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Me veel vaatame, 
kes meist on inimene! 
Tekst: Kaire Rjadnev-Meristo

Tuttav lause filmiklassikast, 1978. aastal 
valminud populaarsest komöödiast „Siin 
me oleme!“. Tol korral oli küll vestlus peene 
linnaproua ja kohaliku lamba vahel, aga 
viimasel ajal uudiseid ja postitusi lugedes 
tekib mõte, et „looduse krooni“ suhtlus 
koertega on samale tasemele jõudnud.

Kõik koeraomanikud sõltumata valitud 
tõust on mõnes mõttes ühisel rindel. Kui 
ühele tõule tehakse liiga, siis tehakse seda 
põhimõtteliselt kõigile, sest suhtumine 
koertesse ja koerapidamisse on üldine. Ei 
saa armastada väikest koera ja vihata suurt 
või vastupidi. Meil kõigil on oma tõu-, värvi- 
ja suuruseelistused, aga põhimõtteliselt 
taandub kõik lihtsale tundele – sa kas 
armastad koeri või mitte.

Koeraomanike suhtumine koertesse on 
kardinaalselt lahknenud ning liikunud üha 
enam äärmuste poole. Ühelt poolt koer kui 
kaaslane, sõber, pereliige, keda koolitatakse, 
treenitakse, õpetatakse. Teiselt poolt koer 
kui tarbeese – kas siis ketis signalisatsioon 
või kiiresti müüdav tarbekaup (kutsikad). 
Kahjuks teevad kõigele muule halvale 
need kaks ka omavahel koostööd – just 
kutsikavabrikutest jõuavad koerad kõige 
kehvematesse oludesse.

Kuigi tänapäeval on tunduvalt odavam ülal 
pidada elektroonilist turvasüsteemi kui 
koera, kipub eelistus olema siiski viimase 
kasuks. See on mõnes mõttes arusaamatu, 
sest kaablit ja turvakaamerat ei ole vaja 
vaktsineerida, samuti ei ole põhjust 
karta, et kaabel või turvakaamera kedagi 
hammustada võiks.

On siis põhjus selles, et koera ülalpidamiseks 
võib vabalt vahendeid valida (toidan või ei 

toida, vaktsiinidest vms ei julge unistadagi), 
aga kui elektriarve on tasumata, siis 
tõmmatakse kohe juhe seinast. Koera puhul 
võidab siin rohkem aega.

Samas võib lugeda ajakirjast palju 
lugusid, kuidas koertega järjekindlalt ja 
pühendunult tööd tehakse. Olgu selleks 
siis kaukaasia lambakoerte kasvataja 
kogemuslugu, kuidas ta valvekoerte 
kutsikaid sünnist saadik sotsialiseerib 
ning uute olukordadega harjutab, et 
nendest kasvaksid täisväärtuslikud 
ühiskonnaliikmed, kaotamata tõuomast 
valve- ja kaitsevõimet – rõõmuks omanikule 
ning uhkuseks kasvatajale. Võistluste 
all saab lugeda eri koeraspordialadest 
kuni praktilise kasutuseni: pääste- ja 
otsingukoerad, jäljekoerad – kõik, kes 
ainulaadsete omaduste poolest aitavad 
inimest tema töös. Ja päästavad elusid.

Hoiame kokku, kulla koeraomanikud! 
Meie ise saame maailma kasvõi natuke 
paremaks teha. 

Ilusat sügist ning peatselt saabuvat talve!
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Sotsialiseeritud valvekoer 
on ikkagi valvekoer!

Mõnda aega tagasi helistati mulle ja uuriti, 
kas üks minu kasvandik on jätkuvalt kodu 
otsimas. Vastasin, et see võib tõesti nii olla, 
ja uurisin, millist kodu soovitakse kutsikale 
pakkuda. Inimene, kellega suhtlesin, küsis, 
kas mina olen see, kellel on palju kaukaasia 
lambakoeri ja kes kutsub inimesi endale 
külla. Olin meeldivalt üllatunud, et täiesti 
võõras inimene on mu tegemistel silma peal 
hoidnud. Ent pidin kohe tõdema, et see ei 
olnud sugugi kiitev märkus. Nimelt selgitas 
helistaja, et selline tegevus olla täiesti 
lubamatu. Helistaja otsivat ikkagi tõelist 
valvekoera, kes ei tohi kindlasti võõrastega 
kokku puutuda – see „rikkuvat kutsikate/
koerte geneetikat“. 

Lily Mals endast
Minu elu koos kaukaasia lambakoertega 
algas 1991. aastal, kui perre tuli esimene 
väike valge karvapall. Alates 2009. aastast 
olen ise ametlikult koeraomanik, alustades 
kahe tõupuhta kaukaasia lambakoeraga 
ning 13 aastaga on minu koerapere kasvanud 
34-pealiseks. Olen endiselt seisukohal, et 
mul on täpselt nii palju koeri, kui paljudega 
tegeleda jõuan. Selle kõige juures on kõige 
raskem ja olulisem töö kutsikatega. 

Aretuses olen alati esikohale seadnud tõule 
omase iseloomu. Töö kutsikatega ei ole 
kuidagi suunatud sellele, et neist kasvaks 
seltskondlikud koerad. Tõde on see, et 
kaukaasia lambakoer on valvekoer ja peab 
selleks ka jääma, ta peab olema umbusaldav, 
valvas ja suutma olukorda õigesti hinnata. 
Räägin alati igale kutsikate vastu huvi 
tundvale inimesele, et tegemist ei ole ega 
saa olema sotsiaalselt sõbraliku koeraga, 

Lily Mals, kennel Heramii

FB lily.mals
www.heramii.com

Väikesed külalised Heramii Piper, Heramii Tracey, Heramii Tiger. Foto: Elo Lindi
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kes lubab võõraid oma koju ja on kõigi 
sõber. Alati kui kuulen inimesi selgitamas, 
kuidas nemad kindlasti treenivad kutsikat 
ja sotsialiseerivad ta inimsõbralikuks ning 
koeraparkides käima, siis pean kurbusega 
nentima, et kui nad ei mõista kaukaasia 
lambakoera iseloomu, siis see tõug lihtsalt 
ei ole neile! Sest sõltumata toredast ja 
mängulisest noorukieast lööb varem või 
hiljem (kuid mida hiljem, seda toredam) 
välja koera tõeline iseloom – olla valvas ja 
reageerida igale olukorrale kaitsvalt. Vahest 
ka ennatlikult...

Küll on aga sotsialiseerimine väga oluline 
arengu osa. Alustan tööd kutsikatega, 
kui nad on veel pesakastis. Kutsikaid 
katsutakse, tõstetakse, silitatakse, et nad 
harjuks inimese puudutusega. Pesakastis on 
alati piisavalt erinevaid helisid (krabisevad, 
krõbisevad, tilisevad, piiksuvad) tegevaid 

mänguasju ja vastavalt kutsikate 
arenguetapile lisanduvad ka muud helid – 
muusika ja helid telefonist ning arvutist, et 
nad harjuks häälte ja müradega. Kui juba 
jalad kanda jõuavad, on kutsikad lubatud 
avastusretkele igale poole majas, et nad 
puutuksid kokku erinevate lõhnade, helide 
(sh pesumasin, tolmuimeja, arvuti helid 
jne), aga ka näiteks valguse vahetumisega. 

Alates 5–6 nädalast hakkavad kutsikad järk-
järgult õues käima, kus õpivad tunnetama 
erinevaid pinnaseid – rohi, liiv, muld – 
ning sellega koos lisanduvad jälle uued 
helid ja lõhnad. Kutsikad kohtuvad läbi 
aia ka vanemate koertega. Lähedasemad 
peretuttavad on külla oodatud, kui kutsikad 
on umbes 8–9-nädalased ning saanud oma 
esimese vaktsiini. Alates 9–10-nädalaselt on 
kutsikad valmis ka linnatänavaid vallutama 
ja võõrastega mängima minema.

Linnas jalutamine. Heramii O pesakond: Oxford, Ophelia, Orlando. Foto: erakogu
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Kogemus õpetab kõige paremini
Pean ääretult oluliseks, et kutsikas saaks 
erinevaid positiivseid kogemusi ja et ta 
peaks võõrast inimest sõbraks. 

Meie pere esimene kaukaasia lambakoer 
Ramii õpetas mind juba lapsena väga 
karmilt, et kutsikaeas kogetu või õigemini 
kogemuste puudumine mõjutab valvekoera 
väga tõsisel määral. Nimelt ei pakutud 
talle pisikese põnnina mingeid kogemusi. 
Tema ainus kontakt võõrastega seisnes 
selles, et naabripoisid sõitsid ratastega 
meie maja teeotsa, kutsusid armsa kutsika 
meelitamisega enda juurde ja selle asemel, 
et teda nunnutada, hirmutasid teda nii, et 
ta saba jalge vahel kiunudes koju jooksis. 
Temast kasvas tige kontrollimatu koer, kes 
ründas kõiki ega osanud olukordi hinnata. 
Ilmselt midagi sellist, nagu minule helistaja 
„õige“ valvekoerana silmas pidas. Samas 
väljaspool oma valvepiirkonda oli ta arglik 
ja ebakindel.

2009. aastal, kui ostsin endale päris oma 
kaks esimest kaukaasia lambakoera – 
Erots Tsagun ja Lucky Devil Aziza –, ei 
olnud mul tegelikult erilisi teadmisi, miks 
või kuidas on võimalik koera sotsiaalseid 
oskusi kujundada, kuidas toetada iseloomu 
arengut. Kaks kutsikat tulid võrdlemisi 
samal ajal. Tagantjärele tarkusest tean, 
et neil kujunes välja littermate’i sündroom 
ehk nad sõltusid üksteist – nad tundsid 
ennast ebakindlana, kui pidid olema 
eraldi. Näiteks kui osalesime näitusel, siis 
üksinda ringis olles otsisid nad pilguga 
teineteist, püüdsid kokku hoida. Sellele 
lisandus ka täielik kogemuste puudumine, 
sest nemad olid „kodus nelja seina vahel“ 
kasvanud koerad. Linnas üksinda jalutades 
ei tundnud nad end kindlalt ega soovinud 
kellegagi suhelda, kontakti loomine 
oli vaevaline ning see õnnestus alles 
aastatepikkuse töö tulemusena. Kodus 
töötasid nad valvekoertena väga hästi, 
esmapilgul ei olnud mingit kahtlust, et nad 

Keskkonnamuutused ja mänguasjad. Heramii Tiger. Foto: erakogu
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kedagi niisama territooriumile võiksid sisse 
lasta. Haukumist ja urinat oli alati. 

Aasta hiljem lisandus kolmas kaukaasia 
lambakoer Lana Zilva. Temaga tegelemisel 
olin juba targemaks saanud ja nägin, 
et kahe esimesega oli midagi jäänud 
tegemata. Hakkasime linnas käima ja 
ka näituseid külastama. Koera areng oli 
teistest silmanähtavalt erinev – Lana oli 
enesekindel, valmis koostööks, ei oodanud 
kedagi toeks ning läks pea igale katsumusele 
julgelt vastu. Olin oma kogenematusest 
saanud paraja õppetunni ning igatpidi ka 
materdada, justkui oleks minu esimesed 
koerad lausa geneetiliselt arad. Seega 
pidasin oluliseks eelkõige endale tõestada, 
et tegelikkuses oli tegemist lihtsalt kahe 
koeraga, kes ei saanud vajalikku kogemust. 
Nad elasid vaikses maapiirkonnas, kus 
polnud külalisi ega võimalusi näha, kuulda 
ja kogeda erinevaid asju.

2014. aastal sündis minu esimene 
pesakond, vanemateks needsamad Erots 
Tsagun ja Lucky Devil Aziza. Lähenemine 
kasvatamisele oli teinud 180-kraadise 
pöörde – otsus oli kutsikatega töötada 
selles suunas, et nad saaksid eluks vajalik 
kogemuse keskkondade, helide ja lõhnade 
vallas juba enne, kui nad hakkavad uude 
koju minema. Olgem ausad – tegin seda 
kõike suurest hirmust ja soovist, et minu 
kasvandike elu oleks kordades kergem ja 
rõõmsam. 

Reaalsus on see, et kogemusteta kinnises 
keskkonnas kasvades on suurem oht, et 
kutsikas ei õpi tunnetama muutuvaid olusid, 
ei suuda kohaneda ega aktsepteerida uusi 
väljakutseid ning võib ka põhjendamatult 
ja ootamatult reageerida olukorrale 
ebavajaliku jõuga. Kogemusteta koer on 
võõras keskkonnas arglik, väga ettevaatlik 
ning reageerib ettearvamatult. Samas ei 

tohi ka valve- ega töötava koera kutsikas 
olla uje, tagasihoidlik, ülemäära ettevaatlik. 
Sellised iseloomujooned avalduvad 
peamiselt kutsikatel, kellel puuduvad 
kogemused.

Sotsialiseerimise eesmärk
Varajane sotsialiseerimine õpetab igat 
looma suhtlema. Suhtlemine ei tähenda alati 
ilmtingimata sõprussuhteid, küll aga oskust 
hinnata teiste käitumise tagamaid ning 
analüüsida ümberringi toimuvat. Külalised 
pakuvad kutsikatele võimaluse näha ja 
kogeda eri inimeste suhtlemisviise sõltuvalt 
nende soost, vanusest, iseärasustest. 
Samal ajal on kasvataja kohustus tagada, 
et selline kogemus oleks kvaliteetne – alati 
tuleb adekvaatselt hinnata, kas ja millal 
konkreetne inimene sobib kutsikatega 
suhtlema. Sest nagu juba eespool märgitud, 

Heramii Oxford, esimene rahvarohke sisenäitus. 
Foto: Siim Kinnas
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sõltub kogemuse kvaliteedist see, mida 
kutsikas õpib – usaldama, armastama, 
aga ka kartma või kahtlaseks pidama. 
Mida rohkem eri keskkondi kutsikas end 
turvaliselt tundes näeb, seda lihtsam on 
omaniku elu tulevikus. 

Mina elan maal, kus naabreid ei ole ja 
juhuslikke külalisi käib võib olla üks kord 
aastas. Isegi jalutama minnes ei kohtu ma 
kodu lähedal teiste inimestega. Seetõttu 
kutsungi võõraid külla, käin kutsikatega 
lähimate linnade tänavatel jalutamas ja 
võimaluse korral ka mõnes siseruumis 
(nt veterinaarkliinikud). Oluline on ka 
koertenäitustel käimine. Iga keskkond 
on erinev ning kogemus annab kutsikale 
võimaluse ennast turvalises keskkonnas 
enesekindlana tunda. 

Lisaks õpetab sotsialiseerimine koera 
iseseisvalt hakkama saama. Viimane 
on väga oluline ka juhul, kui koerad 
peavad omavahel koostööd tegema, 
näiteks karjavalvekoerad või kui sama 

territooriumi kaitsevad mitu valvekoera. 
Oskus hinnata teiste käitumist ja arvestada 
nende vajadustega on kutsikana õpitud nii 
ema ja pesakonnakaaslastega suheldes, 
kuid ka läbi oskusega eri keskkondade ja 
situatsioonidega tutvudes. 

Inimesed ja kutsikad
Võõrastega suhtlemisel ei tohi kindlasti 
unustada, et iga inimesega ei ole vaja 
kutsikal kontakteeruda. Mida vabam on 
kutsikas oma valikutes – kas, kellega ja 
kui palju suhelda –, seda positiivsem on 
kogemus. Inimesed, keda kutsika juurde 
lastakse, peavad teadma elementaarseid 
reegleid, et kutsikale ei teha haiget, teda ei 
hirmutata ega hoita kinni. 

Esimesed külalised on minu majas ikkagi 
alati need, keda ma juba tunnen. Esmalt 
juba kutsikaeas käib pesakasti juures ka 
minu õde, kellel on koertega praktiliselt 
samasugune kogemus nagu minul. 
Kutsikaid tõstetakse, puhastatakse, süga-
takse, nendega mängitakse, musitatakse, 

Esimesed näitusekogemused. Heramii Marcel ja Heramii Mazel. Foto: erakogu
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Esimesed külalised on ääretult olulised. Heramii T pesakond: Tracey, Tiger, Trinity, Teagan, Tyler. Foto: erakogu

tehakse hääli (nt kätega mööda maad 
krabistamine ja ka suuga tehtavad helid). 
Selline sekkumine algab juba sünnist 
ning ajaga ja kutsika arenguga muutuvad 
ka meetodid. Vaiksed helid asenduvad 
tugevamatega, tutvustan neile heli 
intensiivsuse muutumist. Puudutamisele 
lisandub kammimine. Järgmine etapp 
ongi juba õues käimine 5–6 nädala 
vanuselt. Sellega kaasneb paratamatult 
mitu uut muutujat ühekorraga – uued ja 
võõrad helid, teistsugune õhu liikumine, 
ka temperatuurimuutus, ruumitaju, uus 
pinnas. 

Selline järkjärguline muutustega harjumine 
võimaldab kutsikatel kohaneda ja harjuda 
juba toimunuga. Kutsika käitumisest on 
näha, kas ta vajab harjumiseks rohkem või 
vähem aega. Mis aga ei tähenda, et kutsikat 
sunnitakse temale ebameeldivat olukorda 
kaua taluma, vaid et selliseid tutvustusi 

tehakse korduvalt. Näiteks kui kutsikas 
näib pelgavat mööduvate veokite helisid, 
siis püüan sellist olukorda ennetada ja 
tähelepanu mujale suuta, nt kõristades 
teada-tuntud ja kutsika poolt armastatud 
mänguasja, tehes hääli, mis konkreetse 
kutsika elevile ajab jms.

Teine järk ongi pärast 8.–9. elunädalat, kui 
esimesed vaktsiinid on saadud. Alustuseks 
juba see, et kutsikaid vaktsineerima lähen 
ma alati kliinikusse. Ideaalis on mul abiks 
õde, aga vahel peab selle teekonna ka 
üksi ette võtma. Lähim veterinaarkliinik on 
umbes 40 kilomeetri kaugusel, seega saavad 
kutsikad ka esimese autosõidukogemuse. 
Autoga sõitmine on minu elukohta 
arvestades koertele paratamatult 
kohustuslik. Muidugi möönan, et siin ei ole 
ühtegi garantiid, igavesti n-ö „merehaigeks“ 
jäävaid koeri on alati. Siiski panustan 
sellesse, et kogemus oleks meeldiv – 
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kutsikad reisivad esimesel korral alati kõik 
koos, et nad saaksid natukene üksteisele 
toetuda. Sõiduks võtame piisavalt aega, et 
ei oleks vaja kiirustada. Kui õde on abiks, 
siis istub üks meist kutsikate juures ning 
kiidab ja julgustab neid. 

Kliinikus vallutame ühe ruumi, kuhu viime 
kutsikad süles. Seal saavad nad uudistada 
ja meie toreda veterinaariga suhelda. 
Pakun neile ka kohapeal natukene kuivtoitu 
või mingit preemiat maiustamiseks. See on 
nende jaoks esimene kontakt täiesti võõra 
inimesega täiesti uues keskkonnas. Minu 
hinnangul on see alati andnud kutsikatele 
hea võimaluse hinnata muutuste toimumist 
ja mõista, et ka väljaspool kodu on maailm. 
Kojusõiduks on põnnid alati väsinud ja 
autos on vaid sügav unenohin. Mõni, kellele 
autosõit üldse ei sobi, pingutab ehk koduni 
ärkvel püsida, kuid koju jõudes on neil 
õigus minna turvaliselt oma aeda ja tuppa, 
et „raskest“ päevast välja puhata. Mida 
kutsikas sellest õpib? Isegi siis, kui ta kodust 
ära viiakse, saab ta turvaliselt tagasi tulla, 
samuti saab ta põgusa kohtumise võõraga 
(veterinaar), kes ei ole liialt pealetükkiv. 

Esimesed külalised on meil üldjuhul 
kogenud külastajad ehk inimesed, kellele 
on mitu korda sõnad peale loetud – kutsikad 
valivad ise, kas ja kui palju suhtlevad, 
kutsikatele ei või haiget teha ega neid 
hirmutada. Tavaliselt on kutsikad selles 
eas ise väga uudishimulikud ning soovivad 
kõigega ise tutvuma tulla. Aga neil on ka 
pisikesed üliteravad hambad, mida nad 
tahaks igale poole sisse lüüa. Eraldi reeglina 
olen jälginud ka seda, et külastusaeg on 
vastavalt kutsikate päevaplaanile ehk sel 
ajal, kui nad on tavaliselt aktiivsed. Hiljem ja 
juba teatavate kogemuste pinnal kutsume 
külla ka võõraid. Vahetu kontakt kutsikaga 
aga sõltub rangelt sellest, kas järgitakse või 
suudetakse järgida eeltoodud reegleid. 

Elades üksinda, on majas puudu 
igapäevaselt nii erinevatest hääletämbritest, 
suhtlusviisidest, aga ka lõhnadest. Niisiis 
saavad kutsikad külalistega suheldes 
tutvuda meeste, laste, noorema- ja 
vanemaealistega, kes pakuvad uusi 
kogemusi juba oma olemuselt. Samas 
näevad nad korraga ka suuremat arvu 
inimesi, kes liiguvad ja käituvad erinevalt. 

Keskkonnamuutus. Heramii N pesakond: Neptun, Niclaus, Nord Star, Narracot, Navarro, Narico. Foto: erakogu
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Selline kogemus annab kutsikale võimaluse 
näha hoopis valikut inimesi, mida mina 
üksinda ei suuda pakkuda. Mul on olnud 
kutsikas, kes pidas meesterahva häält 
väga kahtlaseks ega soostunud pikalt 
ühegi mehega lähemalt tutvust tegema. 
Samal ajal ei olnud tal mingit probleemi 
iga teise külalisega mängida ja suhelda. 
Lõpuks oli meesterahvas tema jaoks üks 
osa tavapäraste külastajate hulgast ning 
täiskasvanuna ei suhtunud ta erinevalt 
inimesi soost ja/või häälest lähtuvalt. 
Tuleviku vaates on sellise kogemusega 
kutsikad inimeste muutuva kuju, suuruse, 
hääle ja tegevuse suhtes ükskõiksemad 
ega seosta ohte spetsiifiliselt mingi kindla 
inimtüübi omadusega. 
Väljapoole kodu hakkame käima 
kümnendast nädalast. See hõlmab eri 
nüansse.
• Jalutamine linnatänavatel võimaldab 

kohtuda juhuslike inimestega, mis pakub 
nii huviliste abiga aktiivset vahetut 
suhtlust. Samas ka võimalust harjutada 
kutsikatel ükskõikset suhtumist 
muutuvate olude ja mööduvate inimeste 

suhtes. Samuti kaasneb sellega liikuvate 
objektidega tutvumine, nagu mööduvad 
autod, ratturid, lapsevankrid. Uued 
ja muutuvad helid, mis kostavad nii 
liiklusest, ümbritsevast inimsummast, 
aga ka avatavad uksed, mänguväljakud. 
Võõrad koerad, kellest tuleb mööduda, 
olgu nad siis tänavaga piirnevas aias või 
jalutavad vastu.

• Siseruumidesse saan kutsikatega minna 
eelkõige veterinaarkliinikutesse, aga 
õnneks on needki eriilmelised. Eelkõige 
käin seal ettekäändega kutsikaid 
kaaluda (mis on samuti väga tähtis). 
Samas võimaldab selline vaheldus 
kutsikal harjuda uste liikumise, treppide 
kasutamise või ka üldiselt siseruumi 
minekuga. Võõras ning uus ruum on 
midagi muud kui kodune siseruum.

• Esimesed uued ruumid ja paigad, 
millega pärast vaktsineerimist tutvust 
teeme, on meie kennelmaja ja kodune 
kõrvalhoone, lisaks mahajäetud 
tööstusala naabruses. Samas 
tuleviku vaates on mul vaja (näiteks 
veterinaarravi eesmärgil), et koerad 

Kohtumine võõraste koertega. Samotsvety Sibiri Tuyet Regan. Foto: Tiina Joamets
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siseneksid ka ruumidesse, kus on ees 
muutuvad olud – inimesed, ka koerad, 
helid, võõras valgus – ning kutsikaeas 
selliste kohtade külastamine tagab, et 
kutsikad harjuvad selliste muutustega 
kiiresti.

• Koertenäitusi külastan kutsikatega 
alates 15. elunädalast, kui 
marutaudivaktsiin on juba kehtiv. 
Näituse keskkond on täiesti erinev 
ühestki teisest võimalikust, sest koos 
on suur hulk koeri, inimesi ja sellega 
kaasnev melu. Kutsika jaoks on selline 
keskkond hea harjumaks distsipliiniga, 
et ka häirivas keskkonnas sagiva 
rahvamassi ja koerte keskel ei tohi 
niisama pead kaotada. Varasema 
sotsiaalse kogemusega kutsikas tunneb 
ennast sellises olukorras enesekindlalt 
ja suhteliselt häirimatult, ka üksikud 
eksimused, näiteks ennatlik ärritumine, 
on kergemini korrigeeritav. Juhul 
kui kutsika jaoks on selline olukord 
ehmatav, siis on ta uje, tagasihoidlik 
ja ääretult umbusaldav. Sellisel 
juhul olen mina kutsikale püüdnud 
olukorda tutvustada läbi positiivsete 
sündmuste – vahel harva aitab sellele 
kaasa maiuste andmine, edukalt on 
olukorra positiivseks muutmisele 

kaasa aidanud suhtlusaltid külastajad 
(sest kutsikas juba on võõrastega 
suhtlemist õppinud), aga ka oma 
vanema koera eeskujuks kaasa võtmine.  

Ise tegelen kutsikatega suuremas 
osas individuaalselt, kuid ka erinevate 
koerapaaridena. Üksnes päris esimesed 
territooriumilt väljumised või linnaskäigud 
on koos pesakonnakaaslas(t)ega. Seda 
eelkõige seetõttu, et vältida kutsika 
kiindumust mingisse kindlasse koera. 
Siinkohal ei tohi unustada, et esikohal 
on kogemuse kvaliteet, mitte kvantiteet. 
Liigne ja ebamõistlik koera koormamine 
erinevate ja pidevate muutustega ei 
toeta eesmärki ning võib kaasa tuua 
just vastupidise – sellise intensiivse ja 
läbimõtlematu survestamise tulemusena 
võib kutsikas hakata üldiselt pidama kodu 
ainsaks turvaliseks keskkonnaks.

Valvekoera instinkt
Minu koerad ei ole seetõttu, et ma neid 
sotsialiseerin ning neil noorena toredate 
ja usaldusväärsete võõrastega aktiivselt 
suhelda luban, täiskasvanuna kuidagi 
teistsugused kui tüüpilised valvekoerad. 
Nad teevad oma tööd suurepäraselt ega 
jäta ka väljaspool kodu oma arvamust 

On suurem tõenäosus, et koerad saavad ka omavahel paremini läbi, kui nad on sotsialiseeritud. Heramii 
Eiden, Heramii Emmet, Heramii Elliot, Grand Baikal Uzurpator, Heramii Elai. Foto: erakogu
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avaldamata. Samas linnas jalutamine või 
veterinaari juures käimine ei ole keeruline 
või riskantne ettevõtmine, sest koerad 
on harjunud, et keskkond, kuhu neid 
viiakse, on turvaline ja nad saavad ennast 
vabana tunda. Neil on tekkinud muutuvate 
keskkondade suhtes enesekindlus, sest see 
on tuttav ja tavaline. Ka kodus tunnevad 
nad end muutuvates oludes tänu sellele 
kindlalt ega tööta tulenevalt hirmust 
ennast kaitsta, vaid enesekindlusest, et see 
on nende kuningriik. 

Kutsikad, kelle sotsiaaliseerimisega 
viivitatakse, on uutele kogemustele vähem 
avatud ning omandavad suhtumise, 
millest lähtuvalt on nende elu- ja 
tegutsemiskeskkond piiritletud. Kutsikas 
on muutustele kõige paremini avatud 
eas, kus ta alles ise õpib muutustega 
toime tulema. Kirjanduse kohaselt on 
kutsika arengus hirmuperioodid, mis 
esinevad kõige sagedamini ja ilmekamalt 
8–11-nädalaselt ning taas 6–14-kuusena. 
Et nendega edukamalt toime tulla, peab 
kasvataja ja omanik jooksvalt kutsikasse 
enesekindlust süstima, teda kiitma, 
julgustama ja motiveerima.

Valvekoera funktsioon ei ole ammu 
kabuhirmus aianurgas ketis lõuata, vaid 
minna ja ajada sissetungija juba aiale 
lähenedes minema. Paljud peavadki oma 
koera heaks valvuriks, kuna too lõriseb 
hambad paljastades keti või aia piires. Kuid 
minul on vaja koera, kes töötaks alati! Ka 
siis, kui käin välisriikides näitustel, ei ole 
probleemi jätta koer töötavasse autosse 
või vajaduse korral öösel teeäärses parklas 
silm kinni panna, sest mu koerad kaitsevad 
mind ja oma vara igal pool. Kõige keerulisem 
ongi ehk see, et nad omastavad koha liiga 
kiiresti ning ka näituseplatsil natuke kauem 
ühes kohas seistes või puuridega ringi ääres 
oodates peavad nad (põhjendatult) seda 
oma kaitsealaks. Kuid sellest pole lugu, 

Noorkoeraga näitusel. Heramii Maura. Foto: erakogu

nende enesekindluse nimel olengi ma tööd 
teinud. Samas võin võtta nad käekõrvale ja 
näitusel ringi jalutada, tänavale minna või 
veterinaari juurde suunduda, muretsemata, 
et nad oma kogemuste puudumise ja 
sellest tuleneva hirmu tõttu mööda maad 
roomaks või kellelegi hambad sisse lööks. 

Kõik, kes räägivad, et nad võtavadki 
oma koera kodust ketist või ajanurgast 
ja lähevad enesekindla ja tasakaaluka 
koeraga näitusele või linna, peavad 
tegema sügava kummarduse eelkõige 
kutsika kasvatajale. Sest juba kasvataja 
kodust algab töö sellega, kuidas 
kutsikas ennast võõras keskkonnas 
tunneb. Valvekoera puhul on see ehk 
selles mõttes ka elutähtis, et ta oleks 
enesekindel ja suudaks olukorda 
analüüsida ega ründaks põhjendamatult 
kõike ja kõiki.
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EESTI KENNELLIIDU
PEASPONSOR

ROHKEM LIHA, MITTE NISU
PrimaDogi tootevalikust leiate nisuvabad kuivtoidud,
täiesti teraviljavabad kuivtoidud, konservtoidud,
vorstid ning maiused ja närimiskondid -
kõik, mida koera õigeks toitmiseks vaja.
Lisainfot toodete kohta leiad prima.dog ja telli mobec.ee e-poest tooted koju kätte!
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Bieweri terjer – tõrjutud 
pardipojast luigeks kasvamine

Tekst: Urve Arukaevu

Seda lugu võib alustada nagu muinasjuttu.
Kord elasid ühes väikese Saksamaa linnas 
juuksuriäri pidavad Gertrud ja Werner Biewer. 
Bieweritel lapsi ei olnud, kogu nende tähelepanu 
võtsid yorkshire’i terjerid. Hobina alanud 
tegevus sai perele tänu näitustel saavutatud 
edule teadlikuks koerakasvatamiseks, kennelile 
pandi nimeks von Friedheck. Suurbritanniast 
kennelist Streamglen osteti neli aretuslooma. 
Biewerite pere müüs maha oma juuksuriäri, 
kolis maale ja pühendas end täielikult 
yorkshire’i terjerite aretamisele.

1984. aasta jaanuaris sündis von Friedhecki 
kennelis üllatusliku värvikombinatsiooniga 
kutsikas. Kutsika keha kattis peamiselt 

valge karvkate. Kutsika pead kattis 
sümmeetriliselt kolme eri värvi karva 
kombinatsioon: tan/kuldne, must ja valge. 
Sarnaselt vanematega puudus kutsikal 
aluskarv, aga karvkate oli sirge, mitte lokkis. 
Kehaehitus oli samas ideaalne. Kõige 
tõenäolisemalt oli tegemist retsessiivse, 
n-ö uinunud geeniga, mis konkreetse 
kombinatsiooni järglases ilmnes. 

On ka teine teooria, mis heidab varju 
Suurbritannia kennelile, kust olid pärit 
aretuseks kasutatud koerad. Lisaks 
yorkidele kasvatati samas kennelis veel 
malta bichon’e ning kas teadlikult (yorki 
karva siidisemaks muutmiseks) või õnnetu 
juhuse tõttu oli toimunud crossbreeding 
(’kahe tõu ristamine’).

Yorkshire’i terjerite arengu ajalugu on pikk, 
tõu algusaegadesse on põimunud eri tüüpi, 

Show Kurazh Skyfall. Kasvataja Elena Ovsjannikova (Venemaa). Omanik Tatjana Tarasevich (Valgevene).
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kehakuju ja kaaluga koeri. Ka karvkate ja 
selle värvus on neil varieerunud. Yorkisid on 
kasutatud ka varem uute tõugude loomisel, 
näiteks üks nendest on samuti kahe tõu 
ristamise tulemusel saadud, tänaseks juba 
FCI poolt tunnustatud austraalia siiditerjer.

Perekond Biewerite Streamgleni kennelist 
ostetud neljast koerast andsid kaks 
edaspidigi valgevärvilisi järglasi. 

Järgnevad paarkümmend aastat 
enam nii muinasjutulised ei olnud. 
Järgnesid tülid Saksa kennelklubi VDH-
ga ja uue alternatiivse klubi loomine, 
aretusprogrammi väljatöötamine. Proua 
ja härra Biewerite surma järel läks 
aretusprogrammi jälgimine ja juhendamine 
edasi perekonnasõbrast veterinaari 
Bardelebeni kätte. 

2022. aasta lõpuks on Bieweri terjerite 
kasvatajaid juba paljudes riikides üle 
maailma. 40 riigis peetakse nende 
tõuraamatut FCI süsteemi kuuluvate 
klubide juures. Meie lähiriikidest on 
Soomes, Rootsis, Taanis, Leedus, Poolas, 

Ukrainas, Venemaal ja Valgevenes võimalik 
Bieweri terjerit registreerida FCI süsteemi 
kuuluvas klubis. Tegemist on FCI poolt 
tunnustamata tõuga, rahvusvahelistele 
tiitlitele nendega võistelda ei saa. Alates 
2021. aastast saavad Bieweri terjerid 
osaleda USA prestiižikal Westminsteri 
näitusel ja neid on sinna registreeritud 
rohkem kui kaugeid sugulasi, austraalia 
siiditerjereid. Ameerika Ühendriikides on 
see tõug omandanud suure populaarsuse.

Bieweri terjer on suur koer väikese koera 
kehas. Kikkis kõrvad ja säravad silmad 
annavad talle väljendusrikka ilme. Koer on 
väike, kaalub vaid 1,8–3,6 kg (Venemaal 
lubatud kuni 3,1 kg) kuid mingi sülekoer 
ta ei ole. Olemuselt on ta rõõmsameelne 
ja omanikku kiindunud. Mänguhimuline 
ja uudishimulik, aga vahel ka üleannetu. 
Sellele vaatamata alati kuulekas, truu ja 
nutikas kaaslane. Sõbruneb kiiresti ja on 
oma inimesele hea seltsiline. 

Pikk külgedele langev karvkate vajab 
palju hoolitsemist – korrapärast pesemist, 
seejärel kuivatamist ning pidevat 

Amore Star Oskar. Vanus 8 nädalat. Kasvataja Violetta Volchanska, kennel Amore Star 
(Ukraina). Foto: Aleksandr Volchanskiy
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kammimist. Kui ei ole plaanis koeraga 
näitusele minna, siis võib karvkatet nagu 
juukseid lühemaks lõigata.  

Koer sobib eelkõige just neile, kes pelgavad 
oma hommikusest kohvitassist karvu leida 
või on koerakarvale allergilised. Nimelt ei 
aja Bieweri terjer karva. Tema karvkate on 
nagu yorkshire’i terjeril – juuksetaolised, 
lahtised karvad eemalduvad kammimisel. 

Bieweri terjeri aretusel peeti silmas, 
et järglasi annaksid vaid kontrollitud 
tervisega terved loomad. Väikeste tõugude 
enamlevinud probleemi – hambakivi – 

Zhaklin Happi Anzhe Airis. Kasvataja Ljudmila Kazakevich (Valgevene). 
Omanik Urve Arukaevu (Eesti).

saab ennetada, kasutades väikest (näiteks 
laste) elektrilist hambaharja ja Virbaci 
hambapastat. 

2022. aasta 1. maist on võimalik FCI 
tõutunnistusega Bieweri terjereid 
registreerida EKL-i tõuregistris ning osaleda 
Eestis korraldatavatel näitustel. 

Hetkel on EKL-i tõuregistris registreeritud 
neli koera. Näitustel on võimalik näha lisaks 
Eestis elavatele koertele põhiliselt Leedu 
ja Soome isendeid, kes on pärit Ukraina, 
Valgevene ja Venemaa kennelitest.
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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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Liseth-Eliise Horeb 
Ameerikas

Liseth-Eliise Horeb on noor Eesti juunior-
händler, kes 2022. aasta suvel võttis ette 
pika lennureisi Ameerikasse, et kaks kuud 
elada professionaalsete händlerite ehk 
koeraesitajate Ryan Wolfe ja Nikki Ryani 
juures, õppides neilt karvahoolduse, 
händlerluse ja USA-s koertega tegutsemise 
põhitõdesid. 

Tema kogemuste kohta käis küsimas ise 
händlerina tegutsev Maarja Kalma. 
Fotod: erakogu

Mida sa Ameerikas täpsemalt tegid ja 
kuidas sul selline idee üleüldse sündis?
Tegelikult oli mul juba kaks aastat tagasi 
plaan minna Ameerikasse, et õppida 
ja näha, kuidas grooming ja händling 
sealmaal toimib, aga siis tuli koroona ja 
ma ei saanudki kuhugi. Sel aastal avanes 
uus võimalus. Kohapeal sain pakkumise 
proovida ka juuniorhändlerdamist, millega 
olin ka kohe nõus. 

Mille järgi sa valisid need inimesed, kelle 
juurde läksid? Kas tundsid neid juba 
varem?
Nagu tänapäeval ikka – Facebook. Olemas 
on selline grupp, kustkaudu USA händlerid 
otsivad endale abilisi. Ameerikas ongi 
väga populaarne, et noored käivad 
professionaalide juures õppimas ja 
kogemusi hankimas. 

Kas sul oli seega võimalik valida ka eri 
inimeste seast?
Jaa! Mulle vastas umbes 20 inimest, kes mind 
enda juurde kutsusid. Siis hakkasimegi koos 
emaga neid täpsemalt läbi vaatama. Üks 
soovitus, mis mulle varem anti, oli valida 
lastega perekond – üldjuhul on nad rohkem 
avatud ja leppivamad ka noorte suhtes. 
Valiku tegin sisetunde ja fotode põhjal.

Kuidas sa tundsid, et tegid õige valiku? 
Kuidas te omavahel läbi saite?
Mul vedas tohutult ja perega klappisime 
suurepäraselt, mis andis põhiosa kogu 
sellest emotsioonist. Õppisin neid nii hästi 
tundma, et lõpuks olimegi nagu üks pere. 
Händleritena tegutsevad Nikki ja Ryan, 
samuti nende minust nooremad lapsed 
ning ka Nikki õde Anna koos oma lastega.

See oligi minu jaoks nii tore olukord, kus 
sa lähed nii kaugele, kus ei tunne tegelikult 
kedagi, aga saate lõpuks lähedasteks 
sõpradeks. Nii hea on näha, milliseid 
võimalusi koeramaailm meile tänapäeval 
annab!

Millised olid sinu enda jaoks kõige 
suuremad elamused selle Ameerika-reisi 
jooksul? 
Koerad! Lihtsalt koerad. Kui ma olen siin 
harjunud nii-öelda naturaalse grooming’uga, 
siis seal nägin, kuidas kõik päriselt käib. 
Eks meil Euroopas on muidugi omad 
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reeglid ja näiteks lakki kasutada ei tohi 
– juba see annab hoopis teistsuguse 
tulemuse. Siis muidugi inimesed ja kõik 
see näitusemelu. Kui meil on see hobi, et 
lähed nädalavahetusel näitusele, siis seal 
käisin ma näitusel esmaspäeval, teisipäeval, 
kolmapäeval… see kõik oli minu jaoks täielik 
vau-elamus!

Kas see ära ei väsitanud?
Eks ikka oli vahepeal selliseid hetki, kus 
mõtlesid, et tegelikult on ju parem, kui 
näitused on ainult nädalavahetusel, sest siis 
on ülejäänud nädal enda jaoks vaba. Aga 
muidu ei – seal on näitused nädala sees ja 
veel nädalavahetusel ka. 

Kas osalejateks on seal siis pigem 
professionaalsed händlerid, kes saavad 
käia näitustel tööpäeval?
Oo jaa! See ongi nende jaoks kogu elu. 
Kui meie lihtsalt võtame seda hobina, 
siis nende jaoks ongi selline igapäevane 
koerte-inimestega suhtlemine nende 
töö. Nii-öelda tavainimesed olid neile 
lisaks peamiselt laupäeviti ja pühapäeviti, 
aga nädala sees osalesid peamiselt 
profihändlerid. Ja neid oli palju!

Kui nädalavahetusel osalesid ka nn 
tavainimesed, kas see melu oli siis 
kuidagi teistmoodi?
Eriti mitte. Lõpuks juba tundsid enamikku 
neid nägusid, kes pidevalt kohal olid. Ka 
händlerite ringis tekkisid omad tuttavad, 
kellega isegi hiljem suhtlema jäime.

Rääkisid, et sul oli võimalus osaleda 
ka juuniorhändlerite võistlusel. Räägi 
natuke ka sellest.
See oli minu jaoks hästi põnev kogemus. 
Neil on see isegi kuidagi palju naturaalsem 
kui see, mida meie püüame teha. Näiteks 
ei tohi kohtunikud küsida ühtegi küsimust 
– kõik, mida sina võid kohtunikule öelda, 
on lihtsalt „Tere!“. Tundus justkui, et 
meie juuniorhändlerid saavad ehk isegi 
paremini läbi kui seal. Aga samas ma tulin 
ju ka väljastpoolt ja mind ei võetud seetõttu 
ilmselt ka päris lõpuni omaks. Kui palju 
reeglid siinsetest erinevad, ma ei oskagi 
päriselt öelda, sest ise läksin sinna rohkem 
oma Eesti kogemuse ja sisetunde pealt. 
Eks esimesel korral ei läinud nii hästi, aga 
püüdsin vastavalt kohtunikelt ja oma perelt 
saadud tagasisidele ennast kohandada ja 
olla just USA süsteemis parem.
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Millised need kõige olulisemad mõtted 
olid, mis sa nende käest said?
Et sa näitad koera, mitte iseennast! Kui meil 
näeb päris palju teiste maade mõjutusi, 
kus sa tihtipeale näitad rohkem ennast, siis 
tegelikult lähed sa ikkagi võistlusele koera 
näitama. Just seda õppisin väga palju. 

Kuidas sul juuniorhändleri võistlustel 
läks?
Enda jaoks väga hästi, isegi ühe peavõidu 
saavutasin. Maailm on väike – sama 
kohtunik, Jason Hoke, oli mind varem Tartu 
näitusel hinnanud ja teiseks pannud. 

Osalesin nüüd kuldse retriiveriga, kelle 
oleksin hea meelega endaga Eestisse kaasa 
toonud, lihtsalt nii armsaks sai see koer!

Kui paljudel näitustel sa kokkuvõttes 
käisid?
Kokku vist seitsmel. Aga mõni kestis järjest 
näiteks neli päeva, teine kaks päeva jne.

Kas reisisid läbi kogu USA või püsisid 
peamiselt ühe osariigi piires?
Meie kodu oli Wisconsinis, aga käisime ka 
North Dakota show’l, Bismarckis ja sõitsime 
tänu sellele veel läbi mõne teise osariigi. Aga 
Wisconsin oli siiski peamine. 

Kui palju koeri teil tavaliselt näitustel 
kaasas oli ja kuidas te ööbisite?
Ööbisime hotellides. Kui näitused 
olid lähemal, siis sõitsime tagasi koju 
Wisconsinisse. Koeri oli meil kaasas 
enamasti üle kümne. See oligi minu jaoks 
kõige rohkem teistmoodi, et kui Eestis on 
mul koeri tavaliselt paar-kolm, siis järsku 
oli neid nii palju. Kuid sellega harjus väga 
kiiresti ja nüüd tundub vähemaga lausa igav.

Kui palju sa väljaspool näituseplatsi 
Ameerika eluga kokku puutusid?
Päris palju. Mind viidi näiteks lõbustusparki 
ja nagu USA-s tüüpiline – käisin esimest 
korda isegi pesapalli vaatamas. 
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Kui sa peaksid tooma välja midagi, mis 
on Ameerikas teistmoodi kui meil, siis 
mida sa esimesena mainiksid?
Kindlasti poliitikat. Sellest on juttu lihtsalt 
absoluutselt igal pool – näitusel, poes, 
tänaval… kõikjal. Kasvõi näitusel tulevad 
händlerid hommikul omavahel kokku ja 
hakkavad poliitikat arutama. Eestis on meil 
üldiselt muud jututeemad. Näiteks see oli 
minu jaoks üllatav. Suurimaks kultuuriliseks 
erinevuseks oli näha relvastatud inimesi 
avalikes kohtades, näiteks tavalises 
tanklas. Näitustel muidugi see, et kell kuus 
hommikul on kõik kohal ja valmistavad 
juba koeri ette. Meil on tavaline, et sa tuled 
tund enne ringi algust, aga seal on see 
näitusemelu ikka kogu elu.

Mis oli sinu enda jaoks kõige suuremaks 
õppimiskohaks?
Händlerina see, et näita koera, mitte 
iseennast. Ja näe oma koeraga vaeva. 
Iseenda puhul see, et ma saan hakkama! 

Sul endal on kodus austraalia lambakoer 
ja samojeedi koerad. Kuidas need tõud 
erinesid USA-s ja siin?
Austraalia lambakoerad tunduvad 
Euroopas justkui sportlikumad, aga 

meie samojeedid näevad kindlasti väga 
palju paremad välja kui seal. See tõug 
on seal kuidagi hoopis teistsugune – 
vähese karvaga ja pikajalgne. Samas on 
ka standardid kohati erinevad, näiteks 
pikasabaline aussie USA-s osaleda ei saa.

Mida sa soovitaksid teistele noortele, kes 
tahaksid sarnast asja ette võtta?
Julgege teha! Alguses võib kõik tunduda 
hirmutav, aga see annab teile sellise 
kogemuse, mida ei saa kusagilt mujalt. Ja 
õpetab tohutult palju. Võtke ainult kätte 
ja tehke ära! Tingimata ei pea ju alguses 
minema nii kaugele, võib alustada ka 
siitsamast Euroopast. 

Võtke, õppige ja haarake endasse nii palju 
kui te saate! Ma ise olen enda kogemusega 
nii rahul – lihtsalt meeletult äge, et mul 
selline võimalus oli, ja kindlasti tahaksin 
veel tagasi minna. Kas siis Euroopasse või 
Ameerikasse, aga pigem vist siis juba veel 
kord Ameerikasse.
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Teel tänapäeva. Koerad 
19. sajandi II poole kunstis
Tekst: Anu Allikvee
kunstiajaloolane, Eesti Kunstimuuseumi 
kuraator-koguhoidja
Fotod: internet

Kuigi ülemöödunud sajand tundub meile 
kauge, tegid just sellal toimunud avastused, 
leiutised ja tööstuse võidukäik võimalikuks 
nüüdisaegse tsivilisatsiooni. Kiiremad 
laevad tõid aga juba siis lähemale teised 
mandrid, hoogsaid edusamme tegid 
teadused. Järjest enam hakkasid maailma 
muutma rongiliiklus ja telegraaf, seejärel 
isegi telefon. 

Koertele tõi uus ajastu kaasa palju hea 
kõrval ka halba. Nimelt hakkas meditsiin 
pakkuma üha uusi ravivõimalusi, kuid sellele 
progressile aitasid praeguste laborihiirte 
asemel kaasa just koerad. Kuna koos 
suurlinnadega kasvasid kodutute penide 
karjad, kasutati nende vähendamiseks nii 
masshävitamist kui ka rakendamist teaduse 
teenistusse. Veelgi õudsem on nende 

kasutamine loomaaias kiskjate elussöödana, 
aga seegi oli üks osa sellasest maailmast.

Varjupaik, koertenäitus ja kennel
Teisalt sündisid just sel ajal esimesed 
loomakaitseühingud. Sellistest organi-
satsioonidest esimene loodi 1824. aastal 
Inglismaal ja see saavutas mõndagi, 
sealhulgas koertevõitluse keelustamise. 
Järgmine neist loodi 1837. aastal 
Stuttgardis Saksamaal. Nende varaste 
aktivistide põhimõtteid iseloomustab hästi 
tuntud filosoofi ja koerasõbra Arthur 
Schopenhaueri (1788–1860) vägagi 
tänapäevaselt mõjuvad sõnad: „Loomad 
ei ole toode tarbimiseks. Me oleme neile 
võlgu õigluse.“ 

Lisaks mentaliteedi muutmisele soovisid 
seltsiliikmed teha midagi praktilist ning 
hakkasid oma tagahoovides pakkuma 
abivajavate koerte „kodumajutust“. 
Neist arenesid välja esimesed loomade 
varjupaigad Euroopas1, mis piirdusid 

Ill. 1. John Charles Dollman (1851–1934). Table d’hôte koerte kodus. 1878. Õli, lõuend

1   Kõige esimene koerte varjupaik maailmas loodi 
ühe kohaliku aadliku algatusel 1695 Edo linna 
(nüüd Tokyo) Jaapanis.
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algul vaid ingliskeelsete maadega. Briti 
saartel avati neist varaseim 1860 Londonis 
koertele ja 1885 Dublinis kassidele. 1869. 
aastal oli selline asutus koertele olemas 
juba Ameerikas (Pennsylvanias) ja 1912 
Austraaliaski. Euroopa mandril asutati 
esimene „koerte kodu“ seevastu alles 1911 
ja seda samuti Stuttgardis, kuid peagi 
järgnesid sellele teised.

Võrreldes tänapäevaste varjupaikadega 
mõjuvad esimesed nende seast muidugi 
algelistena, kuid täitsid siiski oma eesmärki. 
Jäädvustustest tolleaegsete asutuste 
„köögipoolest“ pakub J. Ch. Dollmani 
humoorika pealkirjaga maal. Nimelt 
tähendab table d’hôte menüüd, mis pakub 
fikseeritud koguhinnaga mitmekäigulist 
einet. Tegelikult peavad nii tänavakrantsid 
kui ka kaduma läinud lemmikud aga leppima 
suure pudrumolliga. Kuid peenele hurdale 
ning hellitatud taksile ei paista see menüü 
sugugi mekkivat... Ka King Charlesi spanjel 
palub sitsides midagi maitsvamat (ill. 1).

Samas on just neil pirtsutajatel lootus 
jõuda oma koju tagasi, sest ärajooksnud 
pereliikmeid osati tänu teadetele ajalehtedes 

neist paigust otsida. Mõni neist võis seejärel 
osaleda isegi koerte „iludusvõistlusel“ ehk 
koertenäitusel, mis hakkasid Inglismaal 
toimuma alates 1859. aastast ehk veel enne, 
kui asutati esimene kennelkubi (1873). 

Mälestus püsib
Samuti leiti selle sajandi lõpul lahendus 
probleemile, mida teha lahkunud 
lemmikloomaga. Seni oli asi olnud 
lihtne – vaesemad viskasid laibakesed 
prügikasti või kasutasid võimalust saada 
tasuta „karusnahk“. Rikkamad tegid 
koos labidaga väljasõidu loodusesse. 
Aadlikud võtsid kasutusse oma pargid, 
püstitades armsaimatele lemmikutele 
isegi hauamonumente. Täiesti ainulaadse 
erakalmistu lõi oma koertele kuninganna 
Victoria. 

Tähistatud haudu soovisid aga teisedki ja nii 
tekkis Londonis Hyde Parki väravavahi aeda 
Euroopa esimene lemmikloomakalmistu2  
(tegutses 1881–1903), milles oli lõpuks 
300 miniatuurset hauakivi. 1896 kujunes 
sarnane mälestuspaik Hartsdale’is New 
Yorgi lähedal ühele veterinaarile kuuluval 
maatükil3. 

Ill. 2. Asnières-sur-Seine. Koerte kalmistu. Keskallee. 1900. Postkaart
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2  Koeri on väärikalt maetud paljudes kultuurides, 
kuid maailma esimene senini teadaolev koerte 
surnuaed (u 1050 eKr) on leitud Gula templi juurest 
(vt ka Koer 1/2021). Erakordselt suur koerte kalmistu 
asus aga Ashkelonis (Israel) ning pärineb 5.–4. saj I 
poolest eKr. Kõik nad on maetud hoolikalt ja magavas 
asendis ning ükski neist pole ohverdatud. Seetõttu 
oletatakse, et sealgi oli põhiliselt tegemist templiravis 
osalenud koerte ja nende kutsikatega, kuid kuna ala 
on väga suur, võidi samasse matta ka kodukoeri. 

3  Tänapäeval on sinna maetud juba üle 70 000 looma 
ja see on kantud USA ajalooliste paikade registrisse.

Ill. 3. Albert Edelfelt (1854–1905). 
Head sõbrad. 

1881. Akvarell, paber

Esimene riiklikult rajatud koertesurnuaed 
avati 1899. aastal Pariisi lähedal. Nagu 
on näha vaid aasta pärast trükitud 
postkaardilt, oli see juba sellal niisama 
väärikas alleedega palistatud hiiglasuur 
park nagu inimeste kalmistugi (ill. 2). 
Siinkohas meenutagem, et kõik need 
hauad kuuluvad koertele, teistele liikidele 
polnud seal alul ruumipuudusel (!) kohta.

Kutsud ja lapsed
Mis puutub koertesse kunstis, siis kasutati 
19. sajandi II poolel meeleldi võtet ühendada 
kaks üliarmast olevust – laps ja ta lemmik 
– mitte enam poseerivalt, vaid pigem 
tegevuses. Paljudel teostel on kujutatud last 
koerale ette lugemas. Kas lugemisraskustega 
laste teraapiakoerad juba sellal? Soome 
kunstnik A. Edelfeldi väike õde Bertha seda 
küll enam ei vaja. Kuid koos sõbraga on 
lugemine ikkagi toredam! (ill. 3)

Et koer võib olla hea kuulaja, tõestas 
ameeriklase J. G. Browni žanrimaali esindav 
pildiseeria väiksest saapapuhastajast ja ta 
neljajalgsest sõbrast. Kõigil neil maalidel on 
vaid poiss, koerake ja tema pesakast, mida 
väike omanik sai kasutada oma töölauana. 
Ja ometi on iga maalil erinev meeleolu – kas 
mõtlik (ill. 4), rõõmus, asjalik või tõsine.
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Ill. 4. John George Brown
 (1831–1913). 
Vastastikune imetlus.
 1898. Õli, lõuend

Ill. 5. Charles Burton Barber (1845–1894). Monstrum. 1877. Õli, lõuend
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Veelgi sagedamini kujutati lapsi mänguhoos, 
nagu just sellele teemale pühendunud 
inglase Ch. B. Barberi maalil (ill. 5). Tema 
teostel näeme ka lapse voodil istuvat Jack 
Russelli terjerit, nurka pandud pahategijat 
lohutavat kollit ning pisikest koolitüdrukut 
koju saatvat hiiglaslikku bernhardiini.

Paistab aga, et ülisuurte, kuid sõbralike 
koerte omamine kujuneski moeasjaks. 
Uusrikaste jaoks näitas see pere jõukust 
(näe, keda me suudame üleval pidada!), 
aadlike jaoks teadlikest uutest saavutustest 
tõuaretuse vallas. Pealegi hakkasid sellal 
isegi „paremate“ perekondade tütred 
pisut enam iseseisvuma. Otse loomulikult 
vajasid nad sel juhul aga „truud valvurit“, 
kes tagaks nende ohutuse. Nii ilmus kunsti 

uus pilditüüp – sisuliselt mitte enam laps 
koeraga, vaid koer lapsega! 

Eesti kunstisõprade jaoks on sellest 
alažanrist kindlasti tuttav lausa 
krestomaatiliseks saanud J. Köleri 
hiigelformaadis teos „Truu valvur“ (ill. 6). 
Sellel tunneb väike Emma end oma isa, 
parun W. von Friederichsi suvila pargis 
Siverskojes (Peterburi lähedal) üsna 
vabalt. Veelgi enam, ta on oma lapselikus 
süütuses võtnud 1870. aastate kohta üpris 
vaba, pisut „lamavat Veenust“ meenutava 
poosi. Ehk ahvatleb see mõnd mõisaparki 
sattunud talupoissi talle ebadiskreetset 
pilku heitma? Aga ohtu pole, sest samas 
on bernhardiini või pürenee mastifi tõugu 
kaitsja!

Ill. 6. Johann Köler (1826–1899). 
Truu valvur. 

1878. Õli, lõuend. 
Eesti Kunstimuuseum
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Toimetaja tugitoolis
Aga „nalja peab samuti saama, muidu 
minna ei mängi!“, ütles Karlsson katuselt. 
Nii arvati sellalgi ning koertega seoses 
andsid huumorile alust peamiselt 
liigkirglikud loomasõbrad, eriti vallalised. 
Kui vanatüdrukud olid kassinarrid, siis 
vanapoistel olid koerad. Või mõlemad, nagu 
tegelasel kuulsa karikaturisti H. Daumieri 
sarjast. Kell seitse hommikul äratas teda 
(ja ta kiisut) reibas koer, kes nõudis kiiret 
jalutuskäiku (ill. 7). Edasi jätkuski päev 
temaga tegeledes ja lõpuks läksid kõik kolm 
jälle koos tuttu. Kui meile tundub selline 
eluviis väga loomasõbralik ja loomulik, 
peegeldas see sellal hoopiski üksildlase, 
kuid rikka rantjee elu tühisust ja mõttetust.

Tähelepanu äratasid ka veidra 
väljanägemisega kaaskodanikud ja eriti 
need, kes olid millegi poolest ebameeldivad. 
Seetõttu arvatakse, et A. de Dreux’ tugitoolis 

lösutav koer on hoopiski vihje prantsuse 
ajalehe Le Figaro selleaegsele toimetajale 
Hippolyte de Villemessant’ile (ill. 8). Pigem 
inimesele kui loomale viitavad nimelt poolik 
veiniklaas ning ajaleht, millel on selgelt loetav 
just „õige“ pealkiri. Pealegi oli tegemist jõulise 
ja robustse mehega, kellel olevat olnud 
„vangivalvuri pea laadija õlgadel“. 

Lamavat hurta, kes näib kandvat valget 
kraed, seostatakse aga hertsog Charles de 
Mornyga, keda iseloomustas elegants ja 
suurepärased maneerid. Seega vihjatakse, et 
riigis domineerib matslus peene elustiili üle.

Eks ole selleski aimata ühiskondlikke 
pingeid, mis viisid järgneval sajandil suurte 
muutusteni ja ühiskondlike vapustusteni. 
Mida see tõi aga kaasa koertele ja nende 
kujutamisele kunstis, on juba järgmise 
artikli teema.

Ill. 7. Honoré Daumier (1808–1879). 
Kell 7 hommikul. 1839. Litograafia. paber Ill. 8. Alfred de Dreux (1810–1860). 

Mops tugitoolis. 1857. Õli, lõuend
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Aegade hämarusest.
Tralla pikk kohtulugu 

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

Kui tavaline koeraga seotud kohtulugu 
koosneb ühest kaebusest ning otsusest, 
siis seekord on tegemist juhtumiga, kus 
sündmused algasid 1929. aastal ning 
pälvisid isegi veel kaheksa aastat hiljem 
(1937) kohtu tähelepanu. Kas kõnealune 
koer sel ajal veel üldse elus oligi, kahjuks 
dokumentidest ei selgu. 

„Protokoll N 549
1929 a., septembri kuu 19 päeval mina 
Eduard Sei Pala rajooni konstaabel seadsin 
kokku käesoleva protokolli alljärgneva üle: 
Täna kell 15 minu korterisse ilmus Rosalie 
Jaani tr Vipper, 49 a. vana, käsitööline, 
elukoht Pala vallas Vahi-Lauri talumaa peal 
omas majas ja avaldas järgmist:

17. septembril k.a. umbes kell 16, Johannes 
Tralla päralt olev musta karvaga keskmine 
koer, viimase õue värava kohal tee käänu 
peal kiskus minu tütrel, Ella Vipperil 12 a. 
vana, kleidi katki, peale selle ehmatas minu 
tütar sellest niivõrd, et krambid hakasid 
peale käima. Peale seda samal ajal, kui mina 
ütlesin Johannes Tralla’le, kes sealsamas 
lähedal oma nurmel otra kokku pani: „Ise 
oled juures, eks sa keela ometi oma koera.” 

Johannes Tralla selle peale ütles mulle: 
„Sina pane oma loll kinni, ära lase temal 
hulkuda, sina kuradi kommunisti proua”. 
Mina süüdistan Johannes Tralla’t kurja 
koera lahti hoidmises ja mind sõnadega 
laimamises ja palun temale kohtulikku 
karistust. Kahju ei tea üles anda.”

Leidus mitu tunnistajat, kes nägid koera 
haukumas, kuid ei osanud öelda, kas too 
tüdruku kleiti kiskus.

Johannes Tralla end muidugi süüdi ei 
tunnistanud. 

„Minu koer ei ole millaski Ella Vipperit 
ega kedagi kiskunud. Ella Vipper on 
nõrgamõistuslik ja peaks valve all olema, 
kuna tema hulgub ümber alaliselt, käis 
meie õunaaias õunu võtmas, õunapuid 
lõhkumas ja peksis meie õues meie koera, 
nii et see ketist rabelemisega lahti kiskus, nii 
ei olnudki meil võimalus alaliselt oma koera 
kinni hoida ja kui meie veikesed lapsed ei ole 
teda tuppa lasknud, meie kodust äraolekul 
nurmel töös, siis löönud Ella Vipper kepiga 
meie elutoa akna ruutklaasi puruks ja kui 
mina nende asjade pärast Rosalie Vipper’it 
hoiatasin ja kaebada lubasin, hakas tema 
peale selle kaebust tõstma minu peale jonni 
pärast, nagu minu koer oleks tema tütart 
kiskunud, mis aga tõele ei vasta. Ella Vipper 
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on 13 a. vana, koolis pole tema käinud ega 
saa teda keegi sundida koolis käima sest et 
tema on nõdramõistuslik.”

Rahukohus arvestas, et „on tõendatud, et 
süüaluse koer tungis kahjusaaja lapsele 
kallale, kes vitsaga vastu kaitses ja kui laps 
eest jooksma hakkas tõmbas koer temal 
kleidi katki. Sellest lähtub, et süüalune peab 
enesel koera, kes inimestele kallale tungib 
ja süüalune ei ole käsitanud mingisuguseid 
abinõusid sarnase koera läbi õnnetuile ära 
hoidmiseks, hoides kurja koera lahtiselt.” 
Trallale määrati karistuseks trahv 5 krooni 
või 2 päeva aresti.

Johannes Tralla kaebas asja edasi. Aastal 
1931 toimunud Tartu-Võru rahukohtu 
istungil leiti, et Johannes Tralla tuleb õigeks 
mõista põhjendustega: „Esiteks ei olnud 
juhtumise ajal Pala valla piirides ühtegi 
sundmäärust maksvusel, mille järele koera 
kinni või suukorvides oleks pidanud olema, 
ei olnud ühtegi sundkorraldust tigedate 
koerade kohta. Teisest küljest on kogu 
asjaoludega ja ülekuulatud tunnistajate 
seletustega tõendatud, et kaebealuse kuri 
koer, kelle kujus [p.o. kurjus – M.L.] talle 
teada oli kahjusaaja tütart taga ajas ja 
tal kleidi katki tõmbas, ei saa kahjualust 
siiski R.N.S. §129 põhjal karistada, kuna 
selle paragrahvi otsekohese nõude 
järele peab juhtumise tagajärjeks olema 
kannatajale haava tekkimine ehk tervise 
rike. Käesoleval juhul seletab kahjusaaja 
rahukogus ise, et koer olevat ainult ta tütre 
kleidi katki tõmbanud. Et koera kallale 
mineku tagajärjel kahjusaaja tütre tervises 
rike oleks tekkinud pole tõendatud.” Kohus 
määras ka, et tunnistajatele tuleb kohtusse 
ilmumise tasu maksta.

Asjal on omapärane jätkulugu. Aastal 
1937 hakkasid tunnistajad uurima, 
kuhu on jäänud neile ette nähtud tasu. 

Kohtuministeerium uuris Tallinna 
Peapostkontorilt, kas post on neile 
saadetud rahakaardid adressaatidele 
toimetanud. Tallinna peapostkontor 
„õiendas“, et „vastavad dokumendid kui 
aegunud arhivaalid juba hävitatud“. 

Seega puudus võimalus kindlaks teha, kas 
tunnistajad on väljasaadetud summa kätte 
saanud. Kohus otsustas, et „nende palve 
tunnistajate tasu väljasaatmise kohta on 
tagajärjeta jäetud, kuna korraldus raha 
väljamaksmiseks tehtud ja raha posti teel 
väljasaadetud, kuid puuduvad tõendused, 
et palujad pole raha kätte saanud.“ Seega, 
kuna puudus paber, et raha pole saadud, 
jäid tunnistajad sellest ilma.
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FCI uudised ja 
ringkirjad

FCI ringkiri 39/2022, 11.10.2022
Ukraina Kennelliit (UKU) informeerib kõiki 
FCI liikmeid ning partnereid, et nende 
meiliaadress inter.uku@gmail.com ei ole 
enam kasutuses. 

Ainus kasutuses olev ametlik UKU 
meiliaadress on headoffice.uku@gmail.
com.

FCI ringkiri 34/2022, 19.09.2022
16.06.2022 kinnitas FCI standardikomisjoni 
ettepaneku viia welsh corgi (cardigan) 
(38) welsh corgi (pembroke) (39) I rühma I 
alarühmast üle II alarühma.

Kutsume teid kõiki toetama 
eraalgatuslikku projekti, mille 

eesmärk on anda au eesti hagijale ning 
väärtustada koera ja inimese suhet. 

Eesti hagija skulptuur

2019. aastal sai ametlikult 
rahvusvahelise tunnustuse ainuke Eesti 

oma koeratõug – eesti hagijas. 

65 aastat tagasi 
kirglike koeraarmastajate alustatud 

aretustöö jõudis 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 
arvelduskontole. 

Saaja Eesti Kennelliit MTÜ
EE831010220035300228 SEB Pank

KUIVAJÕE

VIRMALISTE

NEL COSTADI

TEDREKIVI

FOG FINDER

Registreeritud kennelnimed 
vahemikus 
15.09.2022-14.11.2022:

Büroo uudised ja teated 

EKL-i hinnakiri muutub alates 01.01.2023. 
Uue hinnakirjaga saab tutvuda EKL-i kodulehel 
https://kennelliit.ee/01-01-2023-muutub-ekl-i-
hinnakiri/
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EKL-i juhatuse 
uudised ja teated

EKL-i juhatuse erakorraline elektrooniline 
hääletus nr 12-2022, 20.10.2022
EKL-i juhatus kinnitas otsuse kasvataja 
algkoolituse lõputesti mitteläbinud isikutele 
pakkuda järeltesti sooritamise võimalust üks 
kord ning kehtestada järeltesti sooritamise 
tasuks 25 eurot, mis katab järeltesti 
administreerimise kulud.

EKL-i juhatuse korralise koosoleku 
protokoll nr 10-2022, 13.10.2022
Juhatus kinnitas EKL-i büroo poolt tehtud 
ettepaneku moodustada vastavalt 
kasvatajakoolituse programmi ja kasvataja 
algkoolituse läbiviimise juhendi punktile 
4.2 lõputestide kontrollimiseks komisjon 
koosseisus Lea Aljas ja Evelina Karpova.

EKL-i büroo juhataja sõnul on kommu-
nikatsioonispetsialisti konkurss jõudnud 
eduka lõpuni. Juhatus otsustas volitada 
juhatuse esimeest sõlmima töölepingu 
kommunikatsioonispetsialisti ametikohale 
Viktoria Korpaniga alates 01.12.2022 
koormusega 80%.

Vastavalt EKL-i näitusetoimkonna 
ettepanekule (esitatud 08.09.2022) otsustas 
juhatus maksta alates 2023. aastast 
kohtunikele EKL-i poolt korraldatavatel 
näitustel hindamispäeva eest 110 eurot, 
juhul kui reisipäeva ei lisandu.

Juhatus otsustas kinnitada EKL-
KKK ettepanekul Margot Luukase 
kohtunikuõiguste laienemine PJK katse 
hindamiseks.

Juhatus otsustas kinnitada EKL-KKK 
eestseisuse esimeheks 09.10.2022 EKL-KKK 
üldkoosolekul valitud Mare Meldre.

Juhatus võttis vastu otsuse EKL-i allüksuse 
jahikoerte kogu (JKK) ettepanekul luua 
allüksustele Zoomi keskkonna konto, 
mille kuutasu arvestatakse võrdselt 
kõigi allüksuste eelarvest. Zoomi konto 
heaperemeheliku ja vastutustundliku 
kasutamise eest vastutavad allüksuste 
eestseisused.

Juhatuse otsusega on EKL-i liikmeks vastu 
võetud MTÜ Koertekool Tubli.

Ukraina toetuseks on annetuskontole pärast 
kõiki abistavaid meetmeid ja koeratoidu 
Ukraina saatmist alles 5511,27 eurot. 
Juhatus otsustas kanda kogutud summa 
otse Ukraina Kennelliidu arvelduskontole.

EKL-i juhatus on varasemalt tauninud 
tungivalt Eesti händlerite või Eesti 
kodakondsusega isikute poolt RKF-i koerte 
esitamist näitustel (EKL-i juhatuse protokoll 
nr 6-22, toimumise aeg 09.06.2022, vt 
ajakiri Koer 2022/2 lk 43). EKL-i juhatus on 
korduvalt ja tulutult püüdnud händleriga 
ühendust võtta. Arutelu on korduvalt 
edasi lükatud händleri koosolekule 
mitteilmumise tõttu. 

08.09.2022 võttis EKL-i juhatus korralisel 
koosolekul vastu otsuse lükata teema 
järgmisele korralisele koosolekule, juhatus 
võib teha otsuse ilma händleri kohal 
viibimiseta. 

Kuna asjassepuutuv isik ei ilmunud 
koosolekule ka 13.10.2022, siis võttis 
juhatus vastu otsuse määrata händlerile 
alates 13.10.2022 koosoleku toimumise 
päevast pooleaastane näitustel osalemise 
keeld Eesti näitustel. 
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FCI päästekoerte 
komisjoni koosolek
Ülevaate koostas Monika Rusing

Koosolek toimus kohe pärast maailma-
meistrivõistluste auhinnatseremooniat 21. 
augustil 2022 Brescias Itaalias.

Kohal olid Liviu Ionescu (Rumeenia), 
José Buggenhout (Belgia), Marko Brucan 
(Sloveenia), Leif Sundberg (Rootsi), Petra 
Covic (Horvaatia), Petra Svobodova (Tšehhi), 
Harri Kuusisto (Soome), Monika Rusing 
(Eesti), Frederic Boutin (Prantsusmaa), 
Detlef Kühn (Saksamaa), Bruno Piccinelli 
(Itaalia), Frans Jansen (Holland), Jeremias 
Janki (Šveits). Külaline: Ritva Sundberg (Rootsi)

Koosoleku algul José Buggenhout tervitas 
kõiki delegaate ning tänas Bruno Piccinellit 
külalislahkuse eest. Seejärel kinnitati 
koosoleku päevakava ja eelmise koosoleku 
protokoll.

Ülevaade toimunud 
maailmameistrivõistlustest (MM)
MM-i superviisor Liviu Ionescu esitles 
statistikat: MM-ile registreeris 84, kuid starti 
jõudis 78 osalejat 17 riigist. Jäljes 8, maa-alal 
36, varingus 34 osalejat. Tulemusi tuli jäljes 
0, maa-alas 7 (19,44%) ja varingus 8 (23,53%). 
Üldkokkuvõttes 15 tulemust 78 osaleja seas 
ehk 19,2%. 

Maa-ala otsingu maailmameistriks tuli 
Dagmar Baranova inglise springer-
spanjeliga (Slovakkia) ning varinguotsingu 
maailma-meistriks Sarolta Leckzki 
belgia lambakoeraga malinois (Ungari). 
Jäljeajamises jäi tiitel välja andmata.

Tööraamatud 
MM-il osalemiseks pidid kõik startijad 
esitama FCI tööraamatu, kuhu oli sisse 
kantud kvalifikatsioon. Eestis on kasutusel 

ainult EKL-i ehk FCI tööraamatud, aga mitmes 
riigis on lisaks FCI tööraamatutele kasutusel 
muu organisatsiooni raamatud, mis ei ole FCI 
süsteemis. Algselt välja kuulutatud korrast 
ei peetud kinni ning pahameelt tekitas, et 
osa võistlejaid lubati starti alternatiivsete 
raamatutega. President Buggenhouti sõnul 
oli nendel osalejatel oma riigi kennelliidu 
kinnitus, et tööraamat ja seal sees olevad 
tulemused on kehtivad. Küsimusi tekitas 
Venemaa esindaja osalemine MM-il, kellel 
väidetavalt oli alternatiivne tööraamat. 

Eesti delegaadi Monika Rusingu küsimuse 
peale, missuguse riigi kennelliit kinnitas 
Venemaa esindaja tööraamatu, selget 
vastust ei antud. Ka Saksamaa delegaat 
Detlef Kühn ja Hollandi delegaat Frans 
Jansen toetasid esitatud märkust ning 
leidsid, et selline erand on lubamatu. 
Arvestades praegust poliitilist olukorda 
Ukrainas ja FCI keelde Venemaa kodanikele, 
oli lubamatu Venemaa esindaja osalemine 
MM-il. Teda käsitleti kui individuaalset 
osalejat, kuid sellist kategooriat reeglid ette 
ei näe. Kokkuvõttes jäädi MM-i korraldusega 
väga rahule ning tänati Itaaliat suurepärase 
korralduse eest.

Päästekoerte komisjoni presidendi ja 
asepresidentide valimine
Presidendi ja asepresidentide volituste aeg 
lõppes ning päevakorras oli uue juhatuse 
valimine. José Buggenhout esitles ennast 
uue presidendikandidaadina ja pakkus 
välja avaliku hääletuse. Seepeale tegi Itaalia 
delegaat ettepaneku salajaseks hääletuseks, 
millega teised liikmed nõustusid. Salajase 
hääletuse tulemus oli senisele presidendile 
väga suur üllatus – tema poolt hääletas 3 
delegaati ja vastu 9. José Buggenhout lahkus 
koosolekult. Koosoleku juhtimise võttis üle 
asepresident Liviu Ionescu.

Pärast väikest pausi ja omavahelisi 
arutelusid hääletati üksmeelselt Liviu 
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Ionescu presidendiks ning Marko Brucan ja 
Bruno Piccinelli asepresidentideks. Uueks 
komisjoni sekretäriks valiti Petra Svobodova 
Tšehhist. Kõik soovisid uuele juhatusele 
edu ning on lootust, et uus juhatus kuulab 
rohkem delegaatide ettepanekuid ja soove.

Seminar 2022. aasta novembris
Juhatus otsustas korraldada 27. novembril 
2022 veebipõhise seminari kohtunikele ja 
koerasportlastele. Seminari teemaks on 
meeskondlikud maailmameistrivõistlused. 
Kuulekuse ja osavuse osa esitab Ann-Marie 
Melin (Rootsi), maa-ala otsimise osa Monika 
Rusing (Eesti), varingu osa Marko Brucan 
(Sloveenia) ning jälje osa Liviu Ionescu 
(Rumeenia). 

Päästekoerte komisjoni töörühm 
IPO-R reeglite muudatusteks
Töörühm on nüüdseks jõudnud eri 
alarühmade tehtud ettepanekute 
analüüsimiseni. Kuulekuse-osavuse osa 
oli väga huvitava ja konstruktiivse Zoomis 
toimunud kohtumise teemaks. Arvestades 
ülesande ulatust, lepiti kokku, et Liviu 
Ionescu juhib ühtset dokumenti, mis sisaldab 
kõiki töörühma töö hõlbustamiseks tehtud 
ettepanekuid, ning töörühma liikmed võivad 
individuaalselt esitada oma märkused otse 
selle dokumendi kohta. 

Lisan infoks juurde, et septembris toimus 
töörühma koosolek veebis, kus arutati 
läbi, milliseid muudatusi soovib FCI pool. 
Kuna IPO-R reeglid on ühtsed IRO-ga, siis 
nüüd ootame nendepoolset muudatuste 
ettepanekut. Seejärel saab edasi minna, et 
lõpuks oleks FCI ja IRO ühised reeglid. Kõigi 
eelduste kohaselt hakkavad uued reeglid 
kehtima 01.01.2024.

Järgmine komisjoni koosolek toimub 18. 
veebruaril 2023 Craiovas Rumeenias.

Mitmesugust
• Hollandi delegaat Frans Jansen 

tegi ettepaneku muuta maailma-
meistrivõistluste toimumise aega. 
Toimumisajaks on siiani olnud august, 
kuid väga paljudes riikides on siis liiga 
palav ning koertele ohtlik. Ühiselt jõuti 
kokkuleppele, et alates 2023. aastast 
toimuvad maailmameistrivõistlused 
juunis.

• Marko Brucan tegi ettepaneku, et 
komisjoni koosolekud toimuksid alati 
ühe päeva jooksul, mitte jaotatuna kahele 
päevale. Otsusega nõustuti ühehäälselt.

Järgmiste MM toimumise riigid:
meeskondlik MM 2023 Rumeenia
individuaalne MM 2024 Holland
meeskondlik MM 2025 Soome
individuaalne MM 2026 Sloveenia

Marko Brucan avaldas tänu Bruno Piccinellile 
külalislahkuse eest, tänas delegaate panuse 
eest koosolekusse ja soovis kõigile turvalist 
kojusõitu.
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FCI agility töökomisjoni 
koosolek 26. septembril 2022 
Austrias

Tekst: Keida Raamat

26. septembril osalesin esimest korda 
FCI agility töökomisjoni delegaatide 
koosolekul Austrias. Päev pärast 
maailmameistrivõistluste lõppu halli 
minnes oli kõik hoopis teistmoodi kui 
eelneval neljal päeval. Võistlushall oli 
tühi, vaid üksikud inimesed koristamas ja 
võistlusplatsi kokkupanekut korraldamas. 
Võistluskeskuse konverentsisaal oli 
broneeritud koosolekuks. 

Koosolekul arutati just toimunud FCI agility 
maailmameistrivõistluste korraldust, toodi 
välja plussid ja miinused ning planeeriti, mida 
järgnevatel aastatel teisiti või paremini teha. 
Korraldavad maad tutvustasid järgmiste 
aastate võistluste plaane, murekohti ja 
rõõme. 

Junior Open Agility World Championship 
(JOAWC) toimub Inglismaal 13.–16.07.2023. 
Võistluse toimumiskoht on kohalik poloklubi, 
kus on palju ruumi kämpingutele ning 
koerte jalutamiseks. Kõik neli võistlusplatsi 
asuvad liivapinnasel, kasutatakse Galicani 
takistusi. Lisaks planeeritakse rohkelt üritusi 
juunioridest võistlejatele ja nende peredele 
võistluspäevade õhtutel. Riiki saab esindada 
kuni 28 võistluspaari. Rohkem infot leiab 
kodulehelt https://joawc2023.co.uk.

European Open (EO) toimus sel aastal 
Belgias ning esimest korda siseruumides. 
Mõõtmiste tulemusena muutus seitsme 
koera suurusrühm, sealhulgas kaks 
midirühma koera mõõdeti minirühma. Sel 
aastal ei jagatud kohapeal ka paberkandjal 
rajaplaane, need saadeti WhatsAppi kaudu 
meeskonna kaptenitele. 

Järgmine EO toimub 20.–23.07.2023 
Taanis. Võistluspaigas on võimalik teha 
välitingimustest neli platsi nii tava- kui 
ka kunstmurule. Esialgu planeeritakse 
võistlusi tavamurul, kuid saju korral viiakse 
need üle kunstmurule. Riiki saab esindada 
kuni 28 võistluspaari, kellest kuni kaheksa 
võib olla ühes suurusrühmas. Meeskond 
koosneb neljast võistluspaarist. Korraliku 
wifi olemasolul edastatakse rajaplaanid 
järgmisel aastal samuti WhatsAppi kaudu. 
Kui individuaalsetes jooksudes kvalifitseerub 
üks koerajuht mitme koeraga finaali, siis 
jäetakse tema kõrgeima koha saavutanud 
koer stardijärjekorras paigale ning teised 
paigutatakse võimaluse korral vähemalt 20 
koera tahapoole. 

Koosolekul tekkis pikk arutelu EO tulevikus 
suhtes, sest uuest aastast osaleb võistlustel 
neli FCI suurusrühma. Üldine arvamus oli, 
et võistlus peaks toimuma sisetingimustes, 
kuna kliima on muutunud ja juuli lõpus võib 
olla äärmiselt kuum. 2023. ja 2024. aastal 
toimuvad EO-d siiski väljas. Osalejate arvu 
üritatakse hoida nii suurena kui võimalik, et 
EO ei muutuks oma olemuselt liiga sarnaseks 
maailmameistrivõistlustega. Suur osalejate 
arv on aga suur koormus kohtunikele ning 
tuleb arvestada mõistliku arvu startidega ühe 
kohtuniku kohta. Arutelus oli teiste hulgas 
ka variant, et ühe kohtuniku kujundatud 
rada hindab kaks eri kohtunikku. Arutati ka 
võimalust teha viis võistlusplatsi – see aga 
eeldab rohkemate kohtunike kasutamist ja 
vähendab oluliselt võistluspaikade valikut, 
eriti sisetingimuste puhul. Teine ettepanek 
puudutas EO meeskondlike jooksude 
formaadi muutmist. Praegu on lubatud 
komplekteerida ühes meeskonnas eri riigi 
võistlejad ning enam kui üks võistkond ühe 
riigi kohta. Edaspidi võiks meeskondlikes 
jooksudes joosta iga riigi esindaja oma riigi 
eest ja koguda punkte. Iga suurusrühma 
meeskondlikku finaaljooksu pääseb 
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igast riigist neli enim punkte kogunud 
võistluspaari. Finaalis saaks osaleda kindel 
arv (näiteks 20 parimat) meeskondi. Nii 
saaks hoida osalejate arvu avatuma, kuna 
see ei ole sõltuvuses meeskonda kuuluvate 
võistluspaaride arvuga.

EO formaadi muutmise arutelu jätkub 
tulevikus. Ootan väga ka Eesti võistlejate 
arvamusi ning ettepanekuid EO kohta 
(keida.raamat@gmail.com).

Maailmameistrivõistluste (MM) korraldus 
sel aastal oli väga hea, Austria tiim tegi 
suurepärast tööd. Mõõtmisel probleeme ei 
olnud. Väljakutseks oli koostöö kohtunikega. 
Mõningad soovitused edaspidiseks: 

• eelmise aasta võitjad ei stardi viimasena;
• ajakavas jooksude algus võiks olla valge 

koera jooksu kellaaeg ning pärast valge 
koera jooksu antakse võistlejatele 1–2 
minutit tutvumise alguseni;

• meeskonna kapten peab saama 
võistlejaid rajaga tutvumisel juhendada, 
isegi kui see nõuab rohkem tutvumise 
gruppe;

• treeningul peab kasutama samu takistusi, 
tõkke kõrguseid ja pikkushüppe pikkust, 
mida kasutatakse võistlustel; 

• rajaskeemi võib avalikustada ainult 
korraldaja. 

Järgmise aasta MM toimub 04.–08.10.2023 
Tšehhis Liberecis Home Credit Arenas. Halli 
mahutavus on 10 000 külastajat ja seal on 
900 parkimiskohta. Kasutatakse Jutagrassi 
muru ja Galicani takistusi. Kohtunikeks valiti 
Karel Havlíček (Tšehhi), Petra Vyplelova 
(Tšehhi), Alexander Beitl (Saksamaa) ja 
Andres Virtanen (Soome). 

2023. aasta maailmameistrivõistlused 
on esimesed, kus võisteldakse neljas 
suurusrühmas (S, M, IM ja L) ning seetõttu 
muutub ka traditsiooniline ajakava. Esialgse 

plaani kohaselt algab MM juba teisipäeval, 
mil toimuvad osa riikide veterinaarkontrollid 
ja treeningud, kolmapäeval jätkatakse 
veterinaarkontrollide ja treeningutega 
ning toimub avamine ja alustatakse 
võistlemisega.

Sel aastal oli aeg valida uus FCI agility-
komisjoni juhatus. Uue juhatuse koosseis: 
president – Mark Valk (Holland)
I asepresident (MM-i delegaat) – 
Peter Feer (Šveits)
II asepresident (EO delegaat) – 
Roland Schiltz (Luksemburg)
III asepresident (JOAWC delegaat) – 
Thomas Thiesen (Norra)
IV asepresident (kontaktisik) – 
Alen Marekovich (Horvaatia)

Kinnitati ka kolmeliikmeline mõõtmis-
komisjon. Kuna 2023. aastal lisandub 
neljas suurusrühm, siis aitavad JAOWC, 
EO ja MM-i ajal lisaks komisjonile koeri 
mõõta vabatahtlikud kohtunikud Bonnik 
Berthelsen, Roland Schiltz ja üks kohalik 
kohtunik. Komisjoni liikmetele pandi 
südamele oma kodumaal rõhutada, et 
kõik koerad, kes nendele võistlustele 
kvalifitseeruvad, peavad laskma ennast 
mõõta!

Hispaania ettepanekul loodi uus töörühm 
Senior European Openi võistluse 
formaadi ja reeglistiku loomiseks. 

Planeeritavad MM-ide toimumiskohad on 
2025. aastal Rootsi, 
2026. aastal Soome, 
2027. aastal Sloveenia, 
2028. aastal Inglismaa. 
2024. aasta MM-i korraldamiseks ei ole veel 
ükski riik soovi avaldanud.

FCI agility-kohtunike koolitus 
kavandatakse 2023. aasta 
oktoobris-novembris.
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FCI esimesed individuaalsed maailmameistrivõistlused 
päästealadel (IPO-R) 

Päevikut pidas Monika Rusing, 
FCI päästekoerte komisjoni delegaat
Fotod: Mihkel Rikas ja Luca Foroni

FCI korraldas sel aastal esimesed 
individuaalsed maailmameistrivõistlused 
päästealadel ning otsustasime Margot 
Luukasega neist osa võtta. Roosil (9-aastane 
hollandi lambakoer Amy’s White Rose von 
den Hohenheimer Herdern) oli see juba 
viies, Minnil (6-aastane saksa lambakoer 
Margman Luminosa) alles esimene MM. 

Ürituse asukohaks oli imeline Brescia 
väikelinn Toscana maakonnas. Natuke 
hirmutas temperatuur, mis suvel on tavaliselt 
üle 30 kraadi, kuid selle aasta põud oli tõstnud 

selle lausa 40 kraadi lähedale. Otsustasime 
riskida, lootes heale loosiõnnele ja ehk 
kuumus annab natukenegi järele. Itaaliasse 
saime „lipsti“ – kolm päeva autosõitu ning 
olimegi esmaspäeva (15.08) õhtul kohal. 
Tubli autojuht ja meeskonna kapten Mihkel 
Rikas sai sellega suurepäraselt hakkama!

Kuna Itaalia meelitas kohale ka fänniklubi 
koosseisus Marelle, Kait, Helen, Alo, siis 
andsime neile ülesandeks leida soodne 
kodumajutus, mis oleks koertele sobiv 
ning võistluskoha lähedal. Airbnb kaudu 
leidsimegi toreda privaatse maakodu 
kõrgemal mägedes. Ja mis peamine – 
koertele mugav!

Kohale jõudes oli õhk „mõnusalt“ 35 
kraadi lähedal. Järgmiseks päevaks lubas 
ilmaennustus sama, aga edaspidi ka vihma 

16.-20. augustil 2022 Itaalias
Reisi- ja võistluspäevik 



38KOER 3/2022

ja temperatuuri olulist langust. Tundus 
ulmeline, et Itaalias võiks temperatuur 
üldse alla 25 kraadi langeda, aga jäime siiski 
lootma. 

16. august, teisipäev 
Aklimatiseerume ja võtame vastu esimesi 
fänne – Helen ja Alo! Puhkasime, nautisime 
head Itaalia toitu. 

17. august, kolmapäev 
Päevaplaanis võistlustele registreerimine, 
veterinaarkontroll, team-leader’ite koos-
olek, 0-koera kuulekuse sooritus ja 
avatseremoonia. 

Esimene ehmatus oli registreerimisel. Mihkel 
tuli tagasi ja teatas, et meie võistlusraamatuid 
ei võetud vastu, kuna puudub Eesti Kennelliidu 
tempel. Registratuurist öeldi, et tulgu me õhtul 
tagasi koos templiga. Meil silmad suured, mis 
tempel?! Meil ei panda templeid! Helistasime 
kohe MM-i superviisorile, FCI töökomisjoni 
liikmele Liviu Ionescule, et selgitada meie 
„mitte-templeid“. Tema soovitusel läksime 

uuesti registratuuri selgitama ja tõestama 
oma võistlusraamatuid. Eesