om: Maarika Lauringson
landseer BESTLANDSEER ALIEN om: 
Alvar Virula
landseer WHITE’N BLACK EMILIE 
om: Helena  Kuik-Juhansoo
lõuna-vene lambakoer RAJEVSKIY 
WITH LOVE FROM LYUTIY om: Rita 
Tali
lõuna-vene lambakoer TAVOLGI TS-
VET VERNIY om: Katrin Auser
newfoundlandi koer GRANDBEAR 
WOW SMOOCH LIBERTY om: Veera 
Andronova
newfoundlandi koer MIDNIGHT 
LADY’S B-CREM DE LA CREME 
GRAND om: Veera Andronova
newfoundlandi koer BOSSA ‘N’ MAGIC 
SHIRLEY SYMPHONY om: Heli 
Ojasaar
papillon MILBU HOME-WORK om: 
Mari-Liis Järg & Kersti Paju
pomeranian/kääbusspits HEIDELIND’S 
HERON FOR CALLECA’ RY om: Helin 
Tenson & Jaan Tenson
pomeranian/kääbusspits HEIDELIND’S 
BNT KING VALENTINO om: Kertu 
Raadik
prantsuse buldog DALLAS om: Aade 
Aas
saksa bokser GOLDEN AMULETTE 
MANFRED om: Katrin Kuusma
saksa lambakoer ASSAUWEHOF GLO-
RIA om: Irina Sõsoljatina
saksa pinšer ART BY DEVILSTAR TRY 
ME THUNDERBOLT om: Agne Pakker
saluki PERSIAN DRAGON ARABEL-
LA om: Tatiana Karaulova
samojeedi koer SMILING SNOWBALL 
MY WAY TO FLY om: Kristiine Uspen-
ski & Ying Chen
samojeedi koer SMILING SNOWBALL 
MY HIGHLIGHT om: Triinu Sooäär
samojeedi koer SMILING SNOWBALL 
LUMINOUS PHOBOS om: Markos Las-
tik & Triin Lastik
shetlandi lambakoer HARWISH IN-
DEED LOVELY om: Evgeniya Akimova
shetlandi lambakoer SCANDYLINE 
LOTUS BLOSSOM om: Dina Korna
shetlandi lambakoer LYCKOSHEL-
LANS ONCE IN A WAY om: Inna Tolli
shiba MEMPHILL’S EMPEROR 
TAISHO om: Lolita Tilga
shih tzu LUSTICA DYJON HARIBO 
om: Ulla Ostra
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itaalia corso TEGELINSKI FLOYD om: 
Monika Lokk
itaalia väikehurt NUBIAD’ LALIQUE 
STATUETTE om: Katrin Mõttus
itaalia väikehurt CALLISTO DAI 
GIARDINI DELLO ZAR om: Inga 
Gontšerenok
kaukaasia lambakoer MEDVED ROSSII 
EGER om: Henriikka Rapila
kuldne retriiver SEMPRE FELICITA 
BRANDON om: Karme Reiljan
kuldne retriiver SODELIGHT CHER 
AMI BELLE GRACE om: Terje Leola
kuldne retriiver GILLBRYAN LOVING 
ANGELS om: Margot Tamberg & Katri 
Tõnisson
kuldne retriiver CHESS ALBERTO 
JULI JANA om: Rasa Svagzdiene
kuldne retriiver STAR LIGHT SON 
PEACE OF SOUL om: Anneli Kurval
kuldne retriiver BELLA DORATA EIRE 
LUNA om: Margot Tamberg
kuldne retriiver CHESS SOPRETTY 
MR. MORRIS om: Kristiina Teesalu
kääbusbullterjer GLORIOUS FUTURE 
FOR ROYAL DI LUX TERRA VIVA 
om: Tatjana Tabolich
kääbusbullterjer POTSU DE NOTSU 
TOPAZ om: Hurmo Lüüs & Margot 
Oder
kääbusšnautser WINZ SPRATE QUEEN 
ELIZABETH MAGIC om: Irina Vino-
gradova
kääbusšnautser ANGELSTONE WIN-
DOW TO THE FUTURE om: Natalja 
Žgun & Aleksei Smetanin
kääbusšnautser GLANCE’S DESTINY 
SUNRAY om: Lidia Stetsurenko
kääbustaks, lühikarvaline KULDNE 
TALISMAN PRIMO GUARDIAN om: 
Oleg Ismikejev & Tatjana Severikova
kääbustaks, lühikarvaline FREE SOUL 
FUNNY FREDERIKA om: Riina Rein-
art & Margit Pütsepp
küülikutaks, karmikarvaline KENZI-
RA’S ESPRESSO NOIR om: Ilme Kukk 
& Katrin Juurikas
küülikutaks, karmikarvaline KENZI-
RA’S ESPRESSINO FOR ME om: Ilme 
Kukk
küülikutaks, lühikarvaline TRIUMPH-
SHOW JACKPOT om: Jelena Haustova
labradori retriiver BRIDGESTRELLA 
ADMIRAL FRESH om: Birgit Truus
labradori retriiver LULABY BABY 
MALMESBURY OPTIMUS CANIS om: 
Haita-Maarit Zahharov
labradori retriiver MARKADOS POR-
DIOS ARAGORN om: Maria Kappi & 
Aleksander-Mark Kappi
landseer BESTLANDSEER ALIEN om: 
Alvar Virula
landseer BORGMOSEGAARDS LEXUS 
om: Jelena Vendelin
leonberger MARKO SIDRA om: Piret 
Aess
leonberger REMUS BALTIC LEON’S 
om: Maarika Tael
lhasa apso SIIMLINE’S CHIC CHRIST-
MAS PARTI om: Kersti Paju & Tapio 
Komminaho & Anne Kaupinmäki
lhasa apso SIIMLINE’S LOVE LEGACY 
TRUTH om: Kersti Paju & Vivian Mut-
tik

