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Meie tulevik sõltub sellest, 
mida teeme täna

Tekst: Kaire Rjadnev-Meristo

Sellel väljendil on veel mitu versiooni: mõtlik 
„tulevik sõltub meie valikutest“, optimistlik 
„tulevik on meie teha!“ ning loomulikult ka 
äriline  „sinu tulevik sõltub riskijulgusest“ ehk 
rahvakeelse väljendina „jänes šampust ei joo“. 

Selles ajakirjas on mitu näidet inimeste julgusest 
otsida ja leida. Olgu selleks siis uus põnev 
koeratõug, erinevate lahenduste nuputamine 
või reis kaugele maale teadmiste ja kogemuste 
avardamiseks. Samas peame ka ise tegema 
arukaid otsuseid, et säilitada tasakaal niigi 
hapras maailmas. Kõik ei ole must-valge, isegi 
halle toone on sõltuvalt paletist kas 101, 136 
või 152. Kõike ei saa mõõta ühe mõõdupuuga 
ning inimlikkus ja soov mõista on esmane, mida 
peame säilitama. 

Toome esile kaks vastuolulist lugu. Ühelt poolt 
kirjutab kasvataja, miks ja kuidas ta valib oma 
kennelis aretatud pesakondadele vanemaid, 
mida ta on valmis tegema ning ka ohverdama, 
et pesakonna kutsikad saaksid elada 
täisväärtuslikku elu. See on emotsionaalne ning 
avameelne kiri kasvataja poolelt, mida soovin 
lugejatega jagada. On ju tõukoerte maailm 
küllaltki suletud ring, kuhu pole igaühel asja ning 
selle n-ö köögipoolt näevad vähesed. Paljud 
kasvatajad, kes teevad oma tööd südamega, 
mõistavad selle loo tähtsust. Ärgem siis 
kleepigem kergekäeliselt silte – olgu see rohkem 
või vähem õilsamast tundest tingitud. 

Teine lugu on kutsikavabrikust, kuhu oma 
pesakonna järglase sattumine on iga kasvataja 
õudusunenägu. Kuigi seal ei pruugi avastamise 
hetkel olla rohkem kui paar pesakonda, on 
nende elu hoopis teistsugune. Mustuse sees 
kahlavad kutsikad, pidevast poegimisest 
kurnatud emased koerad. Hais. Haigused. 
Need on kohad ja koerad, kes meie tähelepanu 
ja abi vajavad. 

Vahe polegi mitte selles, mitmest pesakonnast 
räägime, vaid kuidas hoolitsetakse kutsikate 
ja nende vanemate eest. Võin seda kinnitada, 
sest olen oma silmaga näinud kasvamas mitut 
pesakonda, kus kõik puhtad ja hoolitsetud 
kutsikad pehmete pesade sees mõnusalt täis 
kõhuga põõnavad. Samuti üksikut pesakonda, 
mis kasvab aida või kuuri all, kutsikad on 
määritud omaenda väljaheidetega ning 
puutuvad võõraste inimestega esimest korda 
kokku alles kojuminekul. Ka viimasel puhul oli 
tegemist registreeritud kenneli ja kasvatajaga.

Lõpetuseks ka üks tore uudis. Paljud meie 
lugejad ei olnud kuigivõrd rahul, et paberajakirja 
enam postkasti ei saa. Seetõttu oleme asunud 
testima ja arendama Eesti Kennelliidu kodulehel 
ajakirja KOER sisulehel veebiversiooni 
artiklipõhise avaldamisega. Selle tulemusena 
saavad lugejad kõik põnevad uudised ja lood 
kohe ilmumise järel kätte ning pole vaja enam 
materjali täitumise järel oodata. 

Toredaid hetki kahe- ja neljajalgsete 
pereliikmete ning sõprade seltsis!
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Kasvataja lugu 

Minu kennelis sündisid juuli lõpus ja augusti 
alguses kutsikad: kolm pesakonda kokku 17 
kutsikaga. Samal ajal lugesin ühe oma Facebooki 
sõbra lehelt juttu kasvatajate kohta ja ma ei 
tundnud ennast sealt ära.

Tahtsin juba siis vastata, aga mul lihtsalt ei 
olnud enam energiat, sest kogu mu vaba aeg 
ja energia läks kutsikate peale. Praegu olen ma 
täis jõudu, et oma tunded kirja panna.

Ma ei tee kutsikaid rahateenimise pärast. Minu 
kutsikate hinda ei määra nendesse panustatud 
aeg ja kulutatud raha tagasiteenimise soov. 
Olen nendesse nii palju panustanud juba enne 
nende sündi ja loomulikult ka pärast nende 
sündi, nii et rahasse ma seda ei oska ümber 
panna. Ma küsin lihtsalt sama hinda, mida 
teised cavalier’i kasvatajad Eestis. Kui keskmist 
hinda poleks ja kutsikaid antaks tasuta ära, siis 
teate mis – ma kasvataks ikka cavalier’e ja sel 
juhul läheksid mu kutsikad uude koju täiesti 
tasuta ja mina töötaks suure kahjumiga. Miks? 

Sest ma jumaldan cavalier’e! Nad on seda kõike 
ja rohkemgi veel väärt!

Ma aretan cavalier’e, sest tunnen, et ma suudan 
ja oskan tõule midagi juurde anda, sest ma 
tahan endale uusi aretuskoeri ja ma armastan 
neid kõiki. Ma ei tee nn müügipesakondi, kust 
üritan võimalikult palju teenida. See ei ole mina.

Kunagi ammu-ammu teismelisena töötasin veidi 
aega kennelis Anncourt Annukka Paloheimo 
juures ja tema ütles mulle kuldsed sõnad, mida 
kannan igavesti endaga kaasas: „Selleks, et teha 
aretustööd ja valikuid, mis sind rahuldavad ja 
on tõule kasulikud, pead sa elatuma millestki 
muust kui koerte aretusest. Kui kutsikad on 
sinu sissetulek, pead tegema pesakondi, mida 
sa tegelikult ei soovi, ja seda vaid selleks, et leib 
oleks laual.“ Seetõttu töötan pangas täiskohaga 
ehk 40 tundi nädalas. Minu sissetulek ei ole 
koerad, see on minu väljaminek, minu hobi, 
minu kirg – mina ise!

Olen kasvatanud koeri paarkümmend aastat 
ning selle aja jooksul on nii mõndagi juhtunud. 
Mul on olnud kutsikaid, kes on sündinud surnult. 
Olen sõitnud kliinikusse, surevat kutsikat terve 
tee elustades ja lõpuks ikka temaga hüvasti 
jättes. Nutnud nagu pöörane kägaras maas.
Kõikide nende aastate jooksul on mul olnud 

Laura Põltsam, kennel Finaldesire 
Fotod: erakogu

FB laura.late
www.finaldesire.ee
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kolm kutsikat, kelle kaotasin pärast elusalt 
sündi – esimene oli mu sheltie. Sündis kutsikas, 
võtsin lootekotist välja ja hakkasin automaatselt 
teda hõõruma ja selle käigus avastasin, et sellel 
kutsikal on aju ja silmad pealuu seest väljas… ja 
ta hakkas hingama ja nutma! Sel ajal ei olnud 
ööpäev lahti olevaid kliinikuid ja muidugi 
sündis ta öösel. Ma ei tahtnud, et ta kannataks 
hommikuni, kui kliinikud avatakse, samas ise ei 
suutnud tema elu lõpetada. Abitu tunne. Ajasin 
oma isa üles ja tema aitas kutsikal minna. Ma 
olen selle eest talle väga tänulik. Ülejäänud öö 
istusin oma emase juures, ämber veega kõrval. 
Kartsin, et kogu pesakond on väärarenguga 
ja olin valmis neid üle vikerkaaresilla saatma 
– mina olen ju nende kasvataja! Mäletan seda 
tunnet, kuidas ootad kutsika sündi ja oled üsna 
kindel, et pead nad kõik siit ilmast ära aitama. 
Aeg-ajalt vahetasin ämbris vett, et see oleks soe, 
sest soovisin, et see minek oleks neil vähemalt 
soojas vees… Ülejäänud pesakond sündis 
keisrilõikega järgmise päeva hommikul ning 
kõik olid terved ja tublid kutsikad.

Teine elus kutsikas, kelle kaotasin, oli kolm 
päeva vana, kolmas ligi viis nädalat vana. See oli 
aastal 2022. Ma ei unusta neid iialgi! Viimasele 
kutsikale pani mu poiss nimeks Kristall ja mina 
olin ametlikuks nimeks mõelnud Unforgettable. 
Kas pole veidrad nimed? Kristall… Need kaks 
kutsikat – mõnepäevane nimetu kutsikas ja 
Kristall – on maetud mul koerteaia ette, et nende 
üle valvaksid mu teised koerad. Vahel ma räägin 
nendega ja arutlen asjade üle, ma usun, et nad 
kuulevad mind. Mina kuulen neid ikka veel… Iga 
kord, kui mul on uus pesakond, meenuvad mulle 
nemad. Ma soovin neile kõike head, kus iganes 
nad viibivad. Mina nende kasvatajana armastan 
ja mäletan neid igavesti ning kunagi olen ma jälle 
nende. Nad on igavesti minu ja igavesti minuga! 
Neid tundeid ei saa panna ümber rahasse.

Mu abikaasa pole mind pea kuu aega oma 
kõrval voodis näinud. Miks? Sest ma olen oma 
kutsikatega teises toas. Nii on iga kord, kui mul 
on pesakond, sest nad vajavad mind ja mina 
vajan neid sama palju. On saabunud aeg, kus 
mu kutsikad on saanud iseseisvamaks ja ma 
pean öösel ärkama  vaid kaks korda (kell 1 ja 
kell 4 selleks, et nende ema ette toitma panna 
ja emaga rääkida ja teda silitada ja rahustada, 
olla koos temaga hetkes). Ma ei suuda ikka 

veel magada oma voodis, abikaasa kõrval. 
Tema ei saa sellest aru: „Kutsikad ei vaja sind 
enam, tule, maga koos minuga!“ ja mul ei ole 
und, ma lahkun voodist, et olla veel mõni öö 
koos oma kutsikatega põrandal, ma ei suuda 
uinuda rahulikult oma abikaasa kõrval. Nagu 
emainstinkt, nõuab see aega ja kannatust, 
kuniks ma saan jälle magama nagu normaalne 
inimene. Mu abikaasa mõistab seda, ta lihtsalt 
peab, sest mina olen koerakasvataja ja alles 
seejärel tema abikaasa. Need on valikud, mis 
me elus teeme. Kas ma saan selle panna kutsika 
hinda? Kui palju oleks minu abikaasa nõus 
maksma selle eest, et ma igal ööl oleksin tema 
kõrval, uinuksin tema käte vahel?

Jah, tõsi, minu töö ei lõpe kaheksa tunniga. 
Kaheksa tundi kestab mu palgatöö, mis toob 
mulle leiva lauale ja tasub koertega seotud 
arved. Kutsikatega olen seotud 24/7 nii mina kui 
suure osa ajast ka mu vanemad, kes annavad 
mulle unepause ja asendavad mind, kui mina 
teen oma palgatööd või kui vajan und. Mu 
kallis abikaasa, kes on kogu selle aja me nelja-
aastase lapsega ja toetab mind, sest minul, 
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tema emal, ei ole nädalaid üldse aega oma 
lapsega mängida, talle süüa teha või temaga 
koos uinuda. Kuidas ma panen kaotatud aja 
oma perega kutsikate hinda!?

Otsisin oma mobiili, kuskil ei ole, keegi ei leia. 
Järgmisel hetkel võtab mul abikaasa külmkapist 
mu mobiili välja – mul pole aimugi, kuidas see 
sinna jõudis. Väsimus on meeletu. Ärkan ja 
näen, et mul on voodipeatsis patjade vahel 
lootekott ja kutsikad. Hakkan seda kiiresti lahti 
harutama, kuid lootekott koos kutsikatega 
kaob ja mul on käes hoopis dressipüksid. 
Paanikas hakkan kutsikaid voodi vahelt 
otsima, siis mõistan, et ma võib-olla kujutan 
seda endale ette. Jooksen kutsikate tuppa. 
Minu ema istub seal koos kutsikatega, loen üle 
– 17. Jah, kõik klapib. Teine päev magan ja ema 
ajab mind üles, et ma aitaksin kutsikaid toita. 
Ärkan ja jooksen ema juurde kutsikate tuppa – 
„Räägi ruttu, mul on kutsikad voodis üksi!“ – ja 
ema ütleb, et ei, Laura, kõik kutsikad on siin, 
sul ei ole voodis kutsikaid. Ühel ööl ärkasin 
kutsikate pesade kõrval ja tunnen, et mul on 
padjapüüris kutsikas! Lukuga kinni padjapüür 
ja kutsikas on seal sees! Üritan säilitada rahu 
ja teen nii ruttu kui võimalik padjapüüri lahti, 
võtan padja välja ja kutsikat ei ole kuskil! Igaks 
juhuks loen pesakastis kutsikad üle – 17. Kõik 
on korras.

Ma pole neli nädalat saanud magada korraga 
rohkem kui kaks ja pool tundi, sest siis on äratus 
ja kutsikate toitmine. Nüüd on nad juba ligi kolm-
neli nädalat vanad. Esimesel nädalal ärkasin pea 
iga pooleteise tunni järel, sest toitmine oli iga kahe 
tunni tagant. Mul jäi aega magada tund-poolteist 
kutsikate kõrval. Pidevalt keegi niuksub ja ma 
tõusen, et vaadata ja neid aidata. Võtsin paberi 
ja märkisin üles, kui palju kordi ma tunnis tõusen 
– ehk siis selles tunnis, mis on mulle magamiseks 
mõeldud. Keskmiselt 19 korda! Seega umbes 
iga kolme minuti järel. Nii ma magasin esimese 
nädalakese, päeva ajal vaatas kutsikate järele mu 
ema ja sain niimoodi poolteist tundi magada. Ja 
nii paar korda päeva jooksul. 

Täna on mu abikaasa autoga reisil kusagil 
Hollandi ja Eesti vahel. Ma ei ole võimeline 
üksi hakkama saama täiskohaga töö, kolme 
pesakonna kutsikate, kümne koera ja kahe 
poniga, mul on abiks minu erakordsed 
vanemad. Miks on mu abikaasa eemal? Sest 
minu südamesoov on olnud juba aastaid saada 
mu koer paaritatud kindla liiniga Hollandis ja 
seni ei ole see õnnestunud. See on muutumas 
juba mu kinnisideeks! Nüüd on mu koeral jälle 
jooksuaeg, mina aga olen täiesti hõivatud oma 
kolme pesakonna, 17 kutsika, nelja-aastase 
lapse, kümne koera, kahe poni ja täiskohaga 
tööga. Järelikult – kes läheb minu koera 
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paaritama Hollandisse? Minu armas abikaasa. 
Hoolimata sellest kõigest saan ma väga hästi 
aru, et sõrmus mu sõrmes ei taga igavest õnne 
ja kooselu. Selle tagame me ise koos. Aga rohi 
on rohelisem just seal, kus olen ma ise!

Minu viimasest seitsmest (jah, just seitsmest!) 
paaritusest on õnnestunud vaid neli. Mul ei ole 
nende hulgas paraku olnud ühtegi riigisisest 
paaritust, sest ma ei ole suutnud leida sobilikku 
isast Eestist. Jah, need paaritused on olnud 
kallid – elus esimest korda olen ma selleks 
võtnud ka pangalaenu, et oma unistusi tõeks 
viia. Need on olnud ajamahukad, kulukad ja 
peresuhetele keerulised. Sellest hoolimata 
olen ma need ette võtnud. Miks? Kas selleks, 
et teenida maksimaalset kasumit? Selleks, et 
müüa oma kutsikaid? Ei, mu kallid sõbrad, see ei 
ole minu eesmärk. Oleks see mu eesmärk, oleks 
ma leidnud Eestis endale märksa lihtsamad ja 
soodsamad paaritused, mis ei segaks minu 
pererahu ja oleks rahakotile kergemad. Tundke 
mind, tunnetage mind ja te mõistate.

Jah, minu majas on diivanitel ja riietel 
koertekarvad, mul ei ole toas vaipu, kuna ma 
ei suuda neid puhtaks saada, minu aias on 
koerte väljaheiteid (kuigi ma koristan neid iga 
päev), ma ei saa minna reisile, ilma et mul oleks 
koertele leitud usaldusväärne hoidja, kellele 
tasun tema töö eest (siinkohal suurim tänu 
täditütar Amale). Olen puhkusereisil käinud 
elus vaid kaks korda.

Aga see kõik on minu valik, mitte mu pere 
valik. Mina ja mu koerad elame ja hingame 
ühes taktis. Ma ei tee seda kõike raha saamise 
eesmärgil, ma teen seda, sest ma armastan 
oma koeri ja seda tõugu!

Mina ei taha, et sul oleks koer, lemmikloom, 
see ei ole kuidagi minu eesmärk. Mina 
tahan, et mul oleks koerad – terved, tõule 
vastava iseloomu ja välimikuga (just 
selles järjekorras) ning nemad annavad 
oma panuse tõu arengule. Need, mu kallid 
kutsikaostjad, keda teie saate, ei ole aretatud 
selle jaoks, et teie saaksite koera! Ei, mu 
kullakesed! Need on kutsikad, kes on sündinud 
samas pesakonnas kui need koerad, kelle 
ma jätan koju, aretusse. Tihtilugu on nad 
samaväärsed ja vahel isegi paremad kui need, 
kes on mul kodus. Aga ma ei areta koeri teie 
jaoks, ma ei tee seda. 

Ma teenin piisavalt raha oma igapäevase 
tööga ega pea tegelema selle kõrvalt kutsikate 
tootmisega. See ei ole minu eesmärk ja olgu 
ma neetud, kui ühel päeval peaksin oma meelt 
muutma ja hakkama koeri tootma! Ma ei tooda 
koeri, ma aretan cavalier’e – ma teen seda 
tõu ja enda nimel! Kutsikate kasvatamine on 
meeletult raske ja aeganõudev, tihti raske ka 
inimestevahelistele suhetele, aga ma jumaldan 
cavalier’e. Ilma koerteta olen ma eikeegi! Me 
hingame koos, ilma nendeta lakkan mina.
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Louisiana catahoula 
leopardikoer

Tekst: Ivi-Triin Vahera

Catahoula leopardikoera tegelik päritolu 
pole teada, aga vanad kirjutised ütlevad, et 
need koerad on põlisameeriklaste koertega 
ristatud punase hundi järeltulijad. 

On viited Hispaania maadeavastaja 
Hernando de Soto ekspeditsiooni (1539–
1542) märkmetele, et Põhja-Ameerikas 
oli tol ajal ainult üks koduloomaliik: 
indiaanlaste koer, kes nägi välja nagu hunt, 
kuid haukus nagu koer. Neid kohalikke koeri 
ristati Hispaania maadeavastajate kaasa 
toodud mastifite ja hurtadega. Sealt järgneb 
teooria, et tõug sai alguse 1700ndate keskel, 
kui Prantsuse asunikud emigreerusid 
tollasele Louisiana alale koos beauceron’i 
tõugu koertega. Asunikud ristasid oma 
koeri põlisameeriklaste huntkoertega, kes 
olid hästi kohanenud jahiks soisel alal, mille 

tulemuseks oli paremate tööomadustega 
koer ja kellest kujunes praegune Louisiana 
catahoula leopardikoer (edaspidi catahoula).
Catahoula’t kasutati algselt jahipidamiseks. 
Põlisameeriklased jahtisid nendega 
suurulukeid ning Kesk-Louisiana varajased 
asukad kasutasid neid ristandkoeri 
piirkonnas levinud metsveiste ja -sigade 
karjatamiseks ja püüdmiseks. Neil koertel 
kujunes välja ainulaadne karjatamise viis, 
moodustades karja ümber „koertest tara“, 
mis võimaldas koerte omanikul karja 
suunata ja juhtida. Selline karjatamisvõime 
ja loomulik tööinstinkt on olnud catahoula 
kasvatajate jaoks esmatähtis omadus, 
koerte välimik oli teisejärguline.

1800ndatel aretus intensiivistus, et saada 
perekoer, kes oleks sobilik jahiks, töö- ja 

Phoenix Rising Tikka ja  Coahoma Rodeo, 
omanik Marta Necka (Sun Apalachee 

Catahoulas, Läti). Foto: Inna Grinn
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Kutsikad Slovakkia kennelist Wyanet’s. Foto: erakogu 

Heig’s Wyanet’s Skade. 
Omanik ja foto: Ivi-Triin Vahera (Eesti) 

valveomadustega, kuid kes samas sobiks 
kokku ka lastega. 1979. aastal nimetati tõug 
ametlikult Louisiana osariigi koeraks.

Catahoula leopardikoer on keskmist või 
suuremat kasvu koer, kes on ühtlasi 
lihaseline ja võimas, kuid ka väle ja 
vastupidav. Ta on iseseisev, valveomaduste 
ja arenenud territooriumi kaitsmise 
instinktiga koer, seega nõuab ta varajast 

sotsialiseerimist ning kindlat, kuid 
positiivsetel meetoditel juhendamist. Oma 
pere ja tuttavatega on nad väga armastavad 
ja hellad. Võõraste suhtes võivad näidata 
ükskõiksust või umbusklikkust.

Catahoula leopardikoerad kasvavad ja 
arenevad kuni 2. eluaastani, kuid on 
võimelised töötama täiskasvanu moel 
juba  üheksa-kümnekuuselt.

Catahoula’sid on palju eri värve, sealhulgas 
sinine ja punane merle, brindle ja 
ühevärvilised solid-värvused, nt must, 
kollane, punane ja šokolaadivärvi. Nende 
laiguline (leopardi meenutav) värvus võib 
koosneda kahest kuni viiest eri värvist, 
kusjuures üks on karvkatte põhivärv, millel 
on kontrastset värvi laigud ja märgised. 
Viimased võivad olla mustad, valged, 
pruunid, punased või seemiskollased. Kuigi 
catahoula’del on valge värv ja markeering 
lubatud, siis valge põhivärvusena (st 
üleni valge vähese muu tooniga) pole 
soositud. Eelistatud on helesinised silmad, 
kuigi lubatud on mistahes värvid ja 
värvikombinatsioonid.

Tõug on oma omadustelt küll jahi- ja 
karjakoer, aga tegelikult on catahoula 
leopardikoer universaalne töötõug, keda 
on võimalik välja õpetada praktiliselt iga 
eesmärgi jaoks. Tänapäeval on ta endiselt 
hinnatud jahikoer, temaga on võimalik 
Euroopas mõnes riigis teha nii metssea- 
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kui ka veisekarjatamise katset, kuid lisaks 
kasutatakse teda väga erinevatel aladel, 
nt vere- ja põllujälg, agility, sõnakuulekus, 
maastikujooks, frisbee, mitmesugustel 
veospordialadel, nagu canicross ja 
bikejoring, lisaks tegutsevad nad ka SAR 
(Search and Rescue) -koertena.

Kuigi tõug ei ole veel FCI poolt tunnustatud, 
on seda teinud mitu Euroopa riiki, sh 
Eesti Kennelliit, ning nad saavad võistelda 
spordis ja näitustel FCI egiidi all.

Schvartzman’s La Negra tegemas 
veise karjatamise katset. Omanik ja foto: 

Petra Pásztor (Delight Catahoulas, Ungari)

Diversity’s Unforgettable IceFlower 
flyball rajal. Omanik ja foto: 

Diversity’s Catahoula kennel (Ungari)

Diversity’s Panamera 
tegemas põllujälge. Omanik ja foto: 

Diversity’s Catahoula kennel (Ungari)

Wyanet’s Guyapi 
agility rajal. 

Omanik 
Ligita Baltrušaitienė 

(Leedu). 

Foto: 
Rasa Valauskienė
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Küsimustele vastavad catahoula 
leopardikoerte omanikud Tatjana 
Rogovskaja ja Ivi-Triin Vahera Eestist 
ning omanik ja kasvataja Marta Necka 
Lätist (kennel Sun Apalachee).

Elon od Bojtarov ja Aranck Sun Apalachee. Omanik 
ja foto: Tatjana Rogovskaja (Eesti)

Heig’s Wyanet’s Skade. 
Omanik ja foto: Ivi-Triin Vahera (Eesti)

Miks just catahoula? Kuidas jõudsite 
selle tõuni?
Tatjana: Esmane tutvus tõuga oli 
koertenäitusel ja köitis koera ebatavaline 
värvus. Hakkasin otsima täpsemat infot 
ning kohtusin Lätist pärit tõukasvatajaga, 
kes soovitas kennelit, kust kutsikat võtta. Nii 
tuligi minu esimene catahoula 2018. aastal 
Slovakkiast. Tõug meeldis mulle nii sisult kui 
ka iseloomult, et kolme aasta pärast võtsin 
teise catahoula Lätist – sama kasvataja käest, 
kelle kaudu olin tõuga tutvunud.

Ivi-Triin: Tõug jäi kunagi ammu 
netiavarustes silma just oma välimiku 
poolest, aga kordagi isegi mitte ei kaalunud 
seda tõugu omale võtta, sest põgusa 
uurimise põhjal tundus tegu liiga hullu 
ja aktiivse tõuga. Alles paar-kolm aastat 
tagasi hakkasin omale otsima just sellist 
aktiivsemat koera, kes oleks keskmise 

suurusega ja vastupidav kaaslane matkadel 
ning kellega harrastada mulle pikalt 
huvipakkuvaid alasid (agility, bikejoring).

Marta: Meie peres on alati koerad olnud. 
On olnud erinevaid tõuge, peamiselt ida-
euroopa ja saksa lambakoerad, mina aga 
tahtsin midagi erinevat – tahtsin iseseisvalt 
mõtlevat ja universaalsete omadustega 
koera. Ma ei varja ka seda, et otsisin just 
erksa värviga koera. Pärast catahoula saamist 
pidin oma mõtlemises seoses koertega palju 
muutma – pikk tee iseenda muutmiseks.

Kes on teie catahoula’d – kui vanad ja 
kust pärit?
Tatjana: Hetkel on mul kaks isast: nelja-aas-
tane Elon od Bojtarov Slovakkiast ja ka-
heaastane Aranck Sun Apalachee Lätist.
Ivi-Triin: Minul on peagi üheaastaseks 
saav emane Heig’s (Wyanet’s) Skade, pärit 
Slovakkiast.
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Shedhorn’s Blaze. Omanik Marta Necka (Sun Apalachee Catahoulas, Läti). Foto: Henriete Martinsson

Marta: Minu omad on Lätti toodud maail-
ma eri paikadest – esimene tuli Slovakkiast, 
teine Saksamaalt, kolmas tõu sünnikohast 
Louisianast ning neljas samuti Ameerikast, 
täpsemalt Montanast.

Kui palju vajavad catahoula’d igapäevaelus 
liikumist, koolitust, aktiivset tegevust?
Tatjana:  Nad armastavad liikuda, neile 
meeldib tegeleda aktiivselt spordiga ja 
teha kuulekust, neile meeldib peremehe 
tähelepanu ja nad on alati valmis tegutsema. 
Neil on väga hästi arenenud jahiinstinkt 
ja seda tõugu koera valides peab omanik 
sellega arvestama. Catahoula’del on ka 
hästi arenenud haistmismeel ja seetõttu 
sobib see tõug nii inimese kui ka esemete 
otsimisel, lisaks on nad end hästi tõestanud 
ka päästetöödel. Kasvamisel on vaja kindlasti 
palju panustada kuulekusele, et oma koera 
edaspidi hästi kontrollida. Lisaks on ta 
kloun-koer, kes ajab sind iga päev naerma.

Ivi-Triin: Olin varem teoorias teadlik, 
mida see tõug endast kujutab – tegu on 
väga aktiivse tõuga, seega olin juba kohe 
avatud mõtlemisega. Nüüd on kutsikaiga 
värskelt seljatatud ja kui mitu korda ma 
olin kuulnud, et „kutsikaga ju lihtne – väsib 
kiiresti ja magab palju“ – toona tundus mulle 
küll, et minu kutsikas vist ei puhka hetkegi. 
Igapäevatoit tuli meil ainult käest läbi 
trenni ja siiski ei piisanud ainult „ajutööst“, 
vaid kindlasti oli vaja päevas ka piisavalt 
füüsilist liikumist. Kuna mu kutsikas tuli 
talvel just kõige külmemal ajal, siis väljas 
pikemaid jooksuringe teha ei saanud ja 
see energia maandati õhtuti toas n-ö 
hullutuuride näol. Alates sellest hetkest, 
kui koer sai üheksa-kümnekuuseks, on 
ta tegelikult üsna mõistlik olnud (või olen 
juba lihtsalt selle energiaga harjunud). 
Teeme iga päev sõnakuulekusharjutusi, 
tegeleme algusjärgus agility’ga, loomulikult 
regulaarselt jalutused ka selliselt, kus koer 
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saab end n-ö tühjaks joosta. See kõik on 
taganud, et kodus on mul tegelikult kas 
puhkav või iseseisvalt oma mängude või 
närimisasjadega toimetav koer. Kui alguses 
köitis mind tõu juures eelkõige nende 
omapärane kirju välimik, siis tõu juurde 
jään tänu nende iseloomule, sest lisaks 
välimusele on see tõug väga omapärane ka 
sisu ja käitumise poolest. Nagu ka Tatjana 
ütles, on tegu koertemaailma klouniga, 
kes lõbustab sind iga päev oma totaka 
käitumisega.

Marta: Catahoula nõuab esmasel 
sotsialiseerimisel suurt tähelepanu ning 
kahel esimesel eluaastal on kuulekuskoolitus 
KOHUSTUSLIK! On soovitatav, et teie 
treeneril või teil endal on ajakohased 
teadmised koerte treenimisest.

Milline on kõige suurem viga, mis on selle 
tõu aretuse juures tehtud? 
Tatjana: Hetkel pole tõug eriti populaarne, 
aretusega ei tegeleta kuigi palju ja seetõttu 
pole aretuses tõsiseid vigu. Küll aga tuleks 
aretamisel põhitähelepanu pöörata paari 

(vanemate) valikule – kuna tõul on merle-
värvus, siis kahte seda värvi koera ei 
tohiks ilma kindla testimiseta (geenitest) 
omavahel paaritada.

Marta: Üheks probleemiks on catahoula 
värvigeneetika mittetundmine (tänapäeval 
on selle kohta juba piisavalt materjali 
saadaval). Samuti see, et müüakse neid 
eelkõige kui armsaid värvilisi kutsikaid, kuid 
kellest kasvab lõpuks kindlameelne ja jõuline 
isemõtlev koer. See on suurepärane tõug, 
kuid on vaja oskusi, et nende potentsiaali 
õigesti suunata.

Tahaksin lisada, kui ostate koera 
mainekast kennelist, kellel on 
hea soovitus ja kus kutsikad on 
terviseuuringutega ja geenitestitud 
värvikombinatsioonidega vanemate 
järglased, siis on tegemist suhteliselt 
terve tõuga. 

Alati tuleb pidada meeles, et catahoula ei 
ole ainult ilusa ja ebatavalise värviga tõug, 
vaid need koerad on nii füüsiliselt kui ka 
emotsionaalselt väga jõulised loomad.

Heig’s Wyanet’s Skade. Omanik ja foto: Ivi-Triin Vahera (Eesti)
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JAHIKATSEKOHTUNIKE 
PÕHIKURSUS 

Korraldaja :    EKL JKK
Loengute toimumisaeg:  07.–15.11.2022, Zoomi keskkonnas
Eksam:     17.11.2022 EKL-i büroos Tallinnas

Kursusel osalemise eeldused:

• peab omama jahitunnistust või tunnistust, 
 mis kinnitab jahimehekursuse positiivset läbimist; 
• peab omama praktilisi kogemusi aktiivselt oma koeraga jahilt; 
• peab olema EKL-i liige; 
• peab olema vähemalt 25-aastane; 
• peab omama alalist elukohta Eestis; 
• kasvatanud vähemalt ühte jahitõugu või omanud jahikoera, 
 kellega osalenud jahikatsetel.

NB! Ilma eeldusi täitmata võib osaleda kursusel vabakuulajana. 

Kursusel käsitletatavad teemad:

• jahikatsete korraldamist reguleerivad normdokumendid 3 h;
• jahikoeratõugude iseloomu ja käitumise eripära ja jahiinstinktid 4 h;
• tõuvead, mis mõjutavad koerte tööd 2 h;
• vigastatud või haavatud ulukitega kokkupuutest tulenevad ohud 4 h;
• jahikatsetega seotud seadused ja EKL normatiivaktid 4 h;
• jahikatsekohtuniku tööga seotud eeskirjad 3 h.

Koolituse maksumus: 130 eurot,  vabakuulajatele 25 eurot/akadeemiline 
tund, tasuda registreerimisel EKL-i pangakontole, märkides selgitusse osaleja 
nime ja ”jahikatsekohtunike põhikursus”: 
LHV   EE877700771005050067
SEB   EE571010052044654007
SWED  EE522200221007123183

Registreerimine: saates osaleja nime ja kontaktandmed  ning tõendid 
eelduste täitmise kohta aadressile jkk@kennelliit.ee hiljemalt 03.11.2022. 
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VÄLIMIKUKOHTUNIKE 
PÕHIKOOLITUS
Aeg: kevad 2023
Dokumentide esitamise tähtaeg: 
01.12.2022 EKL-i büroos, paberkandjal ühes 
ümbrikus. Hilinenud dokumente vastu ei võeta. 
Tulemused tehakse teatavaks hiljemalt 08.12.2022
Sobivustesti toimumisaeg: 22.01.2023
Kursuse toimumisajad:  25.–26.03, 
01.–02.04, 22.–23.04, 13.–14.05, 27.–28.05
Lõpueksam:  03.–04.06, 10.06

Esitatavad dokumendid:
– taotlus põhikoolitusele pääsemiseks, 
kus on toodud muu hulgas järgmised andmed: 
isiku nimi, vanus, kontaktandmed,  
välimikukohtunikuks pürgija poolt kasvatatud 
ja omatud tõud ning tõug, millest soovitakse 
välimikukohtuniku karjääri alustada, ning 
millist FCI keelt osatakse (inglise, prantsuse, 
saksa või hispaania)
– tõend tõukoera omaniku staaži kohta 
(väljavõte EKL-i andmebaasist või koopia koera 
tõutunnistusest, kus on omanik määratud) 
– kasvataja algkoolituse positiivset läbimist 
tõendav dokument
– EKL-i liikmelisust tõendav dokument 
– tõend tõuühingus aktiivse tegutsemise kohta vastavat tõuühingult või muult 
liikmesorganisatsioonilt, kelle heaks on kandidaat töötanud, või soovituskiri kahelt EKL-i 
poolt tunnustatud kohtunikult aktiivses kenneltegevuses osalemise kohta 
– tõend EKL-i ringikorraldajate kogult atesteerimise läbimise kohta ja 10 töökorra kohta  
kahe aasta jooksul atesteeritud ringikorraldajana 
– välimikukohtunike algkoolituse positiivset läbimist tõendav dokument
– EKL-i büroo poolt väljastatud tõend selle kohta, et kohtunikuks pürgijal puuduvad 
kehtivad registrimääruse rikkumised, sanktsioonid, karistused vms 
– koopia passist või ID kaardist 
– vähemalt keskharidust tõendava dokumendi koopia 
– essee kuni 3 lk (A4) teemal  „Miks ma tahan saada kohtunikuks?“

Välimikukohtunikuks pürgijad saavad tutvuda välimikukohtuniku koolitusjuhendiga EKL-i 
koduleheküljel (soovitame pöörata tähelepanu punktis 3.2 toodud tingimuste täidetusele 
enne kandideerimist). Koolituse korraldamisega seotud kulud kaetakse EKL VKK eelarvest.

24.11.2022 kell 15.00 toimub EKL büroos konsultatsioonipäev huvilistele. 
Osalemissoovist palume ette teatada aadressil vkk@kennelliit.ee hiljemalt 20.11.2022.
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Kogu hingega koeramaailmas.
Karen Dunaway

Küsis Kristine Siitan

Karen Dunaway on noor ja edukas mitmel 
rindel. Karen on suurepäraseid esinemisi 
teinud nii juuniorhändlerite võistlustel kui ka 
agility-radadel. Uurimegi, mis teda inspireerib 
ja kuidas kõik alguse sai.

Karen Dunaway ja tema sheltie Smiley. 
Foto: Betti Murdvee

Kuidas algas sinu teekond koertemaailmas?
Olen koerte keskel olnud sünnist saadik, oma 
ema ja vanaema kaudu1). Koertest huvitatud 
olen olnud juba päris pisikesest peale, sest 
kodus on olnud alati koerad ning olen sirgunud 
nende keskel. Väikese tüdrukuna mäletan meie 
kodus olevat lhasa apso’d, afganistani hurta, 
kuldseid retriivereid ja labradore. 

Koertega tegelesid ka minu vanaema ja 
vanaisa – vanaema rohkem tõukoeranduse ja 
kasvatamise poolelt ning vanaisa oli põhiliselt 
suunatud koolitusaladele, tõuna pidasid nad 
varem dobermanne.

Kes oli sinu päris esimene oma koer?
Kui olin seitsme-kaheksane, siis sain endale 
esimene koera, papillon’i nimega Evie. Käisime 
temaga võistlustel „Laps ja koer“, selle võistluse 
jaoks treenisin teda kõige rohkem. Samuti 
õppisime koos trikke. Koos käisime palju 
jalutamas ja veetsime lõbusalt aega. 

Kes olid sinu esimesed treenerid?
Mind on suunanud ja aidanud väga paljud 
inimesed. Esimesteks võistlusteks treenisid 
mind Pilvi Pihlik ja ema Kersti Paju. Esimesed 
agility-juhendajad olid Steffi Praakli ja Külli 
Maleva, kelle käe all alustasin üheksa-
aastasena esimesi treeninguid.

Kas mäletad, kus võistlesid esimest 
korda ja mis tunne oli? 
Esimene kord võistlusel „Laps ja koer“ („Child and 
Dog“) Inglismaal. Olin siis kuuene ja osalesin 

1) kennel Siimline
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kuldse retriiveriga ja mul oli väga tore. Ootasin 
seda väga, närvis ma ei olnud – pigem elevil, et 
saan lõpuks ise ka proovida ja võistlema minna! 
Tollast tulemust kahjuks ei mäleta, aga meist 
on kusagil alles üks tore foto, kus koer liivas 
püherdab ja minul on lai naeratus suul.

Esimene Eestis võistlemise mälestus on 
Ülenurme näituselt. Esimesel päeval teine 
koht ja teisel päeval esimene koht. Võistlesin 
oma papillon Eviega. Eestis oli võistlemine juba 
tõsisem ja siis tundsin vahel enne ka väikest 
ärevust.

Esimene agility-võistlus – kus, kellega?
Esimesel agility-võistlusel osalesin vanaema 
papillon’iga nimega Sass. Alustasin temaga 
agility-teekonda üheksa-aastaselt. Nägin 
Cruftsil agility-võistlust ning see hakkas 
mulle kohe huvi pakkuma. Nii hakkasingi 
Sassiga treenima. Esimene lastele suunatud 
võistlus oli Tartus. Täpselt enam ei mäleta, 
kas saavutasime seal kolmanda või viienda 
koha. Sass oli 2-aastane, kui alustasime – ta oli 
aeglane, aga väga stabiilne koer.

Kumb sind rohkem sisemiselt sütitab? Kas 
näitused või agility?
Oi! Palun ära küsi sellist küsimust – sellele on 
võimatu vastata! Ma olen ise ka hetkel väga-
väga segaduses selles suhtes. Mulle meeldivad 
mõlemad alad tohutult. Näitused puhtalt juba 
seepärast, et olen sellega nii kaua tegelenud. 
Agility tänu emotsioonidele, mille sa rajalt 
saad, nähes, kuidas koer tööd naudib – see 
on kirjeldamatu tunne! Juba soojendust tehes 
on näha, kuidas koera silmad lähevad särama 
ning ta ootab rajale minekut.

Sinu ambitsioonid agility’s ja juunior-
händlerite võistlustel?
Agility puhul tulla papillon Shanjaga Eesti 
meistriks, siiani oleme olnud teisel ja 
kolmandal kohal. Oma ameerika väikese 
lambakoera Nayaga näen koos helget 
tulevikku. Ta on kiire ja ülitaibukas koer, meil 
on omavahel super koostöö. Unistuseks on 
jõuda tema või mõne teise oma koeraga Eesti 
agility MM-tiimi. Agility jaoks sooviksin lisaks 
teistele koertele ka sheltie’t.

Juuniorite lahtiste meistrivõistluste tiimi hüpperaja kolmas koht. Foto: Meiri Soon, Eesti juuniorite teamleader
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Eesti juuniorhändlerite meistrivõistluste poodiumil. Foto: Kristiina Tammik

Juuniorhändlerite võistlused – kindlasti jõuda 
Cruftsile ja tulla seal kümne parima hulka. 
See on minu kui juuniorhändleri suurim 
unistus. Eelmistel Eesti juuniorhändlerite 
meistrivõistlustel täitsin küll kõik seal 
osalemiseks vajalikud kriteeriumid, kuid 
pandeemia tõttu Cruftsil juuniorhändlerite 
võistlust kahjuks ei toimunud.

Samuti plaanin jätkata händleritööd. Tahan 
teha kõike, mis seondub koerte esitamisega 
ja händleriks olemisega ehk koera eest 
hoolitsemisega algusest lõpuni – treening, 
grooming jms. Soovin esitada pigem vähem 
koeri, aga kõrgel tasemel. Unistan esitada 
mõnda maailma tipptasemel ameerika 
kokkerspanjelit, ameerika väikest lambakoera, 
siledakarvalist retriiverit, inglise setterit.

Alustasin ka tõsisemalt treeneritööd ning 
plaanin anda oma teadmisi ja oskusi edasi ka 
teistele ning samas ka ise rohkem kogemusi 
omandada. 

Mis sind motiveerib ja inspireerib?
See kõlab väga klišeelikult, aga mulle tõeliselt 
meeldib näha, kui koer naudib koostööd. 
Olgu see siis näituseringis või agility-rajal. See 
sära koera silmis ja tahe tööd teha on piisav 
inspiratsioon! Loomulikult kõik võistlemise 
juurde käiv: reisimine, uued kogemused ja 
kohad, uued tutvused. Koeraga reisimine on 
põnev ja see on motivatsioon omaette!

Millised on sinu lemmiktõud ja miks? 
Esimesena kindlasti sheltie! Minu teine koer on 
sheltie (blue merle sheltie Scandyline’s Queen 
in Blue Dress) ja ta on kõige vingem koer 
maailmas! Lhasa apso’d – see tõug on mulle läbi 
aastate õpetanud kõige rohkem: kannatlikkust, 
austust, grooming’ut. 

Südamelähedased on mulle ka ameerika 
väikesed lambakoerad ja siledakarvalised 
retriiverid oma piiritu rõõmu ja lõputu „alati-
valmis-saba-liputama“-olekuga.
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Millistest tõugudest unistad?
Oh, kui raske küsimus! Ma leian kindlasti kõigist 
kümnest FCI rühmast omale lemmikuid, aga 
püüan siis siia midagi ritta panna.  

Siledakarvaline retriiver on kindlasti üks minu 
suur lemmik, romagna veekoer, ringides jäävad 
väga silma ka schipperk’ed. Terve hulk tõuge 
esimesest rühmast, mida on raske siin isegi välja 
tuua, nimekiri läheks liiga pikaks. Väga meeldivad 
ka siledakarvaline foksterjer, afganistani hurt, 
inglise springerspanjel, beagle. Mõnusa fiilingu 
annavad ringis samojeedi koerad.

Millistel näitustel ja agility-võistlustel 
osalemisest unistad?
Näitustest kindlasti Westminster. See on 
vaieldamatult üks näitus, kus tahaksin just 
osalejana ära käia. Agility-võistlustest unistan 
kindlasti MM-il osalemisest. Samuti oleks super 
kogemus osaleda Moravia Openil Tšehhis ja 
Gold Rushil Saksamaal.

Kas sinus on soov kunagi saada 
koerakasvatajaks? 
Jah, kindlasti – mulle väga meeldib kõik, mis on 
seotud koerte kasvatamisega! Kodus olen selle 
sees pidevalt ja saanud õppida maast madalast 
erinevaid kasvatajaks olemise külgi. Olen näinud 
kasvataja õnnelikke ja raskemaid hetki. Väga 
suur soov on tegeleda just ameerika väikese 
lambakoera ja sheltie kasvatamise ja aretusega. 
Sooviksin nendele keskenduda, kuna nad on 
mulle kõige südamelähedasemad tõud.

Kes on sinu eeskujud näitusemaailmas ja 
agility-radadel?
Näitusemaailmast tahan kindlasti välja tuua 
Javier Gonzalez Mendikote, tema on selline 
händler, kelleks olemise poole pürgin. Tema 
presence2) ringis on imeline, tema groom’itud 
koerad alati imekaunid. Tooksin veel välja Zsolt 
Hano ja Linda Volarikova.

Agility-radadel on tohutu hulk nimesid, keda 
võiks ette lugeda, kuid eelkõige tooksin välja oma 
treenerid ja mentorid, kes mind inspireerivad: 
Meiri Soon, Marta Miil ja Keida Raamat.

Millised on parimad soovitused, mis on 
nende aastate jooksul antud?
Händleritöös: „Mine anna endast parim, kõik, mis 
on vaja, on sinus olemas, kõik muu on kohtuniku 
valik või koera tuju ning is out of your hands.”

Agility’s: lause, mida ma endale alati kordan: 
kõige hullem asi, mis juhtuda saab, on disklahv. 
Soovitusena – „Mine lihtsalt jookse!”

Palun jaga emotsioone mõnelt suuremalt 
võistluselt.

Juuniorhändlerite võistlus Pariisis, „Euroopa 
võitja 2022“
Kõige suurem emotsioon on kindlasti sellest, 
kui käisin Eestit esindamas Pariisis „Euroopa 
võitja“ näitusel. Kõik oli väga kaootiline ja meil 
oli kaasas palju koeri. 

Seal oli ühel päeval kaks näitust. Sellel päeval, 
kui sain esimesest voorust läbi, läksin olude 
sunnil võistlema meie noore juuniorklassi lhasa 
apso’ga. Lhasa’de ring oli just lõppenud, kui 
juuniorhändlerite ringis käis juba viimase grupi 
hindamine – võtsin lihtsalt koera ja jooksin. 
Saime selle päeva valikvõistluselt edasi parima 
kolme hulka (laupäeval). Pühapäeval tahtsin 
edasi võistelda finaalvõistlusel lhasa’ga, kuhu 
olime kvalifitseerunud eelmisel päeval, aga 
juhtus nii, et võitsime beagle’iga näitusel klassi 
ning pidime jääma ootama parima isase valikut. 
Kuna beagle’id oli palju ja hindamine ringis võttis 
aega, avastasime ühel hetkel pärast parima 
isase valikut kella vaadates, et oleksin pidanud 
juba teises saalis koos lhasa apso’ga olema. 
Kuna lhasa apso ettevalmistus ringi minemiseks 
võtab omajagu aega, haarasin rihma otsas 
olnud beagle’i ning jooksime kiiruga teise saali. 
Beagle’iga võisteldes saime päeva arvestuses 
parima kolme hulka. Olin selle üle megaõnnelik. 
Närvis ei olnud ja rõõm nii suure saavutuse üle 
oli mind pilvedesse viinud! Sellise emotsiooniga 
läksime beagle Albertiga (BeagPoint Summer 
Storm) juba suurde ringi juuniorhändlerite 
finaali. Tunnen, et seal tegin oma elu ühe parima 
esinemise – nii eelringis kui ka finaalis. Finaalis 
valiti meid parima kümne hulka ning lõpetuseks 
saavutasime Albertiga kolmanda koha!2) kohaolu, keskendumine
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Northern Treats
koeramaiused

• Liharikkad
• Ei sisalda teravilja
• Supertoiduga
• Valmistatud EL-s
• Küpsetatud ahjus

NORTHERN 
TREATS

Lisainfot toodete kohta leiad prima.dog ja telli mobec.ee e-poest tooted koju kätte! 

EESTI KENNELLIIDU
PEASPONSOR
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Pariisis „Euroopa võitjal“ 
äsja kolmandale kohale 

tulnud õnnelik 
Karen ja beagle Albert. 

Päev varem 
Championat De France’i 

teine koht 
juuniorhändleri 

võistlusel. 
Foto: Kersti Paju

Koerad ja auhinnad 
pärast agility-võistlust 
„Luleå open“. 
Foto: Karen Dunaway 

Agility-võistlus „Luleå Open 2022“ Rootsis
Agility-saavutusi Rootsist on lausa kaks!
Meeskondlikul võistlusel osalesin esimest 
korda oma noore koeraga – ameerika väikese 
lambakoera Nayaga. Enne Rootsis toimunud 
võistlusi käis minu õde Erin temaga ühe korra 
väiksemal võistlusel jooksmas A1 klassis, et 
saada võistlusraamat. Esimese raja jooksime 
Nayaga täiesti puhtalt, mille üle mul oli väga hea 
meel! Ka teised tiimikaaslased tegid väga head 
tööd – meie tiim oli neljaliikmeline: mina koos 
Nayaga, õde Erin koos Smoochiga (ameerika 
väike lambakoer), soomlane Ida Lindström 
bordercollie’ga Lyx ja Norrast Annie Tellness 
segaverelise koeraga Vanilje. Saavutasime 
juuniorite MM-tiimi kolmanda koha!

Võistlusel „Luleå Open 2022“ võistlesin ka oma 
vanema koera, papillon Shanjaga. Temaga on 
alati super äge võistelda – ta on kindla peale 
koer! Sealt tuligi meile VÕIT! See pisike koer 
annab endast alati 100% ning naudib agility-
rajal jooksmist. Oma pisikese kasvu tõttu saame 
agility’s tihti puhtaid radu – jõuan temaga tempos 
püsida ja ta on üks haruldaselt nutikas koer.
 
Võidu tegi eriliseks see, et Shanja võistleb klassis 
XS ning kõigist XS- ja S-klassi koertest oli Shanja 
ainus, kes jooksis puhta raja. Selle võistlusega 
sai temast Rootsi agility-tšempion!

Samuti on minu jaoks olulised minu poolt 
esitatud koerte võidud näitustelt. Selleks ei pea 
alati kogenud ja vana kasvataja olema, vaid ka 
nooremad võivad pjedestaalile jõuda. 
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Tooksin esile Boomeri (ameerika väike 
lambakoer Legacys Boom Boom Boom) tõu 
parima (BOB) võidu „Euroopa võitja“ näitusel 
2021. aasta detsembris Budapestis. Hindas tõu 
spetsialist Judith Korózs-Papp Ungarist.

Rühma võit Boomeriga „Helsingi võitja“ näitusel 
2021. aastal. 

„Best in Show“ võidud 2022. aasta jaanuaris 
ühel nädalavahetusel Eestis Boomeri (ameerika 
väike lambakoer Legacys Boom Boom Boom) 
ja Emmiga (inglise setter Edenbridge National 
Song).

Millised on sinu lemmikharjutused ja 
tegevused koertega? 
Naudin väga koertega metsas jalutamist. Nii hea 
tunne on vaadata neid jooksmas ja mängimas 
oma elemendis. Osale minu koertele meeldib 
väga ujuda ja palli või mänguasja veest ära tuua. 
Lemmikkohti on kodule lähemal ja kaugemal 
palju, aga sobivad kõik, kus on privaatne ja 
turvaline koeri lahti lasta. 

Budapestis Boomeriga (ehk Legacy’s Boom Boom Boom), 
kes saavutas tõu kohtuniku Judit Korózs Pap’i hindamisel tõu parima tiitli. Foto: Kersti Paju

Hetk Madridis „Maailma võitja“ näitusel, kus 
Karen esindas Eestit ja tuli esikuuiku hulka. 
Foto: Viivi Keinonen
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Harjutustest tooksin välja külgsammu „triki“, 
mida teeme tavaliselt Nayaga soojenduseks 
enne agility’t. 

Shanja lemmiktrikk on seljale hüppamine – talle 
väga meeldib kõrgele hüpata ja vaadet nautida!

Olles ise groomer, pean küsima – kas 
grooming on midagi, mida naudid, või miski, 
mida peab tegema?
Grooming on põnev! Eriti jälgida tõugude erisusi, 
vaadata ja õppida eri tõugude grooming’u 
tehnikaid ja võtteid. Oma koertest naudin eriti 
ameerika väikeste lambakoerte grooming’ut 
– see on üllatavalt mitmekesine töö! Juba 
koera näitusepesu on väga teistsugune kui n-ö 
tavapesu.

Milliseid soovitusi annaksid teistele noortele?
• Proovi kindlasti kõike! Erinevaid tõuge, 

erinevaid stiile, grooming’ut!
• Ära tööta üle – ära muutu robotiks!
• Tee kõigepealt selgeks teooria, näitused ei 

ole ainult händling!
• Kui on võimalik minna mõne tuntud 

händleri juurde õppima, siis mine kindlasti! 

Ise käisin õppimas Ameerikas lhasa apso’de 
kennelis Ta Sen omaniku Susani Gilesi juures, 
kes on ka tuntud händler. Töötasin seal poolteist 
kuud kenneltüdrukuna. Minu kohustuseks 
oli koertega tegeleda, neid toita, groom’ida ja 
treenida. Sain kogeda USA näitusemaailma, 
esitleda mõningaid koeri ja näha, kuidas seal 
asjad käivad.

Karen Dunaway 
endast 
Käin Miina Härma 
Gümnaasiumis 12. 
klassis IBDP programmis. 
Armastan üle kõige 
reaalaineid. Tegelen 
astronoomia ja füüsika 
õppimisega ka väljaspool 
kooli ning plaanin jätkata 
inseneeria vallas. 

Armastan reisimist, 
lugemist ja fotograafiat 
ning olen mitu aastat 
tegelenud hobi korras 
iluuisutamisega. 

Mulle meeldib ka kunst 
ning otsida ja leida 
maalidelt koeri.

Karen ja tema Shanja 
keskendumas agility’le. 
Foto: Hele Hanson
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Maailmavõitja Selma – saluki 
Penktas Elementas Desert Wahba
Küsis Liina Vaher 
Fotod: erakogu

Selma on üks väiksemat sorti kolmeaastane saluki, 
kes on pärit Leedu kennelist Penktas Elementas. 
Ta elab Tallinnas ning tema võistlustulemused 
on juba praegu tähelepanuväärsed.

Selma ametlik täisnimi on Penktas Elementas 
Desert Wahba. Selma teeb eriliseks see, et 
tal on läinud väga hästi rahvusvahelistel 
hurtade maastikujooksuvõistlustel. Möödunud 
aastal tuli ta Hollandis toimunud Euroopa 
meistrivõistlustel emaste salukide seas 
kolmandaks ja sel aastal sai ta esimese koha 
maailmameistrivõistlustel Soomes. Selma 
on üks väheseid koeri Eestis, kes on sellise 
tulemuse saavutanud. Varem on tulnud 
Euroopa meistriks 2009. aastal Eesti whippet 
Räp (Dellandros Archie Elliot 2007–2019, 
omanik Janika Hirvi).

Selma on pere ainus koer ning peale Selma 
kasvavad peres veel koera- ja hobusefännidest 
tüdrukud Kirke Harriet ja Sofia Jordis. Selma 
omanik on maastikuarhitekt Kerttu Kõll.

Kuidas sa üldse koeravõtuni ja selle tõuni 
jõudsid?
Lapsena on meie peres alati koerad olnud, 
kuid täiskasvanuna on Selma minu esimene 
koer. Olime veendunud, et meie perekonda 
sobib hurt, seda eelkõige selle tõu rahuliku 
ja vaoshoitud loomuse poolest. Samuti võlus 
meid hurtade elegantne välimus, nende kiirus 
ja suursugusus. Käime perega palju looduses 
matkamas, mistõttu tahtsime, et ka meie 
koer armastaks pikki käike metsas. Koer pidi 
olema selline, keda saab vajaduse korral ka 
kontorisse kaasa võtta.

Kaalusime ka whippet’eid, aga olles avastanud 
saluki, ei suutnud me enam endale kedagi teist 
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ette kujutada. Salukikasvatajaid Eestis pole, 
mistõttu otsisime kutsikat esialgu Soomest 
ja Rootsist. Kui aga selgus, et üks pesakond 
on sündinud Leedus, ei kahelnud me hetkegi. 
Salukikutsika võtmine on paras väljakutse 
ning kasvatajatega suheldes meenutas see 
tööintervjuud. Igaühele salukit juba ei anta. 

Kuidas ja miks just selle kutsika valisid? 
Kutsika vanemad olid väga head jooksjad, Selma 
isa on pärit Šveitsist, täpsemalt erakordselt häid 
jooksu- ja näitusekoeri kasvatavast kennelist Al 
Asmaanii (kasvataja Maria-Teresa Alcantara).

Salukisid on palju eri värve, kuid mulle 
meeldis kõige rohkem grizzle-värvi saluki. Meie 
kasvataja pesakonnas oli kaks grizzle-värvi 
emast kutsikat ning õnneks oli üks neist veel 
vaba. Ma ei suutnud oma õnne uskuda!

Kui Selma oli päris pisike, siis juhtus temaga 
õnnetus ja ta murdis käpaluu. Me pidime 
tema paranemist poolteist kuud ootama, enne 
kui saime ta koju tuua. Meile pakuti ka teisi 

sama pesakonna kutsikaid asenduseks, kuid 
kuna olin juba sellesse väiksesse seikluslikku 
kutsikasse niivõrd kiindunud, tundus mõne 
teise kutsika võtmine mõeldamatu. Kogenumad 
hurdaomanikud kahtlesid, kas sellest kutsikast 
ikka head jooksjat saab, aga käpaluu paranes 
täielikult ja nüüd täiskasvanuna pole kunagisest 
vigastusest mingit märki.

Kas juba koera võttes olid jooksu(võistluste) 
plaanid? 
Enne kui saluki võtsime, käisime hurtade 
maastikujooksuvõistlusi vaatamas. Erinevalt 
näitustest on ka koerad ise jooksmisest vaimus-
tuses ning mõtlesime küll, et kui juba saluki 
võtame, hakkame ka jooksuvõistlustel käima.

Kui palju ja kus olete võistelnud? 
Salukid saavad hakata võistlema alles siis, 
kui nad on vähemalt 18 kuud vanad ja teinud 
enne seda kvalifikatsioonijooksu. Selmal 
on sellel aastal alles teine hooaeg. Eelmisel 
aastal võistlesime lisaks Eestile Lätis ja EMM-il 
Hollandis. Hollandi EMM-il sai Selma tihedas 
konkurentsis emaste salukide seas kolmanda 
koha.

Kuidas treenite? 
Meil on väga vedanud elukohaga, mis on 
eluks koeraga ideaalne. Meie kodu lähedal 
on metsik rand, kus me saame praktiliselt igal 
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varahommikul ja iga ilmaga teiste kohalike 
koertega kokku ning koerad saavad omavahel 
liival ja meres joosta ja mängida. Meil on väga 
tore ja kirju seltskond, kus hommikuti kohtuvad 
tiibetlane Bella, dalmaatslane Bambi, taksikoer 
Lola, retriiverid Basil ja Biscuit, samojeed 
Ninja, rebaselaadne Prince, spanjel Xavi, 
bordercollie Suvi, itaalia linnukoerad Alfredo 
ja Hariton ning paljud teised. Piirangutega 
koroonaajal oli eriti mõnus vabas õhus teiste 
koeraomanikega suhelda.

Aeg-ajalt käime ka nädalavahetustel koos 
teiste salukide ja hurtadega varahommikutel 
looduses jooksmas. Meil on väga vedanud, 
et Eestis kasvab ka Selma õde Hanna ning 
koerad on saanud koos kasvada. Eesti salukide 
kogukond on väike ja väga kokkuhoidev, aeg-
ajalt kohtuvad metsas praktiliselt kõik Eesti 
salukid.

Rahvusvahelistel võistlustel kohtume tavaliselt 
kogu Selma jooksukoerte suguvõsaga, aasta 
tagasi nägime isegi vanaisa ära. Lisaks Selmale 
on väga hea jooksja Selma leedukast vend 
KyzleKum, kes võitis maailmameistrivõistlustel 
esikoha isaste salukide seas. Ka Selma 
eestlasest õde Hanna ja austerlasest Mahtab 
on näidanud suurepäraseid jooksutulemusi.

Sprinterist saluki peab saama aeg-ajalt vabalt 
ringi joosta, aga seda ohutus keskkonnas, kus 
temaga midagi ei juhtu, ning kohas, kus ta ei 
sega ega ehmata teisi. Selliste kohtade leidmine 
on paras väljakutse.

Tallinnas on koerteparkidega kehvad lood – 
aiad on väiksed ja neid on väga vähe. Eestis 
on näiteks suuremõõtmeline rihmata koerte 
park rajatud vaid Tartusse Annelinna Väike-
Anne kanali äärde. Rihmata koerte parke 
on aga mujal maailmas arvukalt. Teadlased, 
kes on koerte käitumist uurinud, leiavad, 
et teiste koertega mängimine on parim 
liikumisvõimalus ning tingimata vajalik kutsika 
ja igas vanuses koera vaimsele arengule. 
Arvukalt toredaid koerteraamatuid kirjutanud 
Tuire Kaimio leiab, et rohkem kui soovitatav 
on, et koer kohtuks oma kasvamisperioodil 
väga erinevate sõbralike koertega. Kutsikate 
puhul on leitud, et pikalt rihma otsas käimine 
on kutsika arenevatele liikmetele ja lihastele 
väga üksluine liikumine, seevastu metsas 
vabalt jooksmine arendab kutsika tasakaalu ja 
keha valitsemist mitmekülgselt. Igas eas koera 
põhiõiguste hulka peaks kuuluma iga päev kas 
või lühiajaline vabana jooksmise võimalus. 
Eestis on aga seda tingimust üldjuhul väga 
raske täita.

Millise iseloomuga Selma on (nii kodus kui 
ka võistlustel) ja milline on tavaelu temaga?
Meil on temaga erakordselt vedanud. Ta on 
õrna loomuga ja sõbralik, hästi mänguhimuline 
ja rõõmsameelne. Kodus on ta pigem hurdale 
omaselt vaoshoitud, ta ei tüüta kunagi ega 
nuia, et talle palli viskaksid. Kui ta on saanud 
korraliku jalutuskäigu tehtud, siis magab ta 
päris palju. Võistlustel ja mängides muutub 
Selma mõnikord aga päris temperamentseks.
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Salukid on päris isepäised ja jahikoerale 
omaselt on neil väga tugev jahiinstinkt. Kui nad 
näevad mõnda metslooma, siis nad panevad 
jooksu ja pole lootustki, et nad sind kuulaks. 

Kuulamise ja kuulekusega on üldse nii, et Selmat 
saab pigem motiveerida ainult maiusega ja see 
peab olema üks väga hea maius. 

Teiste koertega saab Selma üldiselt hästi läbi. 
Võõraste inimeste suhtes on ta umbusklik ja 
reserveeritud. Ta ei haugu tavaliselt kunagi, kui 
aga saabub prügivedaja või postiljon, oskab ta 
suurepäraselt päris valjult ulguda.

Kas olete ka näitustel käinud?
Me oleme Selmaga mõne korra näitustel käinud 
küll, aga peame veel rohkem näitusetrenni 
tegema ja harjutama. Ta läheb seal üsna 
stressi. Jooksud sobivad talle paremini. Aga 
eks see ole harjutamise asi! On rohkem vaja 
kogemusi saada.
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Koos koeraga kodus. 
Koerad kunstis 19. sajandi I poolel

Tekst: Anu Allikvee
kunstiajaloolane, Eesti Kunstimuuseumi 
kuraator-koguhoidja
Fotod: internet

Tuuled pöörduvad
Aastad mööduvad, tuuled pöörduvad…! Nii 
lauldi kunagi lõbusalt, tõdedes lõpuks, et tsirkus 
alati jääb. Tsirkusega võib olla muidugi nii ja naa, 
kuid koerad jäävad inimese kõrvale küll alati! 
Nad tegid seda ka siis, kui leebe ja nautleva 18. 
sajandi lõpetasid Suur Prantsuse revolutsioon ja 
sellel järgnev Napoleoni sõdade ajastu.

Vanade aegade möödumisest ja tuulte 
pöördumisest vapustatud ühiskond hakkas 
nüüd imetlema antiikaega, mille tegelikuks 
tundmaõppimiseks avanesid nagu aardelaekad 
Pompei ja Herculaneumi väljakaevatavad 
linnad. Moodi tulid valged kreeka kujud, 
värvivaesed templitaolised hooned ja toogadest 
inspireeritud heledad naisteriided. 

Vahel tundub, et stiilselt valgeks muutusid 
koeradki. Vähemalt kehtis viimane reegel 
Inglise kuninganna Charlotte’i puhul (ill 1). Nii 
lasi ta end 1807. aastal kujutada kogu oma 
vaimses ja füüsilises kaalukuses, hiiglasliku ja 
üliraske eesiide ning hinnaliste krooniaaretega 
ja loomulikult valges kleidis. Kõige selle lausa 
ülepingutatud massiivse jõu ja võimu mängu 
leevendab aga siiski üks õrn täpike – see on 
kuninganna minispits.

Aristokraatide lemmikud
Pärast suuremate tormide möödumist kujunes 
välja rahulik, stabiilne ja meie jaoks ehk natuke 
igav maailm. Kuna poliitiline võim püsis kindlalt 
aadlike käes, leidis tõusev keskklass olukorrast 
väljapääsu ühelt poolt raamatute abil, teiselt 
poolt koduses mugavuses. Saksa kultuuri 
mõjukonnas valitses umbes sajandi keskpaigani 
biidermeier, mis armastas eriti portreid ning 
jäädvustas nii vanemaid, lapsi, vallalisi tädisid 
kui ka pere lemmikuid. Ka Inglismaal hinnati 

Ill. 1. Peter Edward Stroehling (1768 – u 1826). 
Kuninganna Charlotte. 1807. Õli, lõuend

(vähemalt salaja ja pereringis) mugavat 
mööblit, õdusust ja perekesksust, mida 
maalidel rõhutab samuti tihti mõni koerake. 

Rahuliku elu väärtusi nautisid sellal tõesti 
isegi aristokraadid. Nende esindusportreed 
pole enam rõhutatult seisuslikud, vaid pigem 
rahulikud ja meditatiivsed. Nende hulka 
kuulub sensatsiooniline pilt kuninganna 
Victoria nõbust, kes on pööranud vaatajale 
selja ja silmitseb koos oma musta lemmikuga 
purskkaevu vetemängu (ill 2). See tekitas kohe 
äreva küsimuse, kas koer vaatab ühes suunas 
oma perenaisega või äkki hoopis vastupidi? – ja 
seltskonnal jätkus juttu kauemaks.
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Õnneks ei sattunud õukonnale selle vembu 
mänginud kuulus animalist (ja pisut vähem 
kuulus portretist) Edwin Landseer siiski põlu 
alla ja võis peagi kujutada kuninganna Victoria 
vanimat tütart beebina koos prints Alberti 
lemmikkoera Eosega. Nimelt oli Albert haritud 
mehena pannud nime kreeka koidujumalanna 
järgi! Kuna hügieeninõuded polnud sellal 
tänapäevaselt ranged, topib koer oma koonu 
lausa hälli. 

Selline kompositsioon hällilapse ja koeraga 
pole siiski uus. Nimelt levis 18. sajandi 
lõpul samalaadne gravüür „Truudus valvab 
süütust“, kus nii lapsuke kui ka loom esindasid 
looduslähedust ja rikkumatust.

Elegantsi ja ilu kehastus Eos poseerib veel 
teiselgi pildil (ill 3) ning seekord on tegemist 
tema enda portreega. Säravpunane taust 
rõhutab ta musta värvi sügavust, kaabu ja 
kindad aga peremehe peatset tulekut. 

Ill. 2. Edwin Landseer (1803–1873). Printsess
Viktoria von Sachsen-Coburg-Saalfeld-Koháry. 
1839. Õli, lõuend

Ill. 3. Edwin Landseer (1802–1873). Eos, prints Alberti lemmikhurt 1841. Õli, lõuend 
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Ill. 4. Edwin Henry Landseer (1802–1873). Humane Society austatud liige. 1831. Õli, lõuend

Koer kui kangelane
Hoopis teisiti mõjub sama autori maalil 
vetelpäästeühingu Humane Society 
neljajalgne auliige Bob (ill 4). Tegemist oli 
vetelpäästekoeraga, kes tõi 14 aasta jooksul 
veest välja 23 inimest. Seetõttu polnud ta 
„auliikme“ tiitelgi mingi nali, vaid tõsine 
tunnustus. Samuti sai ta riigi poolt autasuks 
medali ja söögivaru. Maalil näib pärast 
õnnestunud päästeretke puhkav loom pisut 
väsinud, kuid sellegipoolest ikka veel pilguga ta 
ees laiuvat merd kontrollivat. 

Teos muutus ääretult populaarseks ning Bobist 
sai omaaegne superstaar. Nii jõudis tema pilt 
taldrikutele, kruusidele ja tubakatoosidele 
ning temast tehti portselankuju. Arvukatest 
gravüüridest ja maalikoopiatest, millest lähim 
asub Helsingis, ei tasu aga isegi mitte rääkida! 
Veelgi enam – ta pilt andis nime ühele koeratõule, 
mis sai kunstniku järgi nimeks landseer. Varem 
peeti selliseid must-valgeid veelembelisi koeri 
lihtsalt newfoundlandlaste variandiks, kuid 
tunnistati 20. saj algul eraldi tõuks. 

Kolm stseeni Šotimaalt
Mööda ei saa vaadata veel kolmandast 
Landseeri maalist, mis kannab esmapilgul 
väheütlevat pealkirja „Stseen Abbotsfordist“ (ill 
5). Teadjatele vihjas see aga, et kujutatud on 
romantilise inglise kirjaniku Walter Scotti koeri 
tema mõisas Lõuna-Šotimaal. 

Keskajast kirjutavale Scottile sobivalt 
dekoreerivad ruumi raudrüüdetailid, kuid 
neile nõjatuv 11-aastane Maida on juba raskelt 
haige. Elust lahkuva koera jäädvustamine 
maalile oli sellal väga erandlik, sest kunsti 
kaudu jõudsid tulevastele põlvkondade 
silme ette ikka parimas elujõus ja tõupuhtad 
loomad. Pealegi vanu või ravimatult haigeid 
jahikoeri sellal ei hellitatud ning neid ootas 
samasugune „eutanaasia“ nagu ulukeidki. 
Kõigele lisaks oli Maida segavereline ning 
erines seetõttu tema taga istuvast ehedast 
tõunäitest – šoti kõrgmaa hirvekoerast. 

Seega pole pilt loodud külaliste ees 
uhkeldamiseks, vaid tegemist on väga intiimse 
maaliga peatselt lahkuva sõbra mäletamiseks. 
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Ill. 5. Edwin Henry Landseer (1802–1873). Stseen Abbotsfordist. 1824. Õli, puu

Ill. 6. William John Newton (1785–1869). 
Ustavus. U 1832. Metsotinto. 
Eesti Kunstimuuseum

Kuna tegemist on jahikoeraga, avaldub selles 
täiesti uus mõtteviis. Nüüd saab oluliseks isiklik 
lähedus juba iga loomaga ning kaotab tähtsuse 
väljaõpetatud koera poolt toodav kasu.

Samuti peegeldab erilist lähedust koeraga 
gravüür šoti riietuses poisikesest, kes tegelikult 
polegi šotlane. Tegemist on hoopis Bordeaux 
hertsogi Henri d’Artois’ga, kes oli Prantsuse 
kuninga Charles X pojapoeg (ill 6). Kuna 
võimule tõusis tema sugulane Louis Philippe, 
oli pisike Henri kui ohtlik troonipretendent 
sunnitud koos emaga kodumaalt lahkuma. 
Kuna ta elas aastatel 1830–1832 Holyroodi 
lossis Edinburghi lähedal, kandis ta oma 
võõrustajate auks šoti rahvarõivaid. Pildil oleva 
koera andis poisile üks Prantsuse ohvitser. See 
oli olnud rügemendi oma ja järgnenud paraadi 
ajal trummipõrinat kuuldes alati sõduritele. 
Noor Henri armastas oma spanjelit väga, sest 
kaardiväe truu saatjana meenutas karvane 
sõber talle kaotatud kodumaad. Teose nimi 
„Ustavus“ on seega kahetähenduslik, viidates 
nii koera ustavusele oma väiksele peremehele 
kui ka poisi ustavaks jäämisele oma kodumaale. 
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Ill. 7. John Everett Millais (1829–1896). 
Vabastamiskäsk. 1746. U 1852. Õli, lõuend

Ill. 8. Staffordshire’i keraamikatöökojad (tegutsesid peamiselt 1740–1900). 
Staffordshire’i spanjelid (?). U 1830–1850. Keraamika, glasuuripealne ja vaselüster-maaling

Šoti teemaga haakub aga hoopis teistmoodi 
John Everett Millais’ maal, mis kujutab sealse 
mässulise vanglast vabastamist (ill 7). Tema 
naine, laps süles, annab vangivalvurile 
üle vabastuskirja, kuid jääb ise seejuures 
kummaliselt ükskõikseks. On see vaid 
šotlanna vaoshoitus või hoopis vihje, et ta 
on pidanud dokumendi eest maksma oma 
vooruslikkusega? Haavatud mees on seevastu 
kurnatud ning otsib abikaasalt lausa füüsilist 
tuge. Tõeliselt õnnelik on vaid pere koer. See 
võimendab tõdemust, et rängast saatusest 
muserdatud inimestel lihtsalt puudub võime 
siiralt rõõmustada. 

Kodu, armas kodu
19. sajandi jõukamal elanikkonnal oli 
rõõmustamisvõime muidugi olemas ja üheks 
püsivaks silmarõõmuks olid kodukaunistused. 
Inglikeste ja kaunitaride kujukeste kõrval 
oli üks populaarsemaid teemasid koerad 
ning tihti ühendatigi need motiivid 
näiteks kaminakelladeks „Amor koeraga“ 
või „Diana koertega“. Inglismaal tootsid 
Staffordshire’i keraamika-töökojad massiliselt 
nn Staffordshire’i spanjeleid, mida hüüti 
nende eeskujude järgi ka hiina koerteks (ill 8). 



34KOER 2/2022

Tavaliselt kaunistasid nad paaridena väärikate 
perede kodusid. Saksa sadamalinnades said 
need aknale paigutatuna siiski hoopis erilise 
lisatähenduse. Kuna neid kingiti Inglismaalt 
naasnute poolt armupandiks, muutusid 
kujukesed märguandeks meremeestele, et 
akna taga toas on „saadaval“ tüdrukuid.

Kui keraamika oli pigem daamidele, siis härrad 
eelistasid pronksi. Midagi sellest materjalist 
pidi olema lausa igal kirjutuslaual – oli see siis 
Napoleoni kujuke, J. W. von Goethe büst või 
hoopis… koer. 

Mõnda mudelit sai kasutada kirjapressina 
(ill 9). Kuigi dr Fr. R. Kreuzwaldile kuulunud 
elegantne hispaania hurda figuur oli loodud 
nähtavasti just nimetatud eesmärgil, oli 
see tema kodus iluasjana. Ehk imetles ta 
looma kaunist kuju? Lauluisa oli nimelt suur 
koerasõber ja lasi 1864. aastal viimaseks 
mälestuseks oma surnud pointerit Andidit 
isegi pildistada. See oli ebatavaline tegu, 
mis tõestab ta leina suurust. Eeskujuks olid 
Kreuzwaldile kindlasti teated laiast maailmast, 
kus tehti selliseid „viimaseid pilte“ lahkunud 
pereliikmetest.

Eestis elasid ka kolm väikest last (ill 10), 
keda on jäädvustanud Tartus tegutsenud 
baltisaksa kunstnik Georg Friedrich Schlater. 
Biidermeierlikule ajastule omaselt on laste 
trio üliarmas ja demonstreerib omavahelist 
lähedust, kuid sellele on veel lisatud – nagu 
i-le punkt – mõnusalt magav kutsuke. Viimane 
saab kõige väiksemalt lausa kahe käega pai! 

Kuna pastellmaal on valminud aastal 1849, 
võib oletada, et nende laste täiskasvanuelu 
kujunes hoopis teistsuguseks, kui oli nende 
idülliline lapsepõlv. Aastad möödusid, tuuled 
pöördusid… ja vaikne ajastu koeraga kodus 
saigi otsa. 

Küll jäi püsima inimese ja koera sõprus, mis 
kinkis meile edaspidi jälle hoopis teistsuguseid 
kunstiteoseid.

Ill. 9. Tundmatu metallivalutöökoda 
Pierre-Jules Mêne (1810–1879) järgi. 
Hispaania hurt (?). Kirjapress. Pärast 1840. Malm

Ill. 10. Georg Friedrich Schlater (1804–1870). 
Kolm last koeraga. 1849. Pastell, paber. 
Eesti Kunstimuuseum
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Aegade hämarusest.
Ebaõiglaselt süüdistatud koer

„Aegade hämarusest” on rubriik, milles 
Rahvusarhiivi teadus- ja publitseerimis-
büroo peaspetsialist Margus Lääne toob 
meieni arhiividesse talletunud, koertega 
seotud lugusid.

Protokoll
1918 a weebruari 15 päewal Tallinna linna-
kaitse wanem punasekaartiwäelane Tamberg 
kirjutas järgmise protokolli :
Tänasel päewal ilmus I jaosk, punase-
kartiwäelane Johannes Traks kes Kungla uul N 
3 k 28 elab ja tõi kaasa ühe poisi keda üks koer 
oli Kopli uulitsal hammustanud.

[Tempel – Tallinna Linna Miilitsa I-se jaoskonna 
Wanem miilitsionär] Tamberg

Ülekuulatud selles asjas, poisi ema, Liina 
Jaanu t. Lillemägi, kes Kopli uul 24 k 14 elab, 
teatas järgmist : „Kui mina täna, oma kahe 
pojaga, mööda Kopli uulitsad läksin, jooksis 
üks koer meie järele ja haaras ühe minu poja 
jalast hammastega kinni. Poisi jalg on praegu 
paistetanud nii et peab tohtri abi otsima. Palun 
koera omaniku, kes oma koera ilma suukorwita 
wälja laskis, wastutusele wõtta.”

Ülekuulatud selles asjas koera omanik Tõnis 
Jüri p. Tamman teast järgmist: „Koer mis minul 
on, on pisikene toa koer ja on järjesti toas, 
kuna täna minu 13aastane poeg oli tema wälja 
lasknud, wäljas olla tema ühe lapse peale 
hakkanud haukuma, kas koer teda hammustas 
ei olla minu poeg näinud.”

Ülekuulatud selles asjas poisi ema Liina 
Lillemägi teatas, et tema on pojaga tohtri 
Joadelsoni juures käinud, Tartu m. 54, 
Joadelson olla tähendanud, et jalal ei olla 
suuremat midagi ja pole mingid tunnistusi 
sellekohta andnud. Tähendades et praegune 
miilitsa ei oska asja ajada ja talle polla ka 
mingid tunnistust tarwis.”

Protokoll koostati Tallinnas, 18mal weebr 
1918 a.RA, ERA.R-1399.386

Nimetatud materjalid saadeti 
Tallinna I Rahwakohtusse. 

Kahjuks edasisest andmed puuduvad. 
Alanud Saksa okupatsiooni tõttu 
arvatavasti asi soikus.
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Koerad kutsikavabriku liinilt

Carol Liaks
Eesti Loomakaitse Seltsi koerte 
käitumisnõustaja,
Tallinna loomade varjupaiga juhataja 
(lapsehoolduspuhkusel)

Seni kuni jätkub inimesi, kes soovivad 
osta tõupaberiteta „tõukoera“, töötavad 
kutsikavabrikute liinid täiel võimsusel. 
Sealne hais võtab pisarad välja, isegi kui 
õnnetute koerte ning nende elutingimuste 
nägemisest veel silmad märjad pole.

Koeravõtt on tihti otsus, millega kaasnevad 
tugevad emotsioonid ning positiivne ärevus-
tunne – perre on ju ometi lisandumas üks uus 
armas neljajalgne liige. Selles emotsioonide 
tulvas võime unustada absoluutselt kõik muu, 
mis võiks tegelikult uue lemmiku võtmisel 
oluline olla.

Olles tööalaselt puutunud kokku inimestega, 
kes soovivad pakkuda kodu mõnele varjupaiga 
koerale, saan öelda, et enamikul inimestest on 
siiras tahe teada, kust loom pärit on või milline 
on tema lugu. Küll aga, soovides pakkuda kodu 
mõnele kutsikale, ei pruugi seesama küsimus 
tunduda niivõrd oluline või unustatakse seda 
sootuks küsida.

Koera iseloomu kujunemisel kannavad 
tähtsat rolli lisaks vanematele ka keskkond, 
sotsialiseerimine, kasvatusmeetodid, nii 
positiivsed kui ka negatiivsed kogemused. 
Kõikide nende aspektide puhul tuleks looma 
võttes esitada looma loovutajale küsimusi, 
paluda tutvuda kasvukeskkonnaga. Lisaks 
sellele peaks ka looma loovutaja esitama sinule 
küsimusi, sest tema eesmärk on leida loomale 
võimalikult hea kodu.

Kuigi ka kehvades tingimustes kasvanud 
kutsikad vajavad turvatunnet ja päris oma 
kodu, siis võime me sellistest tingimustest 
koera võttes toetada tahtmatult koerte 
paljundamist rahateenimise eesmärgil. 
Inimest, kes paljundab koeri rahateenimise 
eesmärgil, nimetatakse loomakaitsjate 
sees millerdajaks ning kohad, kust koerad 
pärinevad, on kutsikavabrikud.

Sellises kohas ei ole seatud esikohale looma 
heaolu, vaid püütakse võimalikult kiiresti 
võimalikult palju raha teenida. Selle tõttu 
võib emane koer poegida igal jooksuajal, mis 
on emaslooma organismile kurnav. Kutsikad 
kasvavad ebanormaalsetes tingimustes, 
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üsna tihti oma väljaheidete sees ja kitsastes 
puurides. Loomadele ei tehta elementaarseid 
veterinaarseid protseduure – nad on 
vaktsineerimata, pole saanud parasiiditõrjet 
ega regulaarset ülevaatust veterinaari poolt. 

Näiliselt võivad loomad näida terved, kuid 
näiteks mõni päev pärast loovutust võib 
kutsikas vajada juba veterinaari abi, sest tema 
seedeelundkond on täis siseparasiite, millest on 
tekkinud mürgistus, või vaevab teda kutsikate 
jaoks tihti surmaga lõppev parvoviirus. Lisaks 
vaevavad sellistest tingimustest tulnud koeri 
ka käitumisprobleemid, mille põhjuseks on 
enamasti olematu sotsialiseerimine ning 
ebasobiv kasvukeskkond. Kutsikad on tihti 
inimese suhtes pelglikud ning kohe algul võib 
esineda ka ressursivalvamist, kuna eelmises 
kodus tuli toidu pärast võidelda. Me ei pruugi 
alati neid ohumärke märgata ning pelglikkust 
peetakse tihti ka armsaks. Küll aga võivad 
probleemid ajapikku süveneda ning siis tuleb 
juba tegeleda reaktiivse, keskkonnatundliku, 
üksindusahastuse ja ressursivalvurist koeraga. 

Käitumisprobleemide lahendamine on väga 
aeganõudev ning nõuab süsteemset lähenemist, 
lisaks sellele võib see olla loomaomanikule 
ka väga kurnav nii väikese eduelamuse kui ka 
ühiskonnast tuleneva surve tõttu. Probleemsete 
koerte omanikud peavad tihti tulema toime 
naabrite kaebuste, hukkamõistvate pilkudega 
tänaval ning oma elu pidevast planeerimisest, 
et tagada koerale parim. 

Enamiku käitumisprobleemide juurpõhjuseks 
on vähene enesekindlus, millega võib kaasneda 
ka hirmutunne. Eriti ekstreemsete juhtumite 
puhul võib olla raskendatud ka koeraga väljas 
käimine – näiteks tugeva reaktiivsuse või 
keskkonnatundlikkuse puhul. 

Reaktiivne koer võib rihmas tugevalt tirida, 
haukuda ning muutuda inimese mõistes täiesti 
pööraseks, kui ta näeb ärritit; keskkonnatundliku 
koera puhul võib kõigest tavaline autosignaal 
või bussimürin põhjustada paigale tardumist 
ning keeldu edasi liikuda. See aga omakorda 
tähendab, et koera stressihormooni tase 
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tõuseb ning pikas vaates võib pidev stress 
põhjustada ka füüsilisi terviseprobleeme.

Rääkides isiklikust kogemusest, võin öelda, et 
probleemse koeraga elu ei ole küll võimatu, 
aga nõuab palju pingutust ja planeerimist 
ega ole alati ka kõige lihtsam. Hetkel on mul 
kodus samuti nn kutsikavabrikust (minu poolt 
küll varjupaigast võetud) koer, kes jõudis 
minuni kuue kuu vanusena. Kõigest kuue kuu 
vanusena oli ta varjupaigast võttes kaetud 
väikeste kärnade ja armidega, mis olid ilmselt 
koertevaheliste konfliktide tulemus; ta pelgas 
toitu ja söögikaussi ning meil võttis mitu 
nädalat aega, et talle näidata, et söömisega 
ei kaasne negatiivset kogemust. Tema 
tolleaegsest käitumisest nähtus, et positiivne 
kontakt inimesega tal puudus. Praeguseks on 
tal välja kujunenud mitu käitumisprobleemi 
– ta on tundlik uute keskkondade suhtes, 
reaktiivne inimeste ja teiste koerte suhtes, 
üksi jäädes valdab teda tihti paanika. Lisaks 
sellele on tal äärmiselt tundlik seedimine 
ning krooniline pankreatiit, mis tähendab ka 
pidevat toitumise jälgimist. 

Selline võib olla tulemus, kui soovida 
tõutunnistuseta tõukoera – lõpuks võib 
soodsam hind kätte maksta tohutute 

kulutustega käitumisspetsialistidele ja 
koolitustele; veterinaarivisiitidele ning ühtlasi 
ka loomaomaniku vaimsele tervisele. Lisaks 
sellele aitab soodsa tõutunnistuseta „tõu“-
koera ostmine toetada millerdaja tegevust 
ning tagab kutsikavabriku püsimise. 

Kui ei ole soovi võtta tõutunnistusega 
lemmikut, siis tasub kodu ootavate koerte 
suhtes alati uurida ka varjupaikadest ja 
loomakaitseorganisatsioonidest.

Kutsikavõttu planeerides tuleks tugevalt 
keskenduda eeltööle loomavõtukoha 
suhtes ning puutudes kokku mõne kahtlase 
kutsikaäriga, tuleks sellest teavitada mõnda 
loomakaitseorganisatsiooni. Juhul kui uue 
koeraga tekib mure, siis tuleks aegsasti võtta 
ühendust mõne koerte käitumisspetsialistiga 
ning mitte jääda oma murega üksi. 

Carol Liaks endast 
Olen omandanud bakalaureusekraadi avaliku 
halduse ja riigiteaduste erialal ning võtnud 
südameasjaks panustada lemmikloomakultuuri 
parendamisele Eestis. 

Pakun kodu ühele murelikule koerale, 
tänu kellele olen rohkem süvenenud ka 
koerte käitumise maailma, täpsemalt 
probleemkäitumise lahendamisele. 

Mõlemad ametikohad on pakkunud 
mulle võimaluse tutvuda lähemalt 
millerdamisjuhtumitega ning olla kaasatud 
kutsikavabrikute likvideerimisel.
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Alates 1. augustist 2022 on rahvusvahelisel 
näitusel võimalik võistelda kahele uuele tiitlile. 
C.I.B.-J – rahvusvaheline juuniortšempion. 
Tiitli kinnitamiseks peab olema saadud 
3 rahvusvahelist juuniorsertifikaati FCI 
rahvusvahelistelt näitustelt kolmest eri riigist 
kolmelt eri kohtunikult. 

C.I.B.-V – rahvusvaheline veterantšempion. 
Tiitli kinnitamiseks peab olema saadud 
3 rahvusvahelist veterani sertifikaati FCI 
rahvusvahelistelt näitustelt kolmest eri riigist 
kolmelt eri kohtunikult. 

FCI uudised ja ringkirjad

Kinnitatud järgmised „Maailma võitja“ 
toimumiskohad: 
2025  Helsingi, Soome
2026  Milano, Itaalia
2027  Wels, Austria

Kinnitatud järgmised  „Euroopa võitja“ 
toimumiskohad: 
2025  Tšehhi
2026  Rootsi

Bulgaaria kennelliit palus lõpetada oma 
liikmelisuse FCI-s alates 01.01.2022. 

FCI kinnitas Bulgaaria kennelliidu avalduse 
(ringkiri 55/2021). Sellest tulenevalt ei saa 
Bulgaaria näitusekohtunikud hinnata FCI 
rahvusvahelistel näitustel ning Bulgaarias 
sündinud kutsikad ei saa FCI tõutunnistust. 

Aruanded ja kokkuvõtted näituseperioodist vahemikus 2018–2021 
           2018      2019      2020      2021
Rahvusvahelised näitused (arv)       1258      1224        406        790
Osalejate arv      958 094 940 850 280 533 562 796
Kinnitatud CACIB     175 751 180 872   60 743 116 048
Kinnitatud CIB-tiitlid         8098      7739      5618      4134

Osalemine „Maailma võitja“ ja „Euroopa võitja“ näitustel vahemikus 2018–2021
     WDS koht    EDS koht 
2018     Amsterdam, Holland   Warsaw, Poola
Osalejate arv    17 628     15 143
2019     Shanghai, Hiina   Wels, Austria
Osalejate arv    1881     13 244
2020     Madrid, Hispaania   Celje, Sloveenia
Osalejate arv    edasi lükatud (toimus 2022) edasi lükatud (toimub 2024)
2021     Brno (Tšehhi)    Budapest, Ungari
Osalejate arv     12 159     10 801

FCI-s registreeritud kennelnimede arv: 
Aasta   Registreeritud kennelnimede arv
2018    19 471
2019    22 450
2020    19 292
2021    39 107
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EKL-i volinike koosoleku uudised

EKL-i volinike korraline koosolek 13.09.2022, 
protokoll nr 8-2022 
Volinike koosolek kinnitas hagijate jahiomaduste 
kindlakstegemise katse eeskirja ja protokolli 
ning EKL-i tšempionitiitlite statuudi täienduse 
järgmiselt: kinnitada vene jahispanjeli 
tšempionitiitlile õigustavate jahikatsete 
nimekirja ka SPA (spanjelite tõuomase katse 
tulemusega läbitud) ja kunstlik verejälg 500–600 
meetri pikkusel rajal, II järk (VJ-K II).

Volinike koosolek võttis vastu otsuse 
moodustada teadus- ja aretusnõukogu (TAN) 
töörühm. Määrata töörühma koordinaatoriteks 
Tiia Ariko ja Urve Tipp.

Volinike koosolek arutas eesti hagija kuju 
loomisega seotud küsimusi. 2019. aastal 
loodud algatus pole kuigi palju edasi jõudnud. 
Paluda EKL-i juhatusel lisada eesti hagija kuju 
projekt EKL-i kommunikatsioonispetsialisti 
tööülesannete hulka. Lisada eesti hagija kuju 
punkt iga järgneva volinike korralise koosoleku 
päevakorda.

EKL volinike erakorraline koosolek 
02.08.2022, protokoll nr 7-2022 
Volinikud kinnitasid EKL-i majandusaasta 
aruande järgmiste tulemustega. 

Aruandeaasta tulemiks kujunes kasum 50 020 
eurot (2020. aasta tulem –24 733 eurot).
Bilanss. Kokku kohustised ja netovara 692 290 
eurot. Tulemiaruanne. Tulud kokku 682 961 
eurot, kulud 633 729 eurot. 

Väljavõte EKL-i majandusaasta aruande juurde 
lisatud tegevusaruandest. 

• Seisuga 31.12.2021 oli EKL 2454 
liiget, neist 2328 füüsilist isikut ja 126 
liikmesorganisatsiooni. 

• Ajavahemikul 01.01.2021–31.12.2021 kanti 
EKL-i tõuraamatusse 1134 pesakonda, 5283 
tõukoera 156 eri tõust. Eestisse imporditi 
532 tõukoera ja eksporditi 876 tõukoera. 

• Vormistati ja väljastati kokku 3510 

tšempionitiitlit (neist kõige enam 1707 EST 
CH tiitlit). 

• EKL korraldas 4 rahvusvahelist näitust, 
gala-show „Champion of Champions“ ja 
jõulu-show. Näitustel osales kokku 9416 
eksponenti. 

• EKL-i liikmesorganisatsioonid korraldasid 
2021. aastal lisaks EKL-i näitustele 9 
rahvusvahelist näitust, 20 rahvuslikku 
näitust ning 40 rühma- või erinäitust. 

• Toimus 3 kasvatajakoolitust. Korraldajateks 
Lääne-Harju Koertekasvatajate Klubi 
koostöös Pärnu Koertekasvatajate 
Klubiga, Lõuna-Eesti Koertekeskus ja MTÜ 
HappyDog. 

• EKL-i peamisteks tuluallikateks 
olid liikmemaksud ning tiitlite 
vormistamisest, pesakondade ja näituste 
registreerimistasudest saadavad tulud.

Volinike koosolek võttis vastu järgmised RKF 
ja BCU koerte EST-registrisse kandmisega 
seotud otsused. 
Otsuse vastuvõtmise hetkel (02.08.2022) üle 
1 aasta vanune BCU või RKF-i registri koer 
kantakse EST-registrisse kuni 31.12.2022, kui 
omanik suudab tõestada koera viibimist Eestis 
enne 24.02.2022. 
Koera alalist riigis viibimist on võimalik muu 
hulgas tõestada järgnevalt: 
• koeral on varasemast riiki sisenemise 

tollideklaratsioon; 
• koeral on veterinaarpass, kuhu on kantud 

Eestis tehtud vaktsineerimised; 
• koeral on näitusetulemus ja kirjelduslehel 

on märgitud ainult Eesti omanik; 
• koeral on Eestis tehtud katse tulemus; 
• koeral on haiguslugu Eesti veterinaari juures. 

Lisaks peab koera Export Pedigree’l olema 
märgitud ainult Eesti omanik.

Alla 1 aasta vanune BCU või RKF-i registri koer, 
kes on sündinud enne 01.09.2022, kantakse 
EST-registrisse, kui omanik suudab tõestada 
koera viibimist Eestis enne EST-registrisse 
kandmise taotluse esitamist.
Koera alalist riigis viibimist on võimalik muu 
hulgas tõestada järgnevalt: 
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• koeral on varasemast riiki sisenemise 
tollideklaratsioon; 

• koeral on veterinaarpass, kuhu on kantud 
Eestis tehtud vaktsineerimised; 

• koeral on näitusetulemus ja kirjelduslehel 
on märgitud ainult Eesti omanik; 

• koeral on Eestis tehtud katse tulemus; 
• koeral on haiguslugu Eesti veterinaari juures.  

Lisaks peab koera Export Pedigree’l olema 
märgitud ainult Eesti omanik.

01.09.2022 ja hiljem sündinud RKF-i ja BCU 
registri koeri EST-registrisse ei kanta.

EST-registrisse registreeritakse eelnevalt 
loetletud piiranguteta RKF-i või BCU registrite 
eesti hagijaid.
Piirangud kehtivad kuni järgmise volinike 
koosoleku otsuseni.

EKL-i volinike erakorraline koosolek 
28.06.2022, protokoll nr 6-2022
Volinike koosolek võttis vastu otsuse 
kinnitada katse eeskiri „Jahikoerte 
jahiomaduste kindlaks tegemine kopra 
leidmisel looduslikes urgudes“.

Volinike koosolek võttis vastu järgmised 
tšempionitiitlite statuudi muudatused. 
Kõik muudatused hakkavad kehtima alates 
01.09.2022.
• Kustutada punkt 1.1.1 (kahe serdiga J CH 

reegel).
• Punkti 1.3 uus sõnastus: „Koertele, 

kellele on juba omistatud FCI liikmesriigi 
juuniortšempioni või FCI lepingulise 
partneri juuniortšempioni tiitel, 
omistatakse EST J CH tiitel ühe JUN 
SERT-iga eeldusel, et koera registrijärgse 
maa kennelliit kinnitab oma riigi 
juuniortšempioni tiitli EST-registris 
olevatele koertele samuti ühe vastava 
maa JUN SERT-i alusel.“

• Punkti 3.3 uus sõnastus: „Koertele, 
kellele on juba omistatud FCI liikmesriigi 
veterantšempioni või FCI lepingulise 

partneri veterantšempioni tiitel, 
omistatakse EST Vet CH tiitel ühe VET 
SERT-iga eeldusel, et koera registrijärgse 
maa kennelliit kinnitab oma riigi 
veterantšempioni tiitli EST-registris 
olevatele koertele samuti ühe vastava 
maa VET SERT-i alusel.“

• Punkti 3.4 uus sõnastus: „Eesti 
välimikutšempioni tiitlit omav koer vajab 
EST Vet CH tiitli saamiseks ühte VET 
SERT-i juhul, kui koer on EST-registris 
või koera registrimaa kennelliit kinnitab 
EST-registris olevatele koertele samuti 
vastava riigi veterantšempioni tiitli ühe 
VET SERT-i alusel.“

EKL-i volinike korraline koosolek 
03.05.2022, protokoll nr 3-2022
Volinike koosolek võttis vastu otsuse 
kinnitada EKLi jahikatsekohtunike statuut, 
jahikatsete üldeeskiri. Asendada kõigis 
kehtivates jahikatse-eeskirjades Eesti 
Jahikoerte Tõuühing või EJTÜ väljendiga Eesti 
Kennelliidu Jahikoerte Kogu või vastavalt EKL 
JKK. Samaaegselt võeti vastu otsus tühistada 
varem vastu võetud jahikatsekohtuniku 
statuut, jahikatsekohtuniku koolitusjuhend 
ja jahikatsete registreerimise kord.

Volinike koosolek kinnitas järgmiste tõugude 
tõukohased aretuse erinõuded:
• samojeedide tõukohased aretuse 

erinõuded, kehtivad 01.06.2022 kuni 
31.05.2027;

• prantsuse buldogide tõukohased 
aretuse erinõuded, kehtivad 01.01.2023 
kuni 01.01.2028;

• tiibeti mastifite (Do Khyi) tõukohased 
aretuse erinõuded, kehtivad 01.07.2022 
kuni 30.06.2023.

• Volinike koosolek võttis vastu otsuse 
pikendada 21.03.2017 kehtestatud 
alaska malamuutide tõukohased aretuse 
erinõudeid kuni 31.12.2022.
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EKL-i volinike korralise koosoleku 
jätkukoosolek 17.05.2022, 
protokoll nr 4-2022
Ukraina kennelorganisatsioon on saatnud 
FCI-le kirja, milles taotletakse RKF-i ja 
BCU liikmelisuse lõpetamist enne FCI 
üldkoosolekut juunis 2022 ning soovitakse 
Euroopa sektsiooni liikmete toetust. EKL-i 
juhatus on palunud volinike koosoleku 
seisukohta. 

Volinikud arutasid eri seisukohti, mida toob 
kaasa riikide liikmelisuse peatamine või 
lõpetamine. Kõige enam hääli (8 häält 13 
osalejast) sai selline ettepanek: nõustuda 
Ukraina kennelorganisatsiooniga, et RKF ja 
BCU on rikkunud FCI põhikirja 3 ja 8 artikli 
nõudeid ning leida, et kuni FCI üldassamblee 
teistsuguse otsuseni tuleb peatada nende 
tegevus FCI liikmena ning kohustada EKL-i 
esindajat FCI üldassambleel tegema vastava 
ettepaneku ja hääletama selle poolt.

EKL-i volinike korralise koosoleku 
jätkukoosolek 14.06.2022, 
protokoll nr 5-2022
Volinikud hääletasid selle üle, milline 
soovitus anda Eesti delegaatidele FCI 
üldassamblee punkti 20.5 hääletuseks. 

Hääletus 1. Soovitused FCI üldassambleele 
Eesti esindajatele. 
Kõige enam said hääli kaks varianti: jätta 
Eesti esindajate käed vabaks ja lasta neil 
hääletada enda parima äranägemise järgi 
ning anda juhis hääletada RKF-i ja BCU 
liikmelisuse peatamise poolt. 
Hääletus 2. Soovitus Eesti esindajale FCI 
üldkogul hääletamiseks. 
Anda juhis hääletada RKF-i ja BCU 
liikmelisuse peatamise poolt.

EKL-i juhatuse uudised ja teated

Koosolek 08.09.2022, protokoll nr 9-2022
Juhatus otsustas tühistada EKL-i juhatuse 
protokolli nr 11 (08.05.2018) punkti 2.2, mille 
kohaselt tuleks EKL-i näitustele kutsuda 25% 
Eesti kohtunikke, ning asendada see järgmiselt 
– edaspidi kutsuda hindama igale EKL-i poolt 
korraldatavale näitusele vähemalt 3 Eesti 
kohtunikku.

Juhatus otsustas kinnitada EKL-i välimiku-
kohtunike kogu ettepanekul järgmiste tõugude 
tõustandardite tõlked: chihuahua, hiina 
harjaskoer, thai bankew koer, kontinentaalne 
buldog, prantsuse pürenee linnukoer.

Koosolek 11.08.2022, protokoll nr 8-2022
Juhatus otsustas sõlmida käsunduslepingud 
näitusetoimkonna esimehe ja aseesimehega, 
kelleks on vastavalt Marko Lepasaar ja 
Kalvo Kriisk. Lepingute kehtivad 01.01.2023–
31.12.2026. 

Juhatus otsustas luua uue, 
kommunikatsioonispetsialisti ametikoha 
EKL-i büroosse ning volitab büroo juhatajat 
septembrikuu jooksul välja kuulutama konkursi 
ametikohale töötaja leidmiseks. 

Juhatus kinnitas FCI agility maailma-
meistrivõistluste meeskonna koostamise 
reeglid. Uute reeglitega, mis kehtivad alates 
11.08.2022, saab tutvuda EKL-i kodulehel: 
allüksused / EKL-i koerte koolitust koordineeriv 
kogu / dokumendid.

Koosolek 14.07.2022, protokoll nr 7-2022
Juhatuse liige Ulvi Koov andis ülevaate EKL-i 
käesoleva aasta (2022) eelarve täitmisest. 
Tulud esimese poole aasta lõikes olid 428 590 
eurot, kulud 325 307 eurot, jääk 103 284 eurot.

Juhatus võttis vastu dokumendi „Eesti 
Kennelliidu kalenderplaani kantavate näituste 
taotluste menetlemise kord“ muudetud kujul. 
Suurimaks muudatuseks, millega peavad 
näitust taotlevad liikmesorganisatsioonid 
arvestama, on tingimus, et näituse kinnitamise 
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hetkeks peab EKL-i liikmesorganisatsioonil 
olema esitatud majandusaasta aruanne, mille 
esitamise tähtaeg on saabunud.

Koosolek 09.06.2022, protokoll nr 6-2022
Retriiverite tõuühingud on esitanud ühise 
avalduse sooviga tühistada EKL-i juhatuse 
12.05.2022 toimunud korralise koosoleku 
protokolli nr 6-2022 punkti 5.4 otsus „mitte 
lubada retriiverite katsekohtunike kursuse 
läbinuid stažeerima enne, kui dokumendid 
viiakse vastavusse“.

Tõuühingute esindajad selgitasid, et tegutseti 
2014. aasta juhatuse otsuse järgi, mille 
punkt 13.2. sätestab, et kuni EKL-i retriiverite 
tõuomaste katsete kohtunike kogu loomiseni 
täidab „EKL retriiverite katsekohtunike 
statuudist“ tulenevaid EKL-RTKK kohustusi 
EKL-i juhatus. EKL-i juhatus leidis, et aega 
dokumentide kordategemiseks oli 8 aastat, 
pealegi on tegemist volinike koosoleku poolt 
kinnitatud statuudiga, mida juhatus muuta ei 
saa. Juhatus selgitas, et koolituse kinnitamisel 
said juhatuse liikmed aru, et soovitakse 
kinnitust kalenderplaani. Stažöörid, kellele 
on varasemalt väljastatud stažeerimisleht, 
võivad stažeerimist jätkata, kuid antud hetkel 
ei ole allüksust, kelle eestseisus kohtuniku 
kinnitamise ettepaneku juhatusele teeks.

Otsus: Tühistada EKL-i juhatuse protokolli nr 
9, 04.09.2014 otsus 13.2 (kuni EKL-i retriiverite 
tõuomaste katsete kohtunike kogu (EKL-
RTKK) loomiseni täidab „EKL retriiverite 
katsekohtunike statuudist“ tulenevaid EKL-
RTKK kohustusi EKL-i juhatus), otsus hakkab 
kehtima vastuvõtmise hetkest.

Juhatus tungivalt taunib Eesti händlerite 
või Eesti kodakondsusega isikute poolt 
RKF-i koerte esitamist näitustel. Juhatus 
võttis vastu otsuse, et kui Eesti kodanik esitab 
Venemaal asuvat, Vene omanikule kuuluvat 
koera, siis määratakse koera esitajale 
6-kuuline näitusekeeld.

Juhatus võttis vastu otsuse Eesti Kennelliidu 
2021. majandusaasta aruande vastuvõtmise 

kohta ja otsuse edastada see volinike 
koosolekule kinnitamiseks. Kutsuda kokku 
volinike erakorraline koosolek 28.06.2022 
kell 18.00 Zoomi keskkonnas järgneva 
päevakorraga:
1. Revisjonikomisjoni sõnavõtt
2. Majandusaasta aruande kinnitamine
3. Inglise Buldogide ja Kääbusmolosside Eesti 
TÜ avaldus
4. EKL-JKK esildis (kopra katse)
5. Tšempiontiitli statuudi muudatused
6. RKF ja BCU koerte Eesti registrisse kandmise 
arutelu

Koosolek 12.05.2022, protokoll nr 5-2022
Juhatus otsustas kinnitada EKL-i 
välimikukohtunike kogu ettepanekul järgmiste 
tõugude tõustandardite tõlked: taks (148) ja 
lõuna-vene lambakoer (326). 

Juhatus kinnitas järgmised FCI töö-
komisjonidesse esitatud delegaadid:
EKL-i karjakoerte kogu (EKL-KAR):
FCI Hearding Commission – Mari Maria Palgi
Eraisikud:
FCI Education & Public Relations Commission – 
jätkab Monica Merima
FCI Spaniels Commission – Helin Lest
FCI Breeding Commission – Kersti Paju
FCI Grooming Commission – Kersti Paju

Koosolek 14.04.2022, protokoll nr 4-2022
Juhatus kinnitas EKL-i büroo ettepaneku lisada 
saali kasutamise korra punkt 3.2 juurde 
järgmised täiendused: 
P.3.2. Ürituse korraldaja peab tagama, et
- järgitakse kehtivaid COVID-19 viiruse 
tõkestamise nõudeid
- hoitakse puhtust: kui üritusel süüakse või 
juuakse, siis peab ürituse korraldaja tagama 
nõudepesu, laudade ja põrandate puhastuse. 
Dokumendiga saab tutvuda EKL-i kodulehel: 
teenused > koolitused

Juhatus võttis vastu otsuse lõpetada tiitlite 
vahendamise teenus Leedu Kennelliiduga. 
Eesti Kennelliidul oli varasemalt sõlmitud 
leping Leedu Kennelliiduga Leedu tšempioni 
diplomite ja rosettide vahendamiseks. Leedu 
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Kennelliit Eesti tiitleid ei vahenda. 21.02.22 
saatis Leedu Kennelliit e-kirja, millega 
informeeris, et nende hinnakiri muutus alates 
01.02.2022. EKL-i informeeriti tagantjärele 
ning korduvate päringute esitamine lepingu 
muutmiseks ei ole Leedu poolt tagasisidet ega 
tulemust toonud. Kuna koeraomanikud saavad 
tiitleid taotleda ka otse Leedu Kennelliidult ning 
vahendusteenus on EKL-i jaoks marginaalse 
tähtsusega, tegi büroo ettepaneku Leedu tiitlite 
vahendusteenuse osutamine lõpetada. 

Juhatus kinnitas Eesti Takside Tõuühingu 
(ETTÜ) erinäituse statuudi. Dokumendiga saab 
tutvuda tõuühingu kodulehel www.taksid.ee

Juhatus võttis vastu otsuse kinnitada uuendatud 
blankett ja üldfüüsilise koormustesti läbiviimise 
kord (hakkavad kehtima vastuvõtmise 
hetkest). Dokumentidega saab tutvuda 
kennelliidu kodulehel: eeskirjad ja blanketid > 
terviseuuringud. 

Eesti Inglise Buldogide TÜ, Eesti Prantsuse 
Buldogide TÜ ja Eesti Grifoonide TÜ koostöös on 
esitanud kinnitamiseks uuendatud üldfüüsilise 
koormustesti korraldamise juhendi. Üldfüüsilise 
koormustesti korraldamise algne juhend on 
kinnitatud varasemalt koos aretuserinõuetega 
(volinike koosoleku otsus 24.05.2016). 

Juhatus võttis vastu otsuse kinnitada 
üldfüüsilise koormustesti usaldusarstiks 
sellele kohale kandideerinud Merit Villemson-
Kavak’u. 

Juhatus kinnitas järgmised FCI 
töökomisjonidesse esitatud delegaadid:
EKL-i koerte koolitust koordineeriv kogu 
(EKL-KKK):
FCI Rally Obedience Commission – 
Karin Lassmann 
FCI Obedience Commission – Karin Lassmann
FCI Agility Commission – Keida Raamat
FCI Utility Dogs Commission – Aivo Oblikas
FCI Rescue Dogs Commission – Monika Rusing

EKL-i hurtade raja- ja maastikujooksu 
kohtunike kogu (EKL-HRMKK):
FCI Sighthound Sport Commission – Liina Vaher 

EKL-i välimikukohtunike kogu (EKL-VKK):
FCI Show Commission – Marko Lepasaar
FCI Judges Commission – Marko Lepasaar 

EKL-i põhjamaiste kelgukoerte katsete kogu 
(EKL-PKKK):
FCI Sledge Dogs Commission – Martin Kreek 

EKL-i noortekogu (EKL-NK):
FCI Youth Commission – 
Alexandra Daniela Naarits

Koosolek 10.03.2022, protokoll nr 3-2022
Juhatus kinnitas uued büroo lahtiolekuajad: 
esmaspäevast kolmapäevani 11.00–17.00, 
neljapäeval 11.00–18.00.

Juhatus võttis vastu otsuse kinnitada 
kohtunikule Heli Pärnpuule emeriit-
kohtuniku staatus.

Koosolek 10.02.2022, protokoll nr 2-2022
Juhatus palus Eesti Jahimeeste Seltsi poolt 
põhjalikumat selgitust esitatud avalduse kohta, 
milles soovitakse lisada jakuutia laika Eestis 
jahiks kasvatatavate tõugude nimekirja.

Koosolek 13.01.2022, protokoll nr 1-2022
Juhatus võttis vastu otsuse pikaajaliste võlgnike 
suhtes. Võtta ära isikutelt, kes on jätnud tasumata 
Eesti Kennelliidu poolt väljastatud arved, EKL 
online’i kasutamise võimalus ja peatada EKL-i 
teenuste osutamine arvete tasumiseni. 

Juhatus kinnitas Eesti Jahimeeste Seltsi 
avalduse, millega lisatakse plott Eestis jahiks 
kasutatavate tõugude nimekirja. 

Juhatus võttis vastu otsuse kustutada Eesti 
Šveitsi Alpi Karjakoerte Tõuühingu avalduse 
alusel EKL liikmesorganisatsioonide hulgast 
Eesti Berni Alpi Karjakoerte Tõuühing.  2021. 
aasta lõpul toimus kahe Eestis berni alpi 
karjakoeri kasvatava tõuühingu liitumine (Eesti 
Berni Alpi Karjakoerte Tõuühing ja Eesti Šveitsi 
Alpi Karjakoerte Tõuühing). Edaspidi jääb ühingu 
nimeks Eesti Šveitsi Alpi Karjakoerte Tõuühing. 
Rohkem infot vt ühingu kodulehel 
www.esakt.eu.
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Kutsume teid kõiki toetama 
eraalgatuslikku projekti, 
mille eesmärk on anda au eesti hagijale 

ning väärtustada koera ja inimese suhet. 

Eesti hagija skulptuur

Büroo uudised ja teated 

Muutuvad büroo telefoninumbrid
EKL-i juhatus (protokoll nr 7-2022, 
14.07.2022) kinnitas EKL-i büroo ettepaneku 
minna lauatelefonidelt üle säästlikumale 
mobiiltelefonide lahendusele. Sujuvamaks 
üleminekuks jääb ajutiselt alles virtuaalse 
üldtelefoni number 654 0130. 

Kõikide bürootöötajate telefoninumbrid on 
leitavad EKL-i kodulehel (www.kennelliit.ee) 
kontaktide all. 

Alates 01.10.2022 muutub EKL-i hinnakiri 
(kinnitatud EKL-i juhatuse otsusega, vt protokoll 
nr 9-2022, 08.09.2022)

Hinnakirja kood kirjeldus       uus hind
1070    Lihtkiri Eesti piires (EKL-ilt tellitud saadetis)   1,50 €
1071A    Tähitud kiri Eesti piires (EKL-ilt tellitud saadetis)   5 €
1071B    Tähitud kiri välismaale (EKL-ilt tellitud saadetis)   8 €
1071C    Dokumentide saatmine pakiautomaadiga Eesti piires  7 €
   (EKL-ilt tellitud saadetis)      

EKL-i büroo lõpetab Leedu tiitlite 
vahendusteenuse osutamise. Täpsemalt vt 
juhatuse uudised ja teated, protokoll nr 4-2022, 
14.04.2022.

DIAMOND SKYSTAR
FLAVO CANIS
GANBARIMASU
HELDERSON
LAROTTE

Registreeritud kennelnimed vahemikus 
01.05.2021-15.09.2022:

MINDFUL FOX
MY RARITY
RETAND
XOLOLAND

2019. aastal sai ametlikult rahvusvahelise 
tunnustuse ainuke Eesti oma koeratõug 
– eesti hagijas. 65 aastat tagasi 
kirglike koeraarmastajate alustatud 
aretustöö on jõudnud väärika finaalini 
tõukoeraorganisatsiooni MTÜ Eesti Kennelliit 
30 aasta juubeliks. Rahvuslikke koeratõuge 
loetakse osaks kultuuripärandist. 

Eesti Kennelliidu liikmed on käivitanud 
eraalgatusliku projekti, mille eesmärk on eesti 
hagija kuju loomine ja paigaldamine linnaruumi.

Igal Eesti Kennelliidu liikmel, koerasõbral ja Eesti 
kultuuri toetajal on võimalus anda oma panus 
selle mõtte teostamisse.

Annetada saab sihtotstarbelisele arveldus-
kontole. Saaja Eesti Kennelliit MTÜ
EE831010220035300228 SEB Pank



46KOER 2/2022

näitused ainult ühele nädalavahetusele. Piirang 
ei laiene erinäitustele;
2.2.6. Kui kõik muud asjaolud on võrdsed, võib 
EKL-i juhatus eelistada näituse andmisel EKL-i 
liikmesorganisatsiooni, mis on taotletaval ajal 
varem näitusi korraldanud.
2.2.7. Rahvusvahelisi näitusi ei kinnitada 
enamale kui 8 nädalavahetusele aastas, kahe 
rahvusvahelise näituse nädalavahetuse vahele 
peab jääma vähemalt kaks rahvusvahelise 
näituse vaba nädalavahetust.
2.2.8. EKL-i liikmesorganisatsioonil, mis 
korraldab näitust esmakordselt, on õigus 
kuni nende poolt korraldatud näituse eduka 
läbiviimiseni esitada üks näitusetaotlus ühe 
kalendriaasta kohta.
3. Juba kinnitatud näituste tühistamine või 
teisele organisatsioonile üle andmine.
3.1. EKL-i juhatus võib juba EKL-i 
kalenderplaani kinnitatud näituse tühistada 
või anda korraldusõiguse mõnele teisele 
organisatsioonile, kui:
3.1.1. vastava liikmesorganisatsiooni poolt 
korraldatavates näitustes täheldatakse tõsiseid
puudujääke (alus: EKL-i näituste eeskiri p 1.2.2);
3.1.2. vastaval liikmesorganisatsioonil on EKL 
ees võlgnevusi;
3.1.3. vastav liikmesorganisatsioon on olulisel 
määral kahjustanud EKL-i huvisid või eksinud 
heade tavade vastu.
3.1.4. vastaval EKL-i liikmesorganisatsioonil 
on näituse registreerimise avamise hetkeks 
esitamata majandusaasta aruanne, mille 
esitamise tähtaeg on saabunud, või on EKL-i 
liikmesorganisatsioonile esitatud hoiatus-
määrus registrist kustutamiseks.

Eesti Kennelliidu 
kalenderplaani kantavate näituste 
taotluste menetlemise kord

1. Näitusetaotluste esitamine
1.1. EKL-i liikmesorganisatsioon saab 
näitusetaotluse esitada läbi EKLi online keskonna 
online.kennelliit.ee või paberkandjal EKL-i 
büroosse. Alates 2021. aastaks taotletavatest 
näitustest saab kõikide tõugude rahvuslike 
ning rahvusvaheliste näituste taotlusi esitada 
ainult läbi EKL-i online.
1.1.1. Läbi EKL-i online taotluse esitamiseks 
peab EKL-i liikmesorganisatsioon olema 
sõlminud EKL-ga online/kataloogiprogrammi 
kasutamise lepingu.
1.1.2. Juhul, kui näitusetaotlus esitatakse 
paberkandjal, fikseerib EKL büroo 
näitusetaotluse esitamise kuupäeva ning 
kellaaja.
2. Näitusetaotluste kinnitamine
2.1. EKL-i juhatus kinnitab näitusetaotlusi 
kalenderplaani oma korralistel koosolekutel 
kord kvartalis vastavalt laekumiste järjekorrale.
2.2. Näitusetaotluse kinnitamisel lähtub EKL-i 
juhatus lisaks EKL-i näituse eeskirjas toodule 
järgmistest punktidest:
2.2.1. Ühele EKL-i liikmesorganisatsioonile võib 
kinnitada kalendriaastas kuni neli näitust kahel 
nädalavahetusel;
2.2.2. Ühele EKL-i liikmesorganisatsioonile 
võib kinnitada kalendriaastas kuni ühe 
nädalavahetuse rahvusvahelise näituse/ 
rahvusvaheliste näituste läbiviimiseks;
2.2.3. EKL-i liikmesorganisatsioonile näituste 
kinnitamisel võetakse arvesse taotleja laiemat 
koerandusalast tegevust, näituste korraldamise 
kvaliteeti ja taotleja eelmiste näituste 
eksponentide arvu. Kõikide tõugude näituse 
puhul peab osalejate arv olema vähemalt 400 
eksponenti, rahvusvahelisel näitusel vähemalt 
1000 eksponenti.
2.2.4 Näituse kinnitamise hetkeks peab 
EKL-i liikmesorganisatsioonil olema esitatud 
majandusaasta aruanne, mille esitamise 
tähtaeg on saabunud.
2.2.5. Suvisel näituste perioodil – 25. 
mai kuni 01. september – võib iga EKL-i 
liikmesorganisatsioon taotleda näituse/
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Eesti meistrivõistlused agility’s 2022

Tekst: Inge Ringmets, Eesti Agilityliit
Fotod: Martti Vaidla

18. juunil kogunes agility-rahvas Käärikule 
Eesti meistrivõistlustele (EMV). Võistlused 
toimusid 75 aasta juubelit tähistavas Kääriku 
spordikeskuses juba neljandat korda. 

Kergejõustikustaadioni murul selgitati Eesti 
meistrid viies suurusklassis. Kokku võistles 
Eesti meistritiitlile 97 võistluspaari: väikemini 
suurusrühmas 17, minis 18, midis 21, 
väikemaksis 18 ja maksis 23. Traditsiooniliselt 
joosti algul hüpperada ning seejärel pööratud 
järjestuses agility-rada.

Kohtunik oli sel aastal Anna Schönenberger 
Šveitsist. Anna on agility’ga tegelenud 1995. 
aastast ning võistelnud bordercollie’ga, 
podengoga, bostoni terjeriga ja patterdale’i 
terjeritega. Kohtunikutöö juures meeldib talle 
väga, kui koerajuht loeb tema rada oma koera 
jaoks parimal võimalikul viisil.  

Võistlustel soovib Anna näha, et koer ja 
koerajuht näitaksid oma oskusi ja potentsiaali 
ning naudiksid võistlust sõltumata tulemusest.

Eesti meistrivõistluste tulemused

VÄIKEMINI
1. Kätriin Kivimets ja papillon Siimline’s Mickey (Mickey)
2. Piret Reinsalu ja bologna bichon Luminosa Notte di Luce (Loore)
3. Laura Karolina Gradickaite ja papillon Ambre Dore Chelsea (Chelsy)
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MINI
1. Keida Raamat ja shetlandi lambakoer Flyland Wildly Vital (My)
2. Triine Piirsalu ja kääbuspinšer Millgret Reya (Roxy)
3. Kamilla Alma Vilderson ja papillon Danaini Baron de Nantes (Nante)

MIDI
1. Kaisa Tsäro ja shetlandi lambakoer 
WandaPesa Coconut Zehra Zareen (Zira)
2.–3. Kaisa Tsäro ja shetlandi lambakoer 
Elbar’s Black Joconde (Lizzi)
2.–3. Triine Piirsalu ja inglise kokkerspanjel 
Cerunnos Jackpot (Nomy)
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VÄIKEMAKSI
1. Eve Lepik ja bordercollie Follow The Leader Ecstasy Dream (Dream)
2. Merit Rahnik ja chodsky pes Aimy Great Joy (Piper)
3. Tiina Kurs ja austraalia kelpie Glaginye Kynuna (Nullah)

MAKSI
1. Saara Vällik ja bordercollie Proforza Magnificent (Fay)
2. Saara Vällik ja bordercollie Fire Rock Edha (Edha)
3. Natalja Garaštšenko ja bordercollie Follow the Leader Queen of Hearts (Uma)
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Koos Eesti meistrivõistlustega korraldati sel aastal esimest korda nii mitteametlikud juunioride 
meistrivõistlused agility’s kui ka teisel päeval võistkondlikud meistrivõistlused. Juunioride arvestuses 
osales kokku 19 võistluspaari, kes jooksid samu radu EMV võistlejatega.

Juunioride meistrivõistluste tulemused

VÄIKEMINI
1. Kätriin Kivimets ja papillon Siimline’s Mickey (Mickey)
2. Laura Karolina Gradickaite ja papillon Ambre Dore Chelsea (Chelsy)
3. Karen Dunaway ja papillon Tsvetok Frantsii Coco Chanel (Shanja)

MINI
1. Helena Takel ja tõuta Sofi
2. Taissia Kargina ja shetlandi lambakoer Elbar’s Golden Dominik (Stenley)
3. Triin Tammsalu ja shetlandi lambakoer Ability Black Ocean (Kratt)
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w
1. Mia Põder ja mudi 
Csudacifra Felhö (Felö)
2. Mia-Kärt Kaas ja shetlandi 
lambakoer Caro (Karo)

VÄIKEMAKSI ja MAKSI
Kahe raja koondtulemuse sai küll kolm koera, kuid mitteametlik aunimetus juunioride Eesti meister 
agility’s jäi selles suurusrühmas välja andmata, kuna lähtuti EMV-ga samadest eeskirjadest, mis 
sätestavad, et aunimetus Eesti meister omistatakse koerale, kes on võitnud oma suurusrühma 
tulemusega kuni 15,99 veapunkti.

1. Sirelin Timmermann ja welshi springer-spanjel Speckled Hanka Heti (Heti)
2. Kadi Tõnisson ja austraalia lambakoer Peak River So Magic Bambi (Bambi)
3. Iris Paarop ja austraalia lambakoer Freedom Duke Skraidančios Ausytės (Damon)
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1. Võistkond Sheltillon 
(Mariann Rebane ja Berkelia an Fire Rock vom Elbrubin (Berke), Kamilla Alma Vilderson ja Danaini 
Baron de Nantes (Nante), Kätriin Kivimets ja Siimline’s Mickey (Mickey), Marje Piiroja ja Aucanada 
Adrenaline Boost (Kiss))

2. Võistkond Lexberry’s 
(Liidia Ilves ja Lexberry’s Snow Star Love (Love), Kadi Kivi ja Lexberry’s Snow Star Lore (Lore), 
Martin Kärner ja Lexberrys Winter Romance Isadora (Dora), Aimi Käsik ja Lexberry’s Winter 
Romance Ilze (Ilze))

3. Võistkond Leader 
(Egor Suhhanov ja Helandros Ivory and Ebony (Mona), Jekaterina Nagovitsõna ja  Elbars Black 
Unique Star (Mishel), Gerda Gužvina ja Elbar’s Golden Whiskey (Archie), Taissia Kargina ja 
Scandyline Ocean of Love (Davis))

VÄIKEMINI ja MINI. Foto Martti Vaidla

Võistkondlike meistrivõistluste tulemused

Võistkondlike meistrivõistluste tulemusi arvestati kolmes suuruses: 
väikemini- ja minikoerad koos (7 võistkonda),  midikoerad (6 võistkonda) ning väikemaksi- ja 
maksikoerad koos (13 võistkonda). Võistkonda võis kuuluda kuni neli koera, arvesse võeti nii hüppe- 
kui ka agility-raja kolm parimat tulemust.
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1. Võistkond
Segasummasuvila 
(Kairi Raamat ja Frida (Fi), Kaisa Tsäro ja WandaPesa Coconut Zehra Zareen (Zira), Piret Kannike ja 
Vanille de la Vallee du Mouton (Vanie), Natali Happonen ja Party Nonstop Estelle (Essie))

2. Võistkond 4x4 sheltiepower 
(Kaisa Tsäro ja Elbar’s Black Joconde (Lizzi), Kaisa Tsäro ja Lizzira’s Athletic Zafirah (Zemi), Jelena 
Virro ja Scandyline Elegant Gentleman (Seva))

3. Võistkond Must lambuke 
(Mia Põder ja Csudacifra Felhö (Felö), Elen Kivi-Paju ja Irhaberki Ronja (Ronja), Triine Piirsalu ja 
Cerunnos Jackpot (Nomy), Toomas Pent ja Azzure Gates of Heaven (Mürru))

MIDI. Foto Martti Vaidla
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1. Võistkond NERF
(Triin Jaaniste ja Fire Rock Inspire (Nete), SaaraVällik ja Fire Rock Edha (Edha), Reet Volt ja Daydream 
(Riin), Saara Vällik ja Proforza Magnificent (Fay))

2. Võistkond Targad ei torma
(Stefi Praakli ja Toberoi Birch (Piki), Kadi Saviauk ja Maeglin Odete (Tete), Birgit Piho ja Dark Side 
Legion Catori Gamora (Shelby), Kaisa Tamm ja Dragon Roar Scigajac Wiatr (Raito))

3. Võistkond Spinder 
(Keida Raamat ja WandaPesa Rhosyn’s Prime (Prim), Kati Elvelt ja Breuddwyd Firesoul Princess 
(Freya), Terje Sepp ja Bimbik’s Unica (Unica), Stefani Jakuš ja Bimbik’s Phoebe (Phoebe))

VÄIKEMAKSI ja MAKSI. Foto Martti Vaidla
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Millised olid 2022. aasta 
Eesti meistrivõistlused agility’s?

Korraldajatena küsisime pärast võistlusi 
osalejatelt ka tagasisidet selle kohta, mis 
oli hästi, mis oleks võinud paremini olla 
ning mille poolest selleaastased võistlused 
meelde jäid.

Eelkõige jäi EMV meelde sõbraliku õhkkonna, 
üksteise sooja toetamise ja kõigile osalejatele 
innuka kaasaelamise poolest. Samuti sujus 
vastajate sõnul võistluste korraldus sel aastal 
väga hästi. Enim kiideti sõbralikke ja asjalikke 
toimkonnaliikmeid, radade ehitust ja ajakavas 
püsimist ning radade autasustamise ja auringide 
organiseerimist. Paremini oleks võinud olla 
korraldatud toitlustus ning toimkonnaliikmeid 
oleks võinud olla veidi rohkem. Tagasisidet 
andnutest 70% hindas meistrivõistlusi üldiselt 
10-palli-skaalal hinnanguga 9 või 10.

Kohtunik Anna Schönenberger jäi meelde 
kui väga tore, sõbralik, heatujuline ja 
rõõmsameelne inimene, kes kaks pikka 
päeva kohtunikutööd tehes elas kaasa 
kõigile võistlejatele. Rajad vastajatele üldiselt 
meeldisid – mitte liialt tehnilised, aga samas 
huvitavad, sujuvad, loogilised, turvalised, kiired 
ja mõnusalt joostavad. Samas oli ka üksikuid 
arvamusi, et rajad olid kas liiga lihtsad ja igavad 
või liiga keerutavad ning tõrgete ja kontaktide 
hindamine ei olnud ootuspärane.

Oma sooritust meistrivõistlustel hindas pea 
40% küsitlusele vastanutest eneseületamisena 
ning veerand jäi enam-vähem rahule. Viiendik 
vastajatest ütles, et on olnud võistlusi, mis on 
paremini õnnestunud kui selleaastane EMV. 
Kõige rohkem jäid võistlusest kripeldama 
enda kehv sooritus, maha aetud tõkkepulgad, 
vihmaga tehtud kehvem sooritus. Palju 
positiivset tagasisidet said uued võistlused – 
mitteametlikud juunioride ja võistkondlikud 
meistrivõistlused.

Käärikut hinnati maailma parima 
spordikeskusena, kus on suurepärased 
tingimused nii võistlejatele kui ka korraldajatele 

– aiaga piiratud võistlusplats, vesi ja veega 
tualettruumid, toimkonna ruumid, piisavalt 
kohti autode parkimiseks platsi lähedal, sile 
muru, palju ruumi ning võimalusi koeraga 
jalutamiseks ja ujumiseks. Pea ainus välja 
toodud miinus oli seotud võistluspäeva 
pärastlõunal kaela tulnud vihmasajuga, mis 
muutis staadionimuru üsna libedaks, eriti 
suurtele ja kiiretele koertele. Õnneks päris 
laussadu siiski ei tulnud ning meistrivõistlused 
said ilma suuremate kadudeta ära peetud. 
Lisaks mainiti tagasisides, et on väga tore, et 
kõik agility-inimesed mahuvad EMV ajaks ühte 
kohta ööbima ning et laupäevaõhtune ühine 
võistlusjärgne tähistamine koos kohtunikuga 
Kääriku järve kaldal Greeni saunas oli 
traditsiooniliselt meeleolukas. 

Kuna ala harrastajaid on üle Eesti, siis leidus ka 
vastajaid, kes ootaksid EMV toimumist kuskil 
mujal, näiteks Kesk-Eestis. Samas avaldati 
arvamust, et praegune võistluste asukoht ning 
kohapealne taristu oleks väärt traditsiooni 
„Eesti meistrikad toimuvad Käärikul“ loomist.

Aitäh kõigile vabatahtlikele nii võistluste 
ettevalmistamise kui ka kohapeal abistamise 
eest! Suur-suur tänu kõigile EMV sponsoritele 
ning Kääriku spordikeskuse rahvale, kes meid 
ja meie erisoove koos suure hulga koertega on 
abivalmilt nõus täitma.

Kohtumiseni ka järgmisel aastal 
Käärikul!
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Eesti meistrid agility’s 2022
Tekst: Inge Ringmets, Eesti Agilityliit

Küsisime Eesti meistritelt, kas nad valmistusid 
kuidagi eriliselt EMV-ks, mis neile rajaga 
tutvumiselt ja võistluselt meelde jäi ning mis 
neile võidu tõi. Samuti tahtsime teada, miks 
nad agility’t armastavad ning kas agility’s on 
ka midagi rasket. Lõpetuseks uurisime, millise 
koera võtaksid Eesti meistrid endale siis, kui 
nad ei plaaniks temaga sporti teha.

Kätriin ja Mickey
Eesti meister väikemini suurusrühmas lisaks 
tavapärastele agility-trennidele kuidagi eriliselt 
Eesti meistrivõistlusteks ei valmistunud. 
Kätriin käib ise viis-kuus korda nädalas 
kergejõustikutrennis, mis annab talle juurde 
kiirust ja vastupidavust, et koeraga sammu 
pidada.

Pärast hüpperajaga tutvumist oli Kätriin 
väga elevil, kuna rada tundus kiire. Agility-
rajaga tutvumisel aga paistis rajal olevat palju 
eksimiskohti, mis tegi murelikuks. Kõige rohkem 
närvikõdi pakkusid kontaktpinnad, sest Kätriini 
arvates ei saa kunagi100% kindel olla nende 
õnnestumises. Võidu tõi talle ja Mickeyle rajal 
üksteise väga hea mõistmine ning teadmine, 
millal tuleb Mickeyle rohkem abiks olla ja millal 
saab teda rohkem usaldada.

Kätriini arvates on agility’s üks raskeid asju 
alguses koeraga ühise kontakti ja mõistmise 
leidmine. Kui see on leitud, hakkavad ka rajad 
paremini õnnestuma. Kätriini arvates teeb igal 
aastal meistrivõistlused eriliseks see, kuidas 
kõik kõigile kaasa elavad isegi siis, kui keegi 
ebaõnnestub.

Kätriin armastab agility’t, sest ta saab koos 
koeraga teha midagi, mida mõlemad naudivad, 
ja ükski treening ega võistlus pole kunagi 
samasugune. Koerajuhile endale meeldib 
kõige rohkem joosta hüpperadu, aga Mickeyle 
meeldivad kindlasti tunnelirajad.

Kui aga Kätriin peaks võtma endale koera, 
kellega ta sporti teha ei tahaks, siis see oleks 
õrnade mustade triipudega azawakh.

Keida ja My
Keida ja My selleaastane ettevalmistus 
meistrivõistlusteks oli varasemast erinev 
ning seisnes põhiliselt My puhkamises ja 
läbimõeldud fitness-treeningus, kuna My vajas 
aega, et vigastusest paraneda. Oluline oli 
ka koerajuhi vaimse poole ettevalmistus, et 
kõigele vaatamata suuta minna täiega jooksma 
ja mitte rajal pidevalt kontrollida, kas koeraga 

Mickey. 
Foto: Kriste Kosseson
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on kõik korras. Kõige närvikõditavamaks 
hetkeks võistlustel oli agility-raja kiik. Kuna 
Keida ja My on varem ühe meistritiitli kaotanud 
just kiigel saadud vea tõttu, siis see takistus 
kontrollib võistlustel alati Keida närvide 
korrasolekut. Keida arvates tõi võidu neile My: 
„Ta on sigavinge, et ta pärast pausi niimoodi 
joosta suutis!“

My on Keidale õpetanud, et sheltie on üks väike, 
südikas ja töötahteline karvakera, kelle tunnete 
ja emotsioonidega tuleb arvestada. Iga koer 
Keida elus on talle midagi õpetanud ning My 
on olnud tema treener motivatsiooni, kiiruse ja 
järjepidevuse alal.

Eesti meistrivõistlused tegi eriliseks ka 
see, et Keida oli sellel aastal üks võistluse 
peakorraldajatest. Enda jagamine korralduse 
ja võistlemise vahel ei toimi kunagi ilma 
suurepärase tiimita, keda saab usaldada. Samas 
on Keida jaoks iga EMV väga eriline, kuna agility-
sportlaste üksteise toetamine ja kaasaelamine 
on just sellel võistlusel erakordne. Keida naudib 
EMV fiilingut üle kõige isegi siis, kui ta ise mingil 
põhjusel võistelda ei saa.

Keida arvates on agility’s kõige raskem hoida 
oma koera ja enda enesekindlust ning mitte 
alluda võiduhimu survele, kõige nauditavam 
aga koostöö koeraga. Keidale meeldib trennides 
tegeleda spetsiifiliste oskustega, ta armastab 

näiteks slaalomi- ja poomitreeninguid, kuigi 
viimane võib olla vahel väga frustreeriv, aga 
seda enam väärt on ilus tulemus.

Keida armastab oma sõnutsi üle kõige 
võistlusrajalt tulles tunnet, et tema ja ta koer 
hingasid rajal nagu üks. Ning vähemalt sama 
palju ka seda, et ta koerad armastavad agility’t 
nii väga. Võistlusradadest meeldivad Keidale 
kiired ja koerale sujuvad rajad, kus koerajuht 
peab sama palju pingutama kui koer.

Küsimuse peale, et millise koera võtaksid siis, 
kui sa temaga sporti teha ei plaaniks, vastas 
Keida, et loodetavasti on see päev on veel 
kaugel, kui ma ise joosta ei jõua, aga et talle 
väga meeldivad salukid.

Kaisa ja Zira
Enne meistrivõistlusi otsis Kaisa oma agility-
trennidesse väljakutseid Eesti meistrivõistluste 
kohtuniku varasematest võistlusradadest. 
Samuti tegi ta kontaktpindade trenne veidi 
intensiivsemalt kui muidu. Kaisa arvates tõi 
talle võidu aastatega välja kujunenud raudne 
närv ning õpitud oskus usaldada oma koera ja 
lasta temal oma töö ära teha.

Selleks, et agility’s hea olla, teeb Kaisa tööd 
selle kallal, et mõista võimalikult hästi koera 
trajektoori ja tema jaoks sellega parimad 
valikud teha. Samuti proovib ta päris palju 

My. 
Foto: Kriste Kosseson
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Zira. Foto: Kriste Kosseson

ka oma kehakeelt ja märguandeid paremaks 
lihvida, et koeral oleks lihtne temast aru saada.
Oma agility-teekonnal on Kaisa näinud, et sama 
tõugu koerad on väga erinevad isiksused ja 
vajavad erinevat lähenemist. Zira on näiteks 
väga tundlik, teda ei tohi palju survestada ja 
talle pinget peale panna, sest sellisel juhul võib 
ta koostööst üldse loobuda. Erinevalt Kaisa 
teistest koertest, meeldib Zirale kaugemal ja 
„lahtiselt“ tööd teha.

Kaisale tuli närv sisse alles agility-rajaga 
tutvumisel, rada tundus kiire ning tuli pikalt 
mõelda, millist juhtimisvarianti kasutada ning 
kas on võimalik oma kiire koeraga seal „võidu 
joosta“. Samuti oli küsimärgiks kiik – kas Zira 
ikka püsib seal korralikult? Need kohad osutusid 
ka kõige närvikõditavamateks hetkedeks 
Kaisa jooksus. Pärast puhast kiigesooritust 
tuli viimastel tõketel vältida lihtsaid vigu, mis 
võivad tulla, kui pähe hakkavad tikkuma mõtted 
võimalikust poodiumikohast.

Kaisa armastab agility’t, sest talle meeldib 
kiirus ja adrenaliin. Ta on ka öelnud, et kui ta 
saab seda kogeda koos oma kõige kallimate 
tiimikaaslastega, kes asja samamoodi 

armastavad, siis mida toredamat veel tahta. 
Kaisa naudib olukorda, kui koostöö koeraga 
sujub ja kõik plaanitu rajal ilusti välja tuleb. 
Lisaks meeldib talle koera „naeratav“ nägu, 
millest on kaugele näha, kuidas ka tema asja 
naudib.

Kõige keerulisem on Kaisa arvates agility 
arenguga kaasas püsimine. Ala kiire areng 
nõuab pidevalt oma treeningu ja koera 
oskuste täiendamist. Samuti muutuvad rajad 
koerajuhi jaoks järjest kiiremaks ja füüsiliselt 
nõudlikumaks. Kaisa hindab väga selliseid 
agility-radu, kus on arvestatud koera trajektoori 
ja heaoluga, et ka suurel kiirusel agility-
takistuste läbimine ja ületamine võimalikult 
turvaline oleks.

Selle aasta võistlustest meenub Kaisale tore ja 
võistlejatele kaasa elav kohtunik, kes oli ise nii 
mõnusalt rõõmus, et tore oli võistlust vaadata 
ja muidugi ise joosta. Samuti oli Kaisa sõnul 
võistlus väga meeldivalt korraldatud. 

Kui aga Kaisa peaks võtma omale koera, 
kellega ta ei plaaniks sporti teha, siis see oleks 
springerspanjel. 
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Eve ja Dream
Selleaastased meistrivõistlused olid Eve jaoks 
väga erilised, kuna just enne võistlusi oli ta 
teada saanud, et oma noorema koeraga enam 
agility’t harrastada ei saa ning ka 10,5-aastasel 
Dreamil oli raske aasta selja taga. Kuna 
konkurents oli tihe ja häid kiireid koeri palju, 
läks Eve meistrivõistlustele endast parimat 
andma väga suure rahu ja naudinguga.

Eve valmistus meistrivõistlusteks tavapäraselt, 
tegi Dreamiga natukesehaaval agility-trenni 
ning käis ise kergejõustikutrennis ja jõusaalis, 
nagu tavaks olnud juba viimased seitse aastat.

Pärast vigadeta sooritust hüpperajal selgus, 
et Eve ja Dream hoiavad kolmandat kohta. 
Agility-raja starti minnes ütles Eve oma koerale: 
“Dream, meil tuleb joosta puhas rada!” Kõige 
närvikõditavam oligi pärast vigadeta agility-
rada oodata veel ära kahe koera jooksud. 
Võidu tõi Eve arvates talle usk oma koerasse ja 
usk nende koostöösse. Dreamiga on Evel olnud 
karjääri algusest peale väga tugev side.

Dreamilt on Eve õppinud kannatlikkust. Ta 
mäletab hästi, kuidas oma esimestel võistlustel 

ikka ise jalgu tampis. Nüüdseks on ta õppinud, 
et kui olla ise kehv kaardilugeja, ega siis ka head 
tulemust ei tule. Oma agility-teekonnal on Eve 
aru saanud, et koer võtab ennast rajal kokku 
siis, kui ka koerajuht seda teeb.

Eve leiab, et agility’s ei ole midagi eriliselt rasket, 
kuna ta on harjunud, et midagi ei tule niisama, 
vaid tuleb treenida ja vaeva näha. Eve naudib 
kogu protsessi ja emotsioone, mis käivad üles-
alla nagu sõit Ameerika mägedel. 

Oma sõnul ei meeldi Evele rutiin ja agility 
ongi selline ala, mis ei võimalda mitte kuidagi 
mugavustsoonis passida. Kui saab midagi 
koerale selgeks õpetatud, siis hakkab miski 
muu asi logisema ja igav ei hakka kunagi. Evele 
meeldivad tänapäevased kiired ja proovikivisid 
täis võistlusrajad. Eriti nauditavad on just need, 
mis on loogilised, kiired ja nii koerale kui ka 
koerajuhile turvalised. Suurepäraseks teeb 
raja veel see, kui kohtunik on jätnud võimaluse 
võistlejatel teha erinevaid soorituse valikuid.

Kui Eve enam joosta ei jaksa ja tal ei ole enam 
agility-koera, siis võtab endale welsh corgi 
pembroke’i.

Eve ja Dream. Foto: Martti Vaidla
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Saara ja Fay
Saara võistles selle aasta meistrivõistlustel 
lisaks oma koerale Edhale, kellega nad 
saavutasid hõbemedali, ka sõbrannalt 
laenatud koeraga Fay, kellega nad tulid Eesti 
meistriks maksi suurusrühmas. Enne võistlusi 
pidi Saara õppima tunnetama Fayga jooksmist 
– kui kaugelt saab koera takistustele saata, kui 
tundlik on ta uue koerajuhi juhtimisvõtetele, 
kas ja kui palju saab usaldada enda valikuid 
raja õppimisel. 

Meistrivõistluste radadega tutvumisel tundis 
Saara end üsna enesekindlalt, kuna suutis 
kiirelt leida plaani raja läbimiseks ning saada 
sellele toetus ka oma endiselt treenerilt ja 
sõbralt. Kõige enam muretses Saara vihmasaju 
pärast, kuna kartis ise kukkuda või et koer 
märjal murul halvasti libiseb. Kuna Saara 
hoidis hüpperaja järel kahe koeraga esimest 
ja kolmandat kohta, siis agility-rajal pidi ta 
nendega üsna järjest jooksma ja see oli midagi, 
mida ta pole kunagi varem oma tosina agility-
aasta jooksul kogenud. Võidu tõi Saarale tema 

arvates pikaajaline võistluskogemus, järjepidev 
treening ja tahe. Võistlustest jäi Saarale meelde 
toetav publik ja tore rajatoimkond.

Saarale meeldib agility, sest seal saab olla 
füüsiliselt aktiivne kellegagi koos. Samuti 
õppida radasid ja lahendada neid kui puslesid, 
mis on äärmiselt põnev. Seega pakub agility 
pinget nii vaimule kui ka kehale. Samas 
tunnistab ta ka, et mõnikord on pärast rasket 
treeningut keeruline motivatsiooni leida.

Saarale meeldivad sellised agility-rajad, mis 
panevad mõtlema ja jooksma – sujuvad, 
kiired, mitme valikuga, tasemele vastavad ja 
turvalised. Saara jälgib hoolega eri kohtunike 
rajaskeeme ja mõtleb, kuidas tema neid läbiks. 
Samuti vaatab vahel teiste võistlejate agility-
videoid ning analüüsib nende juhtimisstiili. 

Küsimusele, mis on agility’s kõige nauditavam, 
vastas Saara: „Kui jooksed rajal ja kõik läheb 
plaanipäraselt, näed silmanurgas oma rõõmsat 
koera ja jooksete täiega edasi, nägu naerul.“

Saara ja Fay. Foto: Kriste Kosseson
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Sõnakuulelikkuse 
maailmameistrivõistlused Taanis 
22.–26.06.2022

Sel aastal toimusid  sõnakuulelikkuse maailma-
meistrivõistlused (edaspidi SK MM) Taanis 
Aarhusi lähedal asuvas Vilhelmsborgi 
ratsakeskuses. Selles imeilusas kohas olid 
olemas nii sisemaneežid kui ka suured 
väliharjutusväljakud liival ja murul. Võistlus 
toimus suures sisemaneežis.

Eestit esindasid seekord Anne Tammiksalu ja 
bordercollie Iti (Tending Bonfire), Regina Suup 
ja siledakarvaline retriiver Pepsi (Bersiior 
Vicenza) ning Ege Taliaru ja bordercollie Gitta 
(Piggyland’s Up To Speed Dollie), kaptenina oli 
kaasas Karin Lassmann.

Kolmapäev oli pühendatud võistkondade nn 
ametlikule trennile ja veterinaarkontrollile. 
Treening toimus neljaks osaks jaotatud suurel 
liivaplatsil. Seega treenis paralleelselt neli eri 
riiki. Igale riigile oli treeninguks ette nähtud tund 
aega. Meie kolme koera jaoks oli see ajaliselt 
täpselt paras, kõik võistluspaarid said treeningu 
edukalt ära teha. Pärast trenni läbis meeskond 

ilma probleemiteta veterinaarkontrolli, misjärel 
saime kätte ka võistlusnumbrid.

Neljapäev algas avatseremooniaga. Kõik 
võistkonnad liikusid koos riigilippudega pidulikult 
areenile, kus FCI sõnakuulelikkuse komisjoni 
esinaine Carina Savander-Ranne ja peakohtunik 
Palle Bergsø pidasid lühikesed kõned.

Lõunast algasid püsivõtteharjutused kõikidele 
võistlejatele. Püsivõtted toimusid viiestes 
rühmades. Meie võistlejatel suuri probleeme ei 
olnud ning kõik said kenad punktid kätte. Õhtul 
toimus nn valge koera esitus ehk demokoer 
näitas ette võtted samas järjekorras ja asetuses, 
nagu need hakkasid olema võistlusel. Seejärel 
toimus kaptenite koosolek, kus kohtunikud 
ja pealiikumisjuht kordasid üle olulisemad 
punktid nii võistlemise kui ka võtete kohta.

Reedene võistluspäev algas varakult. SK MM-
il osales seekord 110 koera ning võistlus oli 
jagatud kahe päeva peale. Anne ja Iti (nr 45) ning 
Regina ja Pepsi (nr 60) said võistelda esimesel 
päeval ehk reedel. Kuna tase on võistlustel 
kõrge, on ka hindamine range. Pealtnäha 
väikesed vead võivad palju maksma minna ning 
oluliselt tulemust mõjutada.

Avatseremoonia võistlusplatsil. Foto: Karin Lassmann
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Anne ja Iti tegid väga ilusa soorituse ilma ühegi 
suurema veata ning said kokku 257 punkti, mis 
päeva lõpuks asetas nad 12. kohale. Reginal ja 
Pepsil oli kahjuks natuke rohkem probleeme 
ning tulemuseks jäi 203,75 punkti ning 44. koht.

Esimese päeva lõpuks autasustati päeva 
kolme parimat sooritust. Esikohale 
tuli Michelle Holmlund (Rootsi) koeraga 
Vallhunden Peak (282,25 punkti), teise koha 
sai Christa Enqvist-Pukkila (Soome) koeraga 
Gingerbell Indeed A Mess (276 punkti) ning 
kolmanda koha Satu Virtanen (Norra) koeraga 
Chocomate’s Doffen Duck (272 punkti).

Laupäeval algas võistlus samuti vara ning sel 
päeval astusid võistlustulle Ege ja Gitta (nr 
99). Pärast lõunat tegid nad ilusa soorituse, 
mille kahjuks rikkus üks ebaõnnestunud 

harjutus. Seega jäi lõplikuks tulemuseks 226 
punkti ja 29. koht.

Laupäevase päeva võitis Christian Asirelli 
(Itaalia) koeraga Bendigedig Luft (269,25 
punkti), teise koha sai Monica Wickstrøm 
(Norra) koeraga Chocomate’s Harry Chili 
(261,5 punkti) ja kolmandale kohale tuli Maria 
Brandel (Rootsi) koeraga Bryggarskogens 
Apps (260,25 punkti).

Laupäeva õhtuks kujunes kahe päeva 
soorituste kokkuvõttena välja ka üldine 
pingerida. Nimelt võistlesid 20 paremat uuesti 
finaalis maailmameistritiitlile. Meie suureks 
rõõmuks pääsesid finaali ka Anne ja Iti.

SK MM-i traditsiooniks on kujunenud, et 
laupäeva õhtul toimub võistkondadele pidulik 

Anne Tammisalu ja Iti, Karin Lassmann, Regina Suup ja Pepsi, Ege Taliaru ja Gitta. Foto: Jelena Brõljova



63 KOER 2/2022

õhtusöök, mille käigus loositakse välja finaali 
järjekord. Anne tõmbas stardinumbriks 2.

Pühapäevase finaali jaoks olime aegsasti 
kohal, sest meie võistleja pidi ju kohe alguses 
startima. Hommikul tegime veel kiire trenni 
ning jäime võistlust ootama. Õhk oli ärevusest 
paks ning võistluspaika oli kogunenud rohkem 
rahvast kui eelnevatel päevadel. Anne ja Iti 
tegid jälle väga stabiilselt ilusa soorituse, aga 
kuna konkurents on kõva ja halastamatu, siis 
lõpetasid nad kokkuvõttes 12. kohal.

„SK MM 2022“ finaali tulemused:
1. Mari Leiviskä ja Tending Panther (Soome) 
(254,75 punkti)
2. Michelle Holmlund ja Vallhunden Peak 
(Rootsi) (254,25 punkti)
3. Anne Lise Ytreberg ja Kinloch Ella (Norra) 
(252,75 punkti)

Vaprad võistlejad Iti, Pepsi ja Gitta. Foto: Jelena Brõljova

Meeskondlikud tulemused:
1. Rootsi (811 punkti)
2. Norra (795 punkti)
3. Soome (792,75 punkti)

Eesti tulemused:
12. Anne Tammiksalu ja Tending Bonfire 
(239,25 punkti)
65. Ege Taliaru ja Piggyland’s Up To Speed 
Dollie (226 punkti)
85. Regina Suup ja Bersiior Vicenzaja 
(203,75 punkti)

Järgmisel aastal toimuvad 
sõnakuulelikkuse 
maailmameistrivõistlused 
22.–25. juunil Hispaanias 
El Asturcóni ratsakompleksis 
Oviedo lähedal.
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Esimesed maailmameistrivõistlused 
hurtade maastikujooksus

Liina Vaher, EKL-i hurtade raja- ja 
maastikujooksu kohtunike kogu esinaine

27.–29.05 toimusid Soomes Kalajoel 
esimesed maailmameistrivõistlused 
hurtade maastikujooksus. Varem on 
samal alal toimunud küll Euroopa 
meistrivõistlused, kuid seekordne 
tiitlivõistlus oli eriline mitmes mõttes.

Korraldajamaa Soome alustas võistlusteks 
ettevalmistusi väga napi ajavaruga, kuna algne 
korraldaja Tšehhi taandas ennast viimasel 
hetkel. Uuenenud reeglite ja vähem kui 
seitsme kuu sisse mahtunud ettevalmistustega 
sai aga Soome suurepäraselt hakkama. 
Ka meie võistlejatele on teada soomlaste 
varasemate võistluste kõrge tase ja väga hea 
korraldus ning ka seekord õigustasid nad 
ootusi igati. Ainulaadne võistluspaik ning ladus 
korraldus tegid ürituse meeldejäävaks kõigile 
osavõtjatele. Lisaks on ju Soome samuti teada-

tuntud digiriik ning omalaadne tiigrihüpe toimus 
ka sellel üritusel – peaaegu kogu infovahetus 
korraldajate, tiimijuhtide ja teiste osalejatega 
oli digitaliseeritud, stardijärjekordi ja tulemusi 
oli kõigil huvilistel võimalik kodulehel jälgida 
vaat et reaalajas.

Kalajoki on Soomes tuntud suvituspiirkond 
vahetult mere ääres, kus on maalilised 
liivaluited ja mitmekesised võimalused vaba 
aja veetmiseks. Fantastilist võistluspaika kiitsid 
kõik osalejad. Suvitushooaeg algab seal 1. juunil, 
mistõttu oli kogu keskus võistluste ajal hõivatud 
„hurdahullude“ poolt. Osales üle 450 koera 20 
eri riigist. Need arvud jäävad tavapärastest 
suurvõistluste osalejate arvudest küll veidi 
väiksemaks, kuid eks kõrged kütusehinnad, pikk 
reis ja Venemaa tekitatud ebakindel olukord 
maailmas mõjutasid paljude jooksuhuvilistest 
osalejate plaane. Sellegipoolest olid lisaks 
Põhjamaade ja Balti riikide võistkondadele 
kohal ka Austria, Saksamaa, Belgia, Šveitsi, 
Tšehhi, Taani, Prantsusmaa, Ungari, Itaalia, 
Hollandi, Poola, Slovakkia, Sloveenia ja 
Ühendkuningriigi võistkonnad.



65 KOER 2/2022

Uute reeglite kohaselt ei jagata itaalia 
väikehurtasid ning whippet’eid enam eraldi 
võistlusklassidesse turjakõrguse põhjal, vaid 
kõik 10. rühma tõud võivad osaleda kas CACIL1) 

või CSS2) -klassis, seda olenevalt sellest, kas 
koeral on ette näidata näitusetulemus või 
mitte. 5. rühma „jooksukoerad“ (vaaraokoerad, 
etna cirneco’d, ibiza podenco’d) saavad endiselt 
osaleda CSS-klassis. Tiitlid jagatakse ühes 
tõus sugupooltele eraldi juhul, kui mõlemast 
sugupoolest osaleb vähemalt kuus koera. 
Nagu ikka, olid kõige suurema osalejate arvuga 
whippet’ite klassid (34 isast, 55 emast), salukid 
(34 emast, 18 isast) ja itaalia väikehurdad (30 
isast, 15 emast). Tõugudest oli esindatud lisaks 
eelmainitutele veel afganistani hurt, azawakh, 
vene hurt, poola hurt, hirvekoer, iiri hundikoer, 
greyhound, galgo, sloughi, ungari hurt ning 
5. rühmast vaaraokoer, etna cirneco ja ibiza 
podenco.

Võistlusradu oli kolm, kõik vahetult ranna ääres 
liival, pikkusega ca 800 meetrit. Rada oli väga 
tehniline, rohkete kurvidega – just selleks, et 
välja tuua eelkõige koerte peibutise jälitamise 
oskus, mitte niivõrd kiirus, mida koertel kipub 

teinekord isegi üleliia olema. Liivas jooksmine 
oli kõikidele koertele paras proovikivi ning 
hästi oli näha, kes oli suutnud vormi hästi 
ajastada ning kellel jäi ettevalmistus võib-olla 
veidi lühikeseks.

Igal suurvõistlusel on ilmataat ka mingi vimka 
visanud, olgu üleujutuse või äiksetormi näol – 
päris ilma ei toimunud võistlused ka Soomes. 
Seekord pidi reedese võistluspäeva algust 
edasi lükkama kahe tunni võrra merelt tulnud 
paksu udu tõttu – selles vatis nägi kohtunik 
vaid meetri kaugusele.

Foto: Liina Vaher
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Võistlustel oli esindatud ka 15 koerast 
koosnev Eesti võistkond ning tulemused olid 
suurepärased – poodiumile pääsesid päris 
mitu osalejat.

Vaaraokoer Obrigado Sharm Dewelt (omanik 
Laura-Liisa Heinoja) saavutas 470 punkti 
ja kolmanda koha. Kokku osales selles 
võistlusklassis 12 koera, võitja tulemus oli vaid 
kaks punkti rohkem.

Kristiina Tammik osales kahe enda aretatud 
ibiza podenco’ga. Emane ibiza podenco Red 
Stripe Boom Biddy Bye Bye sai kokku 463 punkti 
ja neljanda koha (kokku võistles 11 emast ibiza 
podenco’t). Täpselt sama tubli oli ka vend Red 
Stripe Answered Prayers, kes punktisummaga 
478 samuti tuli poodiumil neljandale kohale. 
Isaseid ibiza podenco’sid osales 13.

CSS-klassis osalesid Eestist kaks isast whippet’it: 
Weikotin Aramis von Weikotin sai 479 punkti 
ja 10. koha ning Weikotin It-Filip 474 punkti 
ja 12. koha. Mõlema koera omanik on Harri 

Pehrsson. Isaseid whippet’eid osales kokku 17. 
Weikotin IT-Filipi punktide algne kogusumma 
(499) oleks taganud talle esikoha, kuid paraku 
startis koer finaaljooksu stardist liiga vara, 
mistõttu arvestati kogusummalt maha 10% 
punktidest. 

Etna cirneco Flightmaster Bellissima (omanik 
Meeli Eismann) saavutas 480 punkti ja 
kolmanda koha.

Kõige tihedam konkurents (55 koera) oli 
emaste whippet’ite CACIL-klassis, kus Eestist 
osales kaks võistlejat: Mano Sansonete Zytha 
Sweet (omanik Marliis Eerits) 486 punkti ja 26. 
koht ning Aroonia (omanik Kathriin Usai) 442 
punkti ja 53. koht. 

CACIL-klassi isane whippet Dew Pegasus-Speed 
(omanik Teddy Luik) sai 468 punkti ja 33. koha.

Selle võistluse kõige vingema tulemuse tegid 
CACIL-klassi emased salukid. 34 saluki seas 
võistles kolm pesakonnakaaslast: kaks Eestis 



67 KOER 2/2022

elavat õde (eeljooksudes oli neil vahe vaid 2 
punkti) ning Leedu kasvatajale kuuluv koer. 
Pentas Elementas Desert Wahbal 3)  (omanik 
Kerttu Kõll) õnnestus finaaljooks paremini – 
kokku 513 punkti ja esimene koht, Penktas 
Elementas Desert Al Khatim (omanik Krista 
Parve) sai kokku 492 punkti, mis tagas samuti 
suurepärase 13. koha. Khalils Hestia (omanik 
Krista Parve), kes oli noorim selles klassis 
osalev koer, sai 480 punkti ja 21. koha. 

Emased salukid on teinud väga tugevaid 
sooritusi ka eelmisel sügisel toimunud 
Euroopa meistrivõistlusel – siis oli Penktas 
Elementas Desert Wahba kolmas ning tema 
õde Penktas Elementas Desert Al Khatim 
saavutas 12. koha.

Väga tubli soorituse tegi ka CACIL-klassi isane 
saluki Ta’zim Lazani (omanik Eveli Sokman), 
kes sai 488 punkti ja kümnenda koha. 

Foto: Kristiina Tammik

Mainimist väärib, et isaste salukide võitja oli 
eelmainitud emaste salukide vend – seega 
Leedus kasvatatud salukide pesakond tuli, 
nägi ja võitis! 

Poodiumile oli asja ka Eesti sloughi’del – CACIL-
klassi emane sloughi Ward Al Yasmeen Banou 
sai kokku 505 punkti ja saavutas neljanda 
koha ning CACIL-klassi isane sloughi Ward Al 
Yasmeen Araff sai 469 punkti ja seitsmenda 
koha. Mõlema koera kasvataja ja omanik on 
Janika Pirel.

Arvestades võistlevate koerte taset ja osalejate 
arvu, on Eesti pisikese võistkonna tulemused 
väga uhked. Palju õnne kõigile osalejatele!

Järgmised hurtade maastikujooksu 
maailmameistrivõistlused 
toimuvad 29.06–2.07.2023 
Rootsis Kristianstadis. 

1) CACIL – rahvusvaheline võistlusklass, võisteldakse rahvusvahelisele serdile. 
2) CSS – rahvuslik võistlusklass, võisteldakse rahvuslikule serdile.
3) artikkel “Maailmavõitja Selma”, lk 25.
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„Aasta koer maastikujooksus 2021“

Eesti Hurtade Liit teeb igal aastal kokkuvõtted maastikujooksul 
osalenud koerte tulemustest ning kavandab järgmise hooaja võistlusi.

1. koht etna cirneco Flightmaster Bellissima. Omanik Meeli Eismann. Foto: Anna Tereszkiewicz

2. koht vene hurt borzoi Kalle Flegeton. Omanik Katrin Auser. Foto: Ede Eerits

3. koht whippet Aroonia. Omanik Kathriin Usai. Foto: Liisa Zjabrikova
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4. koht whippet Baffy Greenfield Dogs. Omanik Kathriin Usai. Foto: Liisa Zjabrikova

5. koht whippet Mano Šansonetė Zytha Sweet. Omanik Marliis Eerits. Foto: Ede Eerits

6. koht vaaraokoer Farao Anubis Leviathan. Omanik Heidy Rüütel. Foto: Ede Eerits

2021. aastal korraldas Eesti Hurtade Liit 
kokku seitse rahvusvahelist ning rahvuslikku 
jooksuvõistlust, millel osalesid koerad Eestist, 
Lätist, Leedust, Soomest ja Rootsist. Kuuest 
aasta parimaks valitud koerast esindasid kolm 
Eestit Euroopa meistrivõistlustel ning tegid just 
seal head tulemused.

Kuna basenji’d on maastikujooksudel kõige 
rohkemaarvuliselt esindatud tõug, siis märkis 
Eesti Hurtade Liit ära ka kolm parimat:

1. koht Fortuna Numa Miami. 
Omanik Olga Savelieva
2. koht Solebas Palju Õnne. Omanik Anne Karja
3. koht Solebas Q Nõiduslik Lummus. Omanikud 
Kati Helmeste-Riet ja Ivo-Sven Riet

2022. aastal on plaanis korraldada seitse 
jooksuvõistlust ning osaleda Eesti koondisena 
FCI maailmameistrivõistlustel maastikujooksus. 
Eestis toimuvate maastikujooksude 
kalenderplaan www.sighthounds.ee.
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Näitus “Maailma võitja 2020” 
Madrid, Hispaania
23.–26. juuni 2022
Tekst ja fotod: Kaire Rjadnev-Meristo

Hispaanias 2020. aastaks kavandatud „Maailma 
võitja“ näitus oli esimene suur tiitlinäitus, mis 
pandeemia tõttu edasi lükkus. Nüüd on see 
tehtud ja tiitlid jagatud. Natuke kummaline 
on vaid see, et WW-2020 või WJW-2020 
tiitliomanikeks võisid saada koerad, kes polnud 
sel ajal veel sündinudki või ehk oleks saanud 
alles beebiklassis võistelda.

See oli kolmas kord, kui „Maailma võitja“ (WDS) 
tiitlinäitus toimus Hispaanias – kaks esimest olid 
aastatel 1983 ja 1992. Kokku oli registreeritud 
vaid 7635 koera (samad koerad kordusid RSCE 
võitja näitusel ning erinäitustel), kuigi ringles ka 
arv 16 000 osalejat. Kuna olen käinud „Maailma 
võitja“ ja „Eesti võitja“ näitustel pildistamas 
alates 2014. aastast ning näinud näituseid, kus 
on tõepoolest 16 000 osalejat, siis kahjuks ma 

küll sama muljet ei saanud. See polegi tegelikult 
oluline, tublid olid kõik, kes kohale said tulla 
ning kuumusest hoolimata oma koerte eest 
hästi hoolt kandsid.

Kokkuvõtteks oli osalejate arv 7635 ikka väga 
väike, seda võrreldes pandeemiaeelsete 
näitustega, nagu „WDS 2018“ Hollandis (17 
628 osalejat) või „EDS 2019“ Austrias (13 244 
osalejat). Samuti vähendas oluliselt osalejate 
arvu olukord Ukrainas ning viimase aasta 
jooksul toimunud muutused majanduse vallas 
– paljudele jäi pikk sõit suurte reisikulude tõttu 
lihtsalt kättesaamatuks. Sellele vaatamata oli 
esindatud 66 riiki kõigilt viielt kontinendilt ning 
250 koertõugu.

Arvud olid seekord küll mitu korda väiksemad, 
aga seda kompenseeris Hispaania kennelliit 
klassi sertide ja eriotsustega, mis võimaldasid 
ühe nädalavahetuse jooksul („Maailma võitjal“ 
toimunud näituste raames) saada Hispaania 
tšempioniks. Tavaolukorras see nii lihtsalt ei käi.

Saalid olid küll avarad ning hommikul lausa 
jahedad, kuid päeva lõpuks küllaltki palavad. 
Õnneks olid ettenägelikud koeraomanikud 
varustanud end hulga vajaliku kraamiga, 
alustades rohketest veepudelitest, 
ventilaatoritest ning lõpetades igasuguste 
spetsiaalsete jahutavate rätikute ning katetega.
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Kuningapere esindajana külastas näitust 
kõigile kolmel päeval kuninga ema Sophia, kes 
on tuntud kui suur koerasõber. Ise kasvatab ta 
lhasa apso’sid ja kääbusšnautsereid. 

Viimasel näitusepäeval andis ta pidulikul 
tseremoonial üle auhinna Hispaania tõugude 
võitjale: ratonero Valenciano (teada ka kui 
valencia terjer või Valencian rat hunting dog) 
nimega Randeros Indiana Jones Fabre’s 
(omanik ja kasvataja Gemma Ramos, kennel 
Randeros).

„Maailma võitja“ Best in Show’d hindas kohtunik 
Rafael Malo Alcrudo, kes oli end selle tähtsa 
sündmuse auks riietanud Hispaania lipu (või 
hoopis BIS I) värvidesse. 

Kogu näituse kauneimaks koeraks (BIS I)  valis 
ta kolmanda rühma võitja, karmikarvalise 
foksterjeri Funfair Foxhound (omanik ja 
kasvataja Davide Valli, Itaalia).

BIS II oli inglise buldog Amen Ra Palo Seco 
(omanik ja kasvataja Maria Del Pilar Derteano 
Saenz, Peruu).

BIS III oli vana-inglise lambakoer Bottom Shaker 
The Greatest Picture (omanik ja kasvataja Josef 
Koroknai, Ungari). Sama koer oli paar päeva 
varem RSCE Best in Show võitja.

BIS IV oli karmikarvaline kääbustaks Almarxils 
Tuatara (omanik ja kasvataja Noel Garrigos 
Mateo, Hispaania).

Lisaks veteranidele ja juunioridele toimus 
seekord ka kutsikate ja beebide Best in Show, 
kuid pika päeva lõpetuseks (arvestades ringside 
algusaega võis see olla kuni 10 tundi) oli see 
väikestele vapratele võitlejatele päris raske 
katsumus. 

Kõigele vaatamata said nad oma ülesannetega 
kenasti hakkama ning kummagi võistlusklassi 
neli parimat võtsid poodiumil kohad sisse.
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BIS I karmikarvaline foksterjer Funfair Foxhound (omanik ja kasvataja Davide Valli, Itaalia).

BIS II inglise buldog Amen Ra Palo Seco (omanik ja 
kasvataja Maria Del Pilar Derteano Saenz, Peruu).

BIS III vana-inglise lambakoer Bottom Shaker The 
Greatest Picture (omanik ja kasvataja Josef Koroknai).
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BIS IV karmikarvaline kääbustaks Almarxils Tuatara 
(omanik ja kasvataja Noel Garrigos Mateo, Hispaania).

Parim juunior tai ridgeback Grand Angkor’s the 
Unanimous By Amara (omanik ja kasvataja Peerada 
Bowornaneksul, Tai).

Päeva parim beebi (26.06) berni alpi karjakoer 
DeVael Thrilla en Manila, aka Linda. 

Kohtunik Ana Mesto Martin, Hispaania.

Päeva parim kutsikas (26.06) inglise buldog 
Exturion-Bull Asia II. 

Kohtunik Martin Baskaran, Hispaania. 
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Juunioridel toimusid eraldi BIS-võistlused 
mitte päeva, vaid rühmade kaupa ning 
lõpuks valis kohtunik Antonio Rojo Fajardo 
Hispaaniast näituse parim juuniori – selleks 
sai V rühma võitja tai ridgeback Grand Angkor’s 
the Unanimous By Amara (omanik ja kasvataja 
Peerada Bowornaneksul, Tai).

Veteranidel toimusid eraldi BIS-võistlused 
mitte päeva, vaid rühmade kaupa ning 
lõpuks valiti parim veteran.  Selleks oli 
samojeedi koer Dorian Spring Charleen 
Lumiere De La Vie (kasvatajad F. Konshin ja 
Elena Maksurova Venemaalt ning omanikud 
Pedro ja Daria Chorna da Silva Portugalist). 
Kõrgele eale vaatamata (sündinud 2013. aasta 
jaanuari alguses) oli ta 9,5-aastasena väga 
mänguhimuline, kepsakas ja heas vormis.

Õnnitleme kõiki võitjaid, samuti tublisid 
eestlasi, kes pika reisi oma koertega ette 
võtsid. Kahjuks ei õnnestunud kõikide 
osalejate andmeid leida, kuid sotsiaalmeedia 
vahendusel oli võimalik õnne soovida 
Karis Rämmerile (verekoer Nadezha Ksenii 
Downnorth Dogma, RSCE võitja, Hispaania 
tšempion, WDS res. CACIB, esitas Maksim 
Sedoi), kasvatajale ja omanikule Natalja 
Kaljumäele (bedlingtoni terjer Stars Rondel 
Noble Adele, „Maailma võitja 2022“, Hispaania 
tšempion, esitas Jaana Saar), kasvatajale ja 

omanikule Sveta Grünile (shih tzu Coco Puff 
A Norwegian Miracle, Hispaania tšempion 2 
x BOS, 3 CAC, CACIB) ning paljudele-paljudele 
teistele.

Kohtumiseni järgmisel 
„Maailma võitja“ näitusel Genfis 
24.–27. augustil 2023!

Press suurel areenil tööhoos.
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Eesti Kennelliidu tiitlinäitus 
„Eesti võitja 2022“

Fotod: Kristiina Tammik

4. ja 5. juunil 2022 toimus Luige näituseväljakul 
Harjumaal Eesti Kennelliidu poolt korraldatud 
„Eesti võitja 2022“ tiitlinäitus. Kokku osales 
kahel päeval 2360 koera ning esindatud oli üle 
kahesaja koeratõu. Haruldasematest tõugudest 
olid esimest korda esindatud aastatel 2021–
2022 volinike koosoleku poolt tunnustatud 
uued tõud: Bieweri terjer (3 koera), toy fox 
terjer (2 koera) – mõlemaid hindas kohtunik 
Petru Muntean Rumeeniast – ning Louisiana 
catahoula leopardikoer (1 koer, hindas kohtunik 
Maret Kärdi Eestist).

Suurima osalejate arvuga – 68 koera – oli 
tavapäraselt esindatud kuldne retriiver. Lisaks 
tõu populaarsusele tõi palju osalejaid ka 
kohtuniku valik. Hannie Warendorf Hollandist 
kasvatab kennelis Reyland kiharakarvalisi 
retriivereid. Samuti on rohkearvuliselt 
esindatud labradori retriiverid, 44 koera. Hindas 
kohtunik Gitte Finnich Pedersen Taanist.

Kõige kaugemalt saabusid näitusele hindama 
Wayne Douglas Austraaliast ja Sei-ichiro 
Ishimaru Jaapanist. 

„Eesti võitja 2022“ Best in Show
Kohtunik Sei-ichiro Ishimaru (Jaapan)
I koht: must suur puudel 
BALT W21 DNK CH EST CH EST W20 EST W21 EST W22 FIN CH TLNW21 TLNW22 
GORTIER UNSTOPPABLE ME
Omanikud Henna ja Tony Pekkola (Soome)
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II koht: inglise hurt greyhound 
Multi CH, Multi W 
ESTET CLASSIC SPRING FEVER 
Omanik Liisa Zjabrikova (Eesti)

IV koht: welshi terjer 
Multi CH, Multi W 
AK MIL VISTA JUBILEE JAZZ 
Omanik Aivi Kabur (Eesti)

Parim beebi: bordoo dogi 
CRU ACAJOU JANIE’S GOT A GUN
Omanik Anastasija Prohorova (Läti)
Kohtunik Wayne Douglas, Austraalia

III koht: eesti hagijas 
EST CH EST JCH LTU CH, Multi W 
SAKSTE LEPLIK LEEMET 
Omanikud Maris Siilmann ja Marika Hiiemaa (Eesti)

Best in Show tulemused 04.06.2022 
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Parim veteran: bullmastif 
Multi CH, Multi W 
DIIVA’S STYLE N’BULLGRINS VEYRON
Omanik Olga Mdivani (Soome)
Kohtunik Suncica Lazic (Serbia)

Parim kutsikas: welshi terjer 
AK MIL VISTA HEY HARALD
Omanikud Anu-Sirje Keerd, Siim Raie ja 
Edvard Mihkelsaar (Eesti)
Kohtunik Sei-ichiro Ishimaru (Jaapan)

Parim kasvataja: 
kennel EURO POWER, saksa dogi
Omanik Kati-Maija Korhonen (Soome)
Kohtunik Kristel Ratnik-Soosaar (Eesti)

Parim juunior: inglise setter 
EST JCH ESTJW22 FIN JCH 
SILVER ISLE’S CASINO ROYALE
Omanik Ida Huttunen (Soome)
Kohtunik Veli-Pekka Kumpumäki (Soome) 
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Rühm III võitja: welshi terjer 
Multi CH, Multi W 
AK MIL VISTA JUBILEE JAZZ
Omanik Aivi Kabur (Eesti)
Kohtunik Maija Mäkinen (Soome)

Parim paar: must kääbusšnautser 
BIG PAW’S SECRET WEAPON ja 
BIG PAW’S UNIQUE DREAM
Omanikud John Nieminen ja Eija Nurmela (Soome)
Kohtunik Frank Whyte (Suurbritannia)

Rühm IV võitja: karmikarvaline kääbustaks 
EST W22 
MISBE’S RED MAMBA
Omanik Riikka Björkman (Soome)
Kohtunik Iren Naarits (Eesti)

Rühm II võitja: taani-rootsi õuekoer 
EST W22 
STOLTA EBBAS OMOIKANE DS AF YRSA
Omanikud Ia ja Gerard O’shea (Rootsi)
Kohtunik Maret Kärdi (Eesti)
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Parim beebi: basenji
FARLANDERS AFTER ME PLEASE
Omanikud Kerli Liivand ja Kadi Sau (Eesti) 
Kohtunik Gitte Finnich Pedersen (Taani)

Rühm VI võitja: eesti hagijas 
EST CH EST JCH LTU CH, Multi W 
SAKSTE LEPLIK LEEMET
Omanikud Maris Siilmann ja Marika Hiiemaa (Eesti)
Kohtunik Petru Muntean (Rumeenia)

Parim kutsikas: pikakarvaline chihuahua
LIVO PASSION KAMEA KIMPI THE ONE 
Omanik Liene Voina-Račko (Läti)
Kohtunik Maija Mäkinen (Soome)

Rühm VII võitja: iiri punane setter
EST JCH EST W22 TLNJW21 
NOBLETON PLEIONE
Omanik Elen Kõima (Eesti)
Kohtunik Gitte Finnich Pedersen (Taani)

Best in Show tulemused 05.06.2022 
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Parim kasvataja: 
kennel VERY VIGIE, ameerika kokkerspanjel
Omanik Laurent Pichard (Šveits)
Kohtunik Sei-ichiro Ishimaru (Jaapan)

Parim juunior: siberi husky
EST JCH ESTJW22 FIN JCH 
CHUDNI MEDVEZHONOK VANILLA CREAM
Omanik Tarja Veijonen (Soome)
Kohtunik Petru Muntean (Rumeenia)

Parimad järglased: welsh corgi pembroke 
Multi CH, BALT W19 EST W20 TLNJW18 TLNW18 
ASTERSLAND PEARL CATCHER
Omanikud Astrid Lundava ja Kätlin Kull (Eesti)
Kohtunik Kristel Ratnik-Soosaar (Eesti)

Parim veteran: lhasa apso
C.I.B EST CH EST JCH EST Vet CH Multi W
LØWEBO’S ZAPPHIRA OF SIGMA
Omanikud Juha Kares (Soome), Hedi Kumm ja 
Kristine Maria Siitan (Eesti)
Kohtunik Maret Kärdi (Eesti)
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Rühm V võitja: samojeedi koer
EST CH EST JCH EST W22 LTU CH LTU JCH 
KLAJOKLIU ŠUO AFFECTED BY YOU
Omanik Dalia Mickiene (Leedu)
Kohtunik Borge Espeland (Norra)

Parim paar: siberi husky
LUKE SKYWALKER AMBER LINES ja 
NESTE BLIZZARD BALTIC STYLE
Omanik Dita Ozola (Läti)
Kohtunik Kristiine Uspenski (Eesti)

Rühm VIII võitja: clumberspanjel
Multi CH, Multi W 
WIGLYTAIL’S TUTTO BENE
Omanik Marianne Kostiainen (Soome)
Kohtunik Vera Smirnova (Eesti)

Rühm I võitja: šveitsi valge lambakoer
BALT JW20 BALT W21 EST CH EST JCH EST W22 
ESTJW20 LTU CH LTU JCH GERONIMO ICE LILIEN
Omanik Tino Jalonen (Soome)
Kohtunik Alar Müürisepp (Eesti)
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Juuniorhändler, vanuseklass 10–13 aastat 
I koht Arina Tihomirova (Eesti)

Rühm IX võitja: must suur puudel 
DNK CH EST CH FIN CH, Multi W 
GORTIER UNSTOPPABLE ME
Omanikud Henna ja Tony Pekkola (Soome)
Kohtunik Veli-Pekka Kumpumäki (Soome) 

Juuniorhändler, vanuseklass 14–17 aastat 
I koht, päeva parim juuniorhändler
Agnija Morozova (Läti)

Rühm X võitja: inglise hurt greyhound 
Multi CH, Multi W 
ESTET CLASSIC SPRING FEVER
Omanik Liisa Zjabrikova (Eesti)
Kohtunik Wayne Douglas (Austraalia)

Juuniorhändlerite võistlused 04.06.2022
Kohtunik Aleksei Smetanin (Eesti)
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Juuniorhändler, vanuseklass 10–13 aastat 
I koht Martina Suslova (Eesti)

Juuniorhändler, vanuseklass 14–17 aastat 
I koht, päeva parim juuniorhändler 
Karen Kristal Dunaway (Eesti)

Juuniorhändlerite võistlused 05.06.2022
Kohtunik Alexandra Daniela Naarits (Eesti)



84KOER 2/2022

Eesti Kennelliidu rahvusvahelised 
näitused 20.–21. august 2022, 
Luige näituseväljak, Harjumaa

Fotod: Kristiina Tammik
Näitus toimus tavapärases kohas Luigel ning 
kahel päeval kokku osales 2200 koera ligikaudu 
200 tõust. 

Haruldasematest tõugudest olid esindatud 
neenetsi porokoer ( (FCI poolt tunnustamata 
tõug), näitusel osales beebiklassis koer, kes 
kuulub eestlasest omanikule. Tõugu hindas 
kohtunik Christian Jouanchicot Prantsusmaalt. 

Teine haruldasim tõug oli rafeiro do alentejo. 
Osales üks emane koer avaklassis, võistlejad 
olid saabunud Soomest. Hindas kohtunik Zaza 
Omarov Gruusiast. 

Suurima osalejate arvuga olid esindatud 
austraalia lambakoer (23 koera, hindas Eesti 
kohtunik Dina Korna) ning pomeranian/
kääbusspits (22 koera, hindas Ewa Gorska 
Poolast).

Best in Show
Kohtunik Christian Jouanchicot (Prantsusmaa)

I koht: lhasa apso 
Multi CH, Multi W SIIMLINE CHIC TUXEDO 

Omanikud Vivian Muttik ja Kersti Paju (Eesti)

II koht: welshi terjer 
Multi CH, Multi W AK MIL VISTA JUBILEE JAZZ

Omanik Aivi Kabur (Eesti)

III koht: kollane saksa dogi 
Multi CH, BALT JW19 TLN JWCup20 TLN WCup20 EURO POWER MY TOY BOY 

Omanik Kati-Maija Korhonen (Soome)

IV koht: iiri punane setter 
Multi CH, Multi W NOBLETON CLOVER MOORS 

Omanik Katrin Sirp (Eesti)

Best in Show tulemused 20.08.2022 
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Parim juunior: flaami karjakoer
TLN JWCup22 TLN WCup22 
OAK GABRIEL TRENTINOSANTO
Omanik Artūrs Lindenbergs (Läti)
Kohtunik Alberto Cuccillato (Itaalia)

Parim beebi: samojeedi koer
HONEYMOON’S CHIARA OF SMILING SNOW STAR
Omanik Airi Aunbaum (Eesti)
Kohtunik Christian Jouanchicot (Prantsusmaa)

Parim veteran: lhasa apso 
Multi CH, Multi W 
SIIMLINE CHIC TUXEDO
Omanikud Vivian Muttik ja Kersti Paju (Eesti)
Kohtunik Nataliya Chegusova (Ukraina)

Parim kutsikas: basenji
MARZAN LADY STARDUST
Omanikud Jenna ja Niina Viitanen (Soome)
Kohtunik Christine Rossier (Šveits)
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Parim paar vendéen’i suur basset-grifoon
MINSKUHOFF’S YOU ONLY LIVE TWICE ja 
MINSKUHOFF’S THE SHOW MUST GO ON
Omanik Maria Aaltovirta (Soome)
Kohtunik Ewa Gorska (Poola)

Parim kasvataja: 
kennel FARLANDERS, basenji 
Omanik Kerli Liivand (Eesti)
Kohtunik Linda Jürgens (Eesti)

Rühm I võitja: flaami karjakoer
TLN JWCup22 TLN WCup22
OAK GABRIEL TRENTINOSANTO
Omanik Artūrs Lindenbergs (Läti)
Kohtunik Dina Korna (Eesti)

Parimad järglased: iiri punane setter 
EST W18 EST W20 TLNJW15 
NOBLETON ROSY STARLING
Omanik Kelli Talving (Eesti)
Kohtunik Helle Viitkar (Eesti)
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Rühm IV võitja: karmikarvaline taks 
EST CH FIN CH LTU CH 
LILAS TINTO DA CASA AMARELA
Omanik Sari Vottonen (Soome)
Kohtunik Helen Tonkson (Eesti)

Rühm II võitja: kollane saksa dogi 
Multi CH,  BALT JW19 TLN JWCup20 TLN WCup20 
EURO POWER MY TOY BOY
Omanik Kati-Maija Korhonen (Soome)
Kohtunik Elisabeth Feuz (Šveits)

Rühm V võitja: pomeranian/kääbusspits
EST JCH FIN JCH LVA JCH OgreJW22 TLN JWCup22 
TLNJW22 OSMININE’S NIFTY NIGHTINGALE
Omanik Anna Homtšik (Eesti)
Kohtunik Ewa Gorska (Poola)

Rühm III võitja: welshi terjer 
Multi CH, Multi W
AK MIL VISTA JUBILEE JAZZ
Omanik Aivi Kabur (Eesti)
Kohtunik Robert Kotlar (Ungari)
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Rühm VIII võitja: siledakarvaline retriiver
Multi CH, Multi W 
LAUREL DIADEM DOO WAH DIDDY
Omanik Maksim Akulistõi (Eesti)
Kohtunik Domenico Di Matteo (Itaalia)

Rühm VI võitja: dalmaatsia koer
Multi CH, Multi W 
ALPHADIRATO NEW STAR
Omanik Leelo Ratas (Eesti) 
Kohtunik Christine Rossier (Šveits)

Rühm IX võitja: lhasa apso 
Multi CH, Multi W 
SIIMLINE CHIC TUXEDO 
Omanikud Vivian Muttik ja Kersti Paju (Eesti)
Kohtunik Robert Kotlar (Ungari)

Rühm VII võitja: iiri punane setter 
Multi CH, Multi W 
NOBLETON CLOVER MOORS
Omanik Katrin Sirp (Eesti)
Kohtunik Zaza Omarov (Gruusia)
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Rühm X võitja: saluki
BALT JW21 CZE JCH EST JCH EST W21 ESTJW21 LTU 
CH LTU JCH TLNJW21 QIRMIZI SORANO
Omanik Sanni Mäkelä (Soome)
Kohtunik Dina Korna (Eesti)

Juuniorhändler, vanuseklass 10–13 aastat 
I koht Evelina-Karolina Saar (Eesti)

Juuniorhändler, vanuseklass 14–17 aastat 
I koht, päeva parim juuniorhändler 
Gerda Vunš (Eesti)

Juuniorhändlerite võistlused 20.08.2022

Kohtunik Kersti Paju (Eesti)
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Best in Show
Kohtunik Christine Rossier (Šveits)

I koht: pomeranian/kääbusspits  EST JCH LVA JCH FREDDI 
Omanik Albina Korovina (Läti)

Best in Show tulemused 21.08.2022 

II koht: inglise hurt- greyhound 
EST JCH ESTJW22 TLNJW22 TLNW22 
ESTET CLASSIC SUMMER DANCING 

Omanik Ailen Timuska (Eesti)

III koht: šveitsi valge lambakoer 
Multi CH, Multi W 
VESHUKAN YORI

Omanik Tino Jalonen (Soome)
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Parim kutsikas: basenji
FARLANDERS ABOVE AND BEYOND
Omanikud Kerli Liivand ja Kadri Tusis (Eesti)
Kohtunik Dina Korna (Eesti)

Parim juunior: inglise kokkerspanjel
DEBBIE’S BRIGHT SILVER
Omanik Sirpa Kinnunen (Soome) 
Kohtunik Zaza Omarov (Gruusia)

Parim beebi: skye terjer
JUGER EDELWEISS VANILLA ICE
Omanikud Julia ja Mihhail Knut (Eesti)
Kohtunik Christine Rossier (Šveits)

IV koht: kontinentaalne buldog 
EST JCH EST W21 

DION’S COLTRANE 
Omanik Ivo Pukk (Eesti)
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Parimad järglased: tai ridgeback
EST CH EST JCH EST W22 TLN JWCup20
JOSENTINA TAM TIN LUCKY LEE
Omanik Natalja Jõepere (Eesti)
Kohtunik Helen Tonkson (Eesti)
Foto: erakogu

Parim veteran: lhasa apso 
Multi CH, Multi W 
SIIMLINE CHIC TUXEDO
Omanikud Vivian Muttik ja Kersti Paju (Eesti)
Kohtunik Alberto Cuccillato (Itaalia)

Parim paar: shiba
KIREY KAZOKU NAOMI ja 
QUIZ KID INCIPITA VITA 
Omanik Igor Pimenov (Eesti)
Kohtunik Mari Palgi (Eesti)

Parim kasvataja: 
kennel FARLANDERS, basenji 
Omanik Kerli Liivand (Eesti)
Kohtunik Christine Rossier (Šveits)
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Rühm III võitja: iiri glen of imaali terjer
Multi CH, BALT W21 BALTERW21 EST W22 
GLEANN MUFFIN MAN
Omanik Tiina Assinen (Soome)
Kohtunik Nataliya Chegusova (Ukraina)

Rühm I võitja: šveitsi valge lambakoer 
Multi CH, Multi W
VESHUKAN YORI
Omanik Tino Jalonen (Soome)
Kohtunik Robert Kotlar (Ungari)

Rühm IV võitja: lühikarvaline taks
EST JCH ESTJW22 
I WANT YOU TO WANT ME DU CLOS DE L’ESTINAL
Omanik Julia Jakovleva (Eesti)
Kohtunik Domenico Di Matteo (Itaalia)

Rühm II võitja: kontinentaalne buldog 
EST JCH EST W21 
DION’S COLTRANE
Omanik Ivo Pukk (Eesti)
Kohtunik Helen Tonkson (Eesti)
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Rühm VII võitja: lühikarvaline weimari linnukoer
Multi CH, Multi W 
A PRIMA VISTA DE LA GIOCONDA KENNEL
Omanik Jessica Yli-Sassi (Soome)
Kohtunik Domenico Di Matteo (Itaalia)

Rühm V võitja: pomeranian/kääbusspits 
EST JCH LVA JCH 
FREDDI
Omanik Albina Korovina (Läti)
Kohtunik Alberto Cuccillato (Itaalia)

Rühm VIII võitja: iiri veespanjel
Multi CH, Multi W 
WOODROCK’S BUGS BUNNY
Omanik Eva Larrad Rahkonen (Soome)
Kohtunik Dina Korna (Eesti)

Rühm VI võitja: basset hound
Multi CH, BALT W21 TLNJW20
TIAMMI QUEEN’S HERMELIN
Omanikud Jukka Niemelä ja Tarja Pätsi (Soome)
Kohtunik Zaza Omarov, Gruusia
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Rühm IX võitja: lhasa apso 
Multi CH, Multi W 
SIIMLINE CHIC TUXEDO
Omanikud Vivian Muttik ja Kersti Paju (Eesti)
Kohtunik Elisabeth Feuz, Šveits

Rühm X võitja: inglise hurt greyhound 
EST JCH ESTJW22 TLNJW22 TLNW22 
ESTET CLASSIC SUMMER DANCING
Omanik Ailen Timuska (Eesti) 
Kohtunik Alberto Cuccillato (Itaalia)

Juuniorhändler, vanuseklass 10–13 aastat 
I koht Roosa Kangasniemi (Soome)

Juuniorhändler, vanuseklass 14–17 aastat 
I koht, päeva parim juuniorhändler 
Agnija Morozova (Läti)

Juuniorhändlerite võistlused 21.08.2022
Kohtunik Stella Ojalaid (Eesti)
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Ajakiri ilmub 4 korda aastas. 
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