bernhardiin, pikakarvaline NAVILO-
TOSH NAYA NAVARA NOSTALGY 
om: Andrei Kabanin
bernhardiin, pikakarvaline DISCOV-
ERY CARPATHIAN SAINT’S om: 
Marko Ehrberg & Anneli Aiamaa
berni alpi karjakoer MARGARITA NI-
GRA VIIKING om: Inge Aun
berni alpi karjakoer MARGARITA NI-
GRA VANDURA om: Heli Jürindi
berni alpi karjakoer RIDON HENNET 
TUULEST VIIDUD om: Raili Suits & 
Veiko Funk
bordoo dogi RONOLS ARABELLA om: 
Olga Timofejeva
bordoo dogi RONOLS BRAYAN om: 
Gaiar Alihodžin
cavalier king charles spanjel HELAN-
DROS ALL ABOUT VALENTINO om: 
Heli Järvet & Nele Kärner
cavalier king charles spanjel HELAN-
DROS AMAZING VALENTINE om: 
Heli Järvet
cavalier king charles spanjel HELAN-
DROS ZINDERELLA om: Heli Järvet
cavalier king charles spanjel HELAN-
DROS EYE CATCHER om: Maarit 
Veski
cavalier king charles spanjel MATRIX 
SYLENA om: Urve Tipp
chihuahua, lühikarvaline MAGIC 
SHOW CUBE RUBIK om: Natalja Ma-
medova
chihuahua, pikakarvaline VINZENTA 
TEMI LA VIE EST BELLE om: Irene 
Montvila
chihuahua, pikakarvaline CARPATHI-
AN DREEM BEST TIGRAN om: Na-
talja Mamedova
chow chow BEAUTYFUL CRYSTAL 
UNBREAKABLE UNO om: Silvija 
Karazine
chow chow ODIN GROŽIO AKCEN-
TAS om: Ruta Peterson & Irina Zino-
vieva
collie, pikakarvaline  DOLMARIS VAL-
ANDIL om: Mari Palgi
dalmaatsia koer DENOLA CHARM 
SIR ROBBIE om: Kristina Kivisild & 
Moonika Kivisild
dobermann STAY IN STYLE ROX-
ETTE om: Ene Öpik
do-khyi (tiibeti mastif) DABOYA 
CHIRU DZANBA om: Dagmar Agu-
Kruusmaa & Tarmo Korn
do-khyi (tiibeti mastif) GRAND LION-
ESS ES LUCKY LORD om: Õnnela 
Kuusemäe
foksterjer, karmikarvaline  WESTLAND 
ACORN’S INARI om: Kaja Lillemets
hollandi väike veelinnukoer 
CHRISKOOI’S FRODO om: Mika 
Ilmari Lindroos & Ida Tetri
hovawart CUSTOS LIMINIS AURELIA 
om: Greta Rüütel
iiri pehmekarvaline nisuterjer SONAS 
KRISTOLL ARTUR KING om: Jelena 
Tupalskaja
inglise buldog BULLDOLLEX CHEL-
SEA om: Jelena Dari
inglise buldog TRUVOR BULLS UMA 
THURMAN om: Marika Altmäe
inglise kokkerspanjel EST AMICUS 
ADAM om: Priit Uusleer

siberi husky KONUVERES NOSTAL-
GIC FAIRYTALE om: Aarika Jõgiste
suuršnautser STABLEMASTER’S KING 
OF SUNRISE om: Jelena Andreeva
šoti terjer MARLAND KON TIKI om: 
Kirsti Virak
šoti terjer AI DA MOLODETS OT 
BUMAGE om: Viive Maranik & Volde-
mar Gibet
tai ridgeback GRAMMY SWEET AU-
RORA BOGINYA UTRENNEY ZARI 
om: Alla Bušinskaja
tiibeti terjer SIIMLINE’S LIL’MISS 
FALAMANDUS om: Tanja Hakamo & 
Minttu Miettinen
toy-puudel OSMANTHUS RENOIR 
om: Viktoria Tšižova
welsh corgi pembroke ASTERSLAND 
GUESS WHO om: Andres Jakobson
vene toy, pikakarvaline SHER ZOLDA 
om: Jelena Sõtš
vene toy, siledakarvaline KAPRIZ 
DUSHI ARCHIBALD om: Svetlana 
Balezina
west highlandi terjer FLYING DRAG-
ON OPOKA om: Aire Jäger
väike brabandi grifoon VOLFRAD 
PATRICE’S ZETTA om: Tamara Kholo-
dova
väike puudel CEN CLARENCE’S TAKE 
YOUR TIME om: Merli Pavelson & Inga 
Siil
yorkshire’i terjer KENTAURO ALFA LA 
CUCHARACHA om: Larissa Johnson

EST J CH (Eesti juuniortšempion) tiitel 
on omistatud: 

afganistani hurt OSHANAMEH’S OMG 
om: Alexandra Daniela Naarits
ameerika kokkerspanjel BEWITCHED 
IMBIERINIS MEDUOLIS om: Anne-Ly 
Gross-Mitt
ameerika staff ordshire’i terjer SKYS-
TONE XXI CENTURY DIVA om: Nina 
Kristiina Salokorpi
ameerika staff ordshire’i terjer SKYS-
TONE XS SOFTNESS om: Nina Kris-
tiina Salokorpi
austraalia karjakoer LA LUNA PO-
LARIS HERITAGE OF B om: Anne 
Loukusa-Ahola
austraalia lambakoer PEAK RIVER FAB 
DIVA om: Kadri Aksin & Merili Aksin
austraalia terjer ARMIRELLI SPECIAL 
JAPE om: Anne-Lii Sild
basenji LITTLE ROSE NIKITA AFRI-
KATA om: Polina Bõzgu
basenji FORTUNA NUMA EL KHALA 
om: Inna Romanova & Vitaly  Gaston
basenji FARLANDERS HER ROYAL 
HIGHNESS om: Maire Tõnurist & Kerli 
Liivand
beagle LOVE LEGACY RAY OF HOPE 
om: Carita Sepaväli & Erkko Linnas
bedlingtoni terjer STARS RONDEL GE-
NIUS BEAUTY om: Natalja Kaljumäe
bernhardiin, lühikarvaline AXBERNA 
SINDYA om: Peeter Tilk & Katrin Tilk
bernhardiin, pikakarvaline LA LUNA  
WIELKOPOLSKI BERNARDYN om: 
Anneli Aiamaa & Marko Ehrberg
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lhasa apso SIIMLINE’S LOVE LEGACY 
SUMMERPARTI om: Mari-Liis Koomer 
& Kersti Paju
lõuna-vene lambakoer RAJEVSKIY 
WITH LOVE FROM LYUTIY om: Rita 
Tali
papillon MILBU HOME-WORK om: 
Mari-Liis Järg & Kersti Paju
papillon DANAINI BLOSSOM OF 
BONNIE om: Helina Värk
pomeranian/kääbusspits HEIDELIND’S 
JOY FROM RIDE om: Pianka Maria 
Pärna
pomeranian/kääbusspits TIKKER-
BILLY’S MY QUEEN ELIZABETH om: 
Tiina Loorits
pürenee mäestikukoer ECHO 
DE›CHIEN ESCUDA POUR GARCON 
om: Susanna Virtanen
saksa bokser ABILITY NORTAL 
NELVIN om: Elina Homi
saksa bokser LAKIFAN RADOST 
O’MACHO om: Marina Rannala & 
Andres Rannala
saksa bokser LAKIFAN RAFAEL 
O’MACHO om: Marge Ilves
saksa bokser NOISETTE NOSTRUM 
om: Mari Nõmmemaa
saksa lambakoer AUSSENHAUS PA-
GAN om: Eugen Põllumäe & Veiko 
Väljas
saksa lambakoer BLACKEST MOR-
GAN om: Raivo Neeme
saksa lambakoer BLACKEST MEL-
ROSE om: Jaanika Aruaas
saksa lambakoer JACI’S STYLE 
BASCHIRA om: Key Kunman & Karin 
Lageda
saksa pinšer ART BY DEVILSTAR 
NEED FOR SPEED om: Liisa Zjabrik-
ova
saksa väike spits ARISTOKRAT PLUS 
DULCINEA TABOSSKAYA om: Silja 
Karjahärm
samojeedi koer SILVERY TWINKLE’S 
BE MY DRAMA QUEEN om: Raivo 
Malm
samojeedi koer RADOST ZHIZNI  
YOU MAY ME ROCK om: Aljona Kli-
mova
samojeedi koer URFIN POVELITEL’ 
SEVERNOGO VETRA om: Natalja 
Beljajeva
shetlandi lambakoer ACHOR’S SUR-
PRISE SPECIAL EDITION om: Inna 
Tolli
siberi husky SIBERIAN LIGHTNING 
HATANGA om: Katrin Auser & Mia-
Mari Auser
šveitsi valge lambakoer WHITE GOLD 
DREAM DRAAKON om: Heidi Eit
šveitsi valge lambakoer INGEL om: 
Urmas Bauer & Eda Bauer
taks, karmikarvaline SAFARION EST 
PRINCE ARAMIS om: Outi Malinen

taks, pikakarvaline ARMARILA’S 
STYLE FAITH IN THE BEST om: 
Marika Mänd
taks, pikakarvaline ARMARILA’S 
STYLE HOT BLACK PEPPER om: 
Marika Mänd
tiibeti spanjel REWAKI CINDE-RELLA 
om: Ann Lõhmus & Tarvo Lõhmus
tšehhoslovakkia huntkoer LUPUS IN 
FABULA LUPA om: Lembit Luts & 
Natalja Luts
vaaraokoer MOONRISE KINGDOM 
AHMES NEFERTARI om: Heidy 
Rüütel-Tuul
welsh corgi cardigan RAJALEIDJA 
KALLIOPE om: Tiit Puur
welsh corgi cardigan KEKSBAND BE-
YOND THE BLUE om: Külli  Rajapuu
welsh corgi pembroke ASTERSLAND 
GOTTA ROCK ON om: Mai Salumaa
welsh corgi pembroke MILLI MILLER 
MANOR om: Vassili Beljajev
welshi springerspanjel INMA’S 
COUNTING STARS om: Mairi Rumask
vene hurt- borzoi DION’S TAINA om: 
Elo Rahamägi & Pille Saar
vene hurt- borzoi DONSKOI RASBOI 
om: Liina Vaher & Kadri Vaher
west highlandi terjer WHITE GAL-
ANTHUS HAPPY SNOWFLAKE om: 
Ingrid Viinapuu
west highlandi terjer LEONARDO 
VENA om: Marika Kivi
väike brabandi grifoon VOLFRAD 
VIVA CAPABLE OF ANYTHING om: 
Natalia Tabujeva
väike puudel CHANSON D’ETE COS-
MOS om: Dovile Kuzminskiene
yorkshire’i terjer SHARMNATAN’S 
INTELLECTUAL STYLE om: Ivi Reigo

EST Vet CH (Eesti Veterantšempion) 
tiitel on omistatud: 

ahvpinšer NEIBADE’S APRIL ARAMIS 
om: Marianna Kanõševa
argentiina dogi BLANCO SOLAR 
CHALA om: Julia Kolodejeva
austraalia lambakoer PEAK RIVER 
BLACK SAPHIRE om: Marge Perri
basset hound EURODIVA CANIS 
HAUND om: Ülle Ruttik
chihuahua, pikakarvaline VINZENTA 
TEMI PACHUCA EMMELY om: Irene 
Montvila
chow chow INGRIJA LEND GARD 
MAIN FRIEND om: Marina Rozhdest-
venskaya
foksterjer, karmikarvaline  DANDIE-
PRAID DELAGARDIE om: Natalja 
Volkova & Svetlana Volkova
leonberger KIPAZIN KISS OF FLAMES 
om: Tarmo Rõõm
prantsuse buldog SAINT MINION 
ELOISE om: Irja Lipp

šveitsi valge lambakoer BRIGHT 
LIGHT FROM KONTRASTAS om: 
Kadi Kreis
vaaraokoer TEFNUT-BASTET GIN-
TARINIAI NAMAI om: Tatjana Bulkina
vene must terjer MILLORA-CHELSIE 
om: Jelena Shmukerova

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

vaaraokoer JATABURU SAND DOG 
CAPELLA om: Tatjana Bulkina

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

kuldne retriiver CAYRING ISABEL 
INEZ om:  Jaanika Lillenberg
pürenee lambakoer, p/k DROLE 
D’OISEAU MOUFLETTE FERIQUE 
om:  Tiina Jürjo
shetlandi lambakoer SILVERY BLU 
TIFFANY om:  Kristina Soon

EST FH CH (Eesti FH tšempion) tiitel 
on omistatud: 

hovawart NICKY VOM HAUSE LUKA 
om: Greta Rüütel
saksa lambakoer UNERSCHROCKEN 
WIMBA om: Igor Suhhalet

EST IPO CH (Eesti IPO tšempion) tiitel 
on omistatud: 

saksa lambakoer ESTRELLEST 
KURIMURI KARDINAL om: Eve Arula

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

saksa lambakoer ESTRELLEST JÄGER-
MEISTER om: Karin Lageda
saksa lambakoer HEXE VOM MAUL-
ACHTAL om: Urve Lageda

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

saksa lambakoer UNERSCHROCKEN 
WIMBA om: Igor Suhhalet

andmed: Regina Pesur
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Rahvusvaheline koertenäitus
“Tallinna Võitja 2017”
08.-09.04.2017, Tallinn Saku Suurhall

NÄITUSEL OMISTATAKSE TIITLID:
“TALLINNA JUUNIORVÕITJA 2017”, “TALLINNA VÕITJA 2017” JA “TALLINNA VETERANVÕITJA 2017”.

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

Võistlusklassid 
• 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. Registreerimisaval-
dusele peab lisama koera tšempionidiplomi koopia.

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

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

• 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 näitusel vähemalt hinde “vägahea”. 
Valitakse tõu parim paar.

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

REGISTREERIMISTASUD (hinnad EUR):
Kuni 12.01.2017:    koer 40 €, soodushind* 38 €, veteran 35 €,   

kutsikad 30 €.
13.01.–09.03.2017: koer 50 €, soodushind* 48 €, veteran 35 €, 

kutsikad 30 €.

SOODUSHIND EKL LIIKMETE OMANDUSES OLE-
VATELE KOERTELE (hinnad EUR):
Kuni  12.01.2017:   koer 30 €, soodushind* 28 €, veteran 25 €, 

kutsikad 20 €.
13.01.–09.03.2017: koer 40 €, soodushind* 38 €, veteran 25 €, 

kutsikad 20 €.

Kõigile (hinnad EUR):
10.03. – 23.03.2017: koer 65 €, soodushinda ei ole, kutsikad 32 €  
         (ainult e-mailiga, EKL büroos või EKL onlinesüsteemis).

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

Kasvataja- ja järglasteklass – TASUTA
Kasvatajaklass registreeritakse näitusele automaatselt vastavalt regis-
treerunud koerte arvule (3-5 koera).Järglasteklass registreeritakse reg-
istreerimislehe alusel või näitusele registreerunud koerale automaatselt 
vastavalt registreerunud järglaste arvule (3-5 koera).

Reklaam kataloogis (tähtaeg 23.03.2017): 
must/valge 1 lk – 32 €; ½ lk – 23 €.

REGISTREERIMINE:
• veebis http://online.kennelliit.ee/ registreerimise 

süsteemis;
• Eesti Kennelliidu büroos, Tuisu 2A, 11314 Tallinn;e-

mailile show@kennelliit.ee saata registreerimisleht, 
koopia tõutunnistusest, tšempionitiitlite ja/või F.C.I. töö-
sertifi kaadi koopiad ja maksekorralduse koopia (makse-
korraldusele märkida ”Tallinna Võitja 2017”, koera tõug, 
registrinumber ja omaniku nimi)

Osalemistasu tasuda:
• veebis pangalingi kaudu;
• Swedpank a/a EE522200221007123183;
• SEB a/a EE571010052044654007 saaja: Eesti Kennelliit

NB! Kõik ülekandega seotud kulud tasub saatja! Palun kontrol-
lige oma saadetise kohalejõudmist! 

NÕUDED OSALEJATELE: Kõik koerad peavad olema 
vaktsineeritud marutaudi, koertekatku, nakkusliku he-
patiidi ja parvoviroosi vastu (lisainfo: näituste eeskirja lisa 
2). Kõik koerad peavad olema märgistatud (ID-tätoveering 
või mikrokiip). Näitusel ei või osaleda alates 01.08.2013 
sündinud koerad, kelle kõrvu ja/või saba on lõigatud.

Ürituste info
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LAUPÄEV 08.04.2017

0-rühm 
Julija Aidietiene, Leedu – kõik tõud rüh-
mast 0

2-rühm 
Julija Aidietiene, Leedu – hovawart, 
kääbuspinšer, saksa pinšer, shar pei
Bo Lasthein Andersen, Taani - argentiina 
dogi, brasiilia fi la, broholmer, bordoo 
dogi, bullmastif, do-khyi (tiibeti mastif), 
inglise mastif, pürenee mastif, saksa 
bokser
Ozan Belkıs, Türgi – itaalia corso, 
kääbusšnautser (kõik värvused), 
suuršnautser (mõlemad värvused), 
šnautser (mõlemad värvused), vene 
must terjer
Stefan Sinko, Sloveenia – appenzelli 
alpi karjakoer, dobermann, entlebuchi 
alpi karjakoer, inglise bulldog, kaukaasia 
lambakoer, kesk-aasia lambakoer, rot-
tweiler, suur šveitsi alpi karjakoer
Jean-Francois Vanaken, Belgia – berni 
alpi karjakoer, leonberger, newfound-
landi koer, saksa dogi (kõik värvused)
Lois Wilson, Lõuna-Aafrika - kõik ülejää-
nud tõud rühmast 2

3-rühm
Julija Aidietiene, Leedu - staffordshire’i 
bullterjer
Linda Jürgens, Eesti – ameerika 
staffordshire’i terjer, west highlandi terjer
Roxana Liliana Opris, Rumeenia -jack 
russell’i terjer, parson russell’i terjer
Eeva Rautala, Soome – austraalia siid-
iterjer, austraalia terjer, bullterjer, cairni 
terjer, dandie dinmont’i terjer, inglise 
kääbusterjer (must piirdega), jaapani 
terjer, kääbusbullterjer, norfolki terjer, 
norwichi terjer, sealyhami terjer, skye 
terjer, šoti terjer, tšehhi terjer
Andras Korozs, Ungari – kõik ülejäänud 
tõud rühmast 3

4-rühm
Linda Jürgens, Eesti – standard taks 
(lühikarvaline, pikakarvaline)
Elizabeth Gonzalez, Gibraltar – ülejää-
nud tõud rühmast 4

6-rühm
Zlatko Jojkic, Serbia – kõik tõud rühmast 6

7-rühm
Roxana Liliana Opris, Rumeenia – iiri 
punane setter, iiri puna-valge set-
ter, itaalia karmikarvaline linnukoer, 
itaalia linnukoer, saksa lühikarvaline 
linnukoer, weimari linnukoer (mõlemad 
karvatüübid)
Zlatko Jojkic, Serbia – inglise pointer, 
inglise setter, auvergne’i linnukoer, bour-
bonnaisi linnukoer, münsterlandi suur 
linnukoer, münsterlandi väike linnukoer, 
pont-audemeri spanjel, slovaki karmikar-
valine linnukoer, ungari linnukoer
Lois Wilson, Lõuna-Aafrika – kõik ül-
ejäänud tõud rühmast 7

LÕPPVÕISTLUSED:
Juuniorhändler - Jean-Francois Vanaken
Parim Kutsikas - Stefan Sinko
Parim Juunior - Andras Korozs
Parim Veteran - Ozan Belkıs
Parim Kasvatajaklass - Linda Jürgens
Parim Järglasteklass - Roxana Liliana 
Opris
Parim Paar -Bo Lasthein Andersen
Rühm 2 - Julija Aidietiene
Rühm 3 – Eeva Rautala
Rühm 4 - Elizabeth Gonzalez
Rühm 6 -Lois Wilson
Rühm 7 - Zlatko Jojkic
 
PÜHAPÄEV, 09.04.2017

1-rühm
Ozan Belkıs, Türgi - ardenni karjakoer, 
austraalia karjakoer, austraalia kelpie, 
austraalia lambakoer, beauceron, belgia 
lambakoer (groenendael, laekenois, 
malinois, tervueren), bordercollie, briard, 
fl aami karjakoer, habecollie, saksa lam-
bakoer (mõlemad karvatüübid), vana-
inglise lambakoer
Linda Jürgens, Eesti – collie (mõlemad 
karvatüübid)
Andras Korozs, Ungari – kõik ülejäänud 
tõud rühmast 1

5-rühm
Linda Jürgens, Eesti – saksa spits (kõik 
suurused, kõik värvused)
Lois Wilson, Lõuna-Aafrika – akita, alas-
ka malamuut, ameerika akita, basenji, 
chow chow, etna cirneco, eurasier, hok-
kaido, jaapani spits,kai, mehhiko karvutu 
koer (kõik suurused), peruu karvutu koer 
(kõik suurused), samojeedi koer, shiba, 

shikoku, siberi husky
Stefan Sinko, Sloveenia – kõik ülejää-
nud tõud rühmast 5

8-rühm
Roxana Liliana Opris, Rumeenia – 
ameerika kokkerspanjel, inglise kokker-
spanjel, kuldne retriever
Eeva Rautala, Soome -chesapeake bay 
retriever, inglise springerspanjel, kihara-
karvaline retriever, labradori retriever, 
nova scotia retriever, siledakarvaline 
retriiver
Zlatko Jojkic, Serbia -kõik ülejäänud 
tõud rühmast 8

9-rühm
Bo Lasthein Andersen, Taani - bostoni 
terjer, hiina harjaskoer, mops, prantsuse 
buldog
Zlatko Jojkic, Serbia - bologna bichon, 
havanna bichon, vene toy (mõlemad 
karvatüübid)
Stefan Sinko, Sloveenia – chihuahua, 
pikakarvaline, king charles spaniel, 
käharakarvaline bichon, malta bichon, 
shih tzu
Jean-Francois Vanaken, Belgia - chi-
huahua, lühikarvaline, coton de tulear, 
jaapani chin, lhasa apso, lõvikoerake, 
papillon, phalene, tiibeti spanjel, tiibeti 
terjer
Julija Aidietiene, Leedu - kõik ülejäänud 
tõud rühmast 9

10-rühm
Elizabeth Gonzalez, Gibraltar - kõik tõud 
rühmast 10

LÕPPVÕISTLUSED:
Juuniorhändler - Roxana Liliana Opris
Parim Kutsikas - Andras Korozs
Parim Juunior - Lois Wilson
Parim Veteran – Julija Aidietiene
Parim Kasvatajaklass - Jean-Francois 
Vanaken
Parim Järglasteklass – Eeva Rautala
Parim Paar - Zlatko Jojkic
Rühm 1 - Ozan Belkıs
Rühm 5 - Linda Jürgens
Rühm 8 - Roxana Liliana Opris
Rühm 9 - Bo Lasthein Andersen
Rühm 10 - Elizabeth Gonzalez

 

Kohtunikud

BEST IN SHOW – Stefan Sinko
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EKL näituste kalender 2017
 JAANUAR 2017

Kuupäev Näitus Koht Koduleht

07.01. Rahvuslik näitus Tartumaa pepi.ee 

08.01. Rahvuslik näitus Tartumaa pepi.ee 

14.-15.01. Saksa lambakoerte erinäitus Harjumaa articus.eu 

14.01. IV ja X rühma näitus Tallinn sighthounds.ee

14.01. VIII ja IX rühma näitus Vaimastvere spanjel.weebly.com 

15.01. VIII ja IX rühma näitus Vaimastvere spanjel.weebly.com 

21.01. Rahvuslik näitus Narva lucky.ee 

22.01. Rahvuslik näitus Narva lucky.ee 

VEEBRUAR 2017

Kuupäev Näitus Koht Koduleht

04.02. Rahvuslik näitus Valga valgadogshow.com

05.02. Rahvuslik näitus Valga valgadogshow.com

11.02. Terjerite erinäitus Harjumaa terrier.ee

11.-12.02. Rahvusvaheline koertenäitus  “Tallinn Winter Cup 2017“ Tallinn pkkk.ee 

11.02. VIII ja IX rühma näitus Tallinn kuldne.ee 

11.02. Kuldsete retriiverite erinäitus  VIII ja IX rühma näituse raames Tallinn kuldne.ee 

12.02. Leonbergerite erinäitus Harjumaa leonbergerdog.eu

12.02. Samojeedi koerte erinäitus Tallinn samojeed.ee 

MÄRTS 2017

Kuupäev Näitus Koht Koduleht

11.03. Rahvuslik näitus Tallinn dogshow.ee 

12.03. Rahvuslik näitus Tallinn dogshow.ee

25.-26.03. Rahvusvaheline koertenäitus Narva narva-kks.ee

APRIL 2017

Kuupäev Näitus Koht Koduleht

08.04. IX rühma näitus Tallinn lhasaclub.weebly.com

08.04. Lhasa apsode erinäitus IX rühma näituse raames Tallinn lhasaclub.weebly.com

08.-09.04. Rahvusvaheline koertenäitus „Tallinna Võitja 2017“ Tallinn kennelliit.ee

29.04. Rahvuslik näitus Rakvere rksk.ee

30.04. Rahvuslik näitus Rakvere rksk.ee

MAI 2017

Kuupäev Näitus Koht Koduleht

01.05. Šveitsi alpi karjakoerte erinäitus Pärnu esakt.eu

13.05. Jahikoerte erinäitus Järvamaa jahikoer.ejs.ee

13.05. Kesk-aasia ja kaukaasia lambakoerte erinäitus Harjumaa cocaoclub.ee 

27.-28.05. Saksa lambakoerte erinäitus Harjumaa saksalambakoer.ee

JUUNI 2017

Kuupäev Näitus Koht Koduleht

02.06. Iiri hundikoerte ja hirvekoerte erinäitus Harjumaa iw-dh.ee 

02.06. II ja III rühma näitus Harjumaa yhing.ee

02.06. Staff ordshire’i bullterjerite erinäitus II ja III rühma näituse raames Harjumaa 

02.06. VIII ja IX rühma näitus Harjumaa spanjelid.ee

02.06. Põhjamaiste kelgukoerte erinäitus Harjumaa husky.ee

03.06. Retriiverite erinäitus Harjumaa kuldne.ee

03.06. V rühma 6. ja 7. alarühma ning X rühma näitus Tallinn sighthounds.ee

03.06. Chihuahuade erinäitus Tallinn chihuahua.ee

03.06. Cavalier king charles spanjelite erinäitus Tallinn cavalier.ee

03.06. Puudlite erinäitus Tallinn puudel.ee
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03.-04.06. Rahvusvaheline koertenäitus „Eesti Võitja 2017“ Tallinn kennelliit.ee

04.06. Setterite erinäitus Harjumaa setter.ee

04.06. Pürenee mäestikukoerte erinäitus Harjumaa eplk.ee 

04.06. Leonbergerite erinäitus Harjumaa leoclub.ee

04.06. Rottweilerite erinäitus Harjumaa rottweiler.ee

04.06. Takside erinäitus Tallinn taksid.ee 

04.06. III rühma näitus Tallinn yorkshire.ee

04.06. Berni alpi karjakoerte erinäitus Harjumaa bernikarjakoer.eu

04.06. VI rühma näitus Harjumaa dalmaatsia.eu

04.06. Šnautserite erinäitus Harjumaa snautser.ee

04.06. Dobermannide erinäitus Harjumaa dobermann.ee

04.06. Do-khyi (tiibeti mastif) erinäitus Tallinn mastifi d.ee

04.06. Mastifi te erinäitus Tallinn mastifi d.ee

10.06. Rahvuslik näitus Harjumaa lhkkk.eu 

11.06. V ja X rühma näitus Harjumaa iw-dh.ee 

11.06. I, II ja IX rühma näitus Harjumaa buldogid.eu 

11.06. Landseeride erinäitus I, II ja IX rühma näituse raames Harjumaa landseeriklubi.ee

11.06. III, IV, VI, VII ja VIII rühma näitus Harjumaa lhkkk.eu

17.06. Rahvuslik näitus Harjumaa pkkk.ee 

18.06. Rahvuslik näitus Harjumaa pkkk.ee

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 parnupkk.ee 

09.07. Rahvusvaheline koertenäitus Pärnu parnupkk.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

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 Harjumaa valgelambakoer.ee
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Maastikujooksude kalender 2017

Kuupäev Näitus Koht

06.05.2017 Rahvuslik maastikujooksuvõistlus ja “Derby-2017” tiitlivõistlus Harjumaa

07.05.2017 Rahvusvaheline maastikujooksuvõistlus ja rahvuslik maastikujooksuvõistlus tõugudele 
kes ei võistle CACILile Harjumaa

27.05.2017 Rahvuslik maastikujooksuvõistlus ja Veteranide Eesti Maastikujooksu 
Meistrivõistlused Harjumaa

28.05.2017 Rahvusvaheline maastikujooksuvõistlus ja rahvuslik maastikujooksuvõistlus tõugudele 
kes ei võistle CACILile Harjumaa

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

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

22.09. Põhjamaiste kelgukoerte erinäitus husky.ee

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/

EKL võistluskalender 2017

EKL võistluste kalenderplaani kantud võistluseid näeb sellelt lingilt:

http://www.sportkoer.com/prox/trialcalendar/2017/voistlus/
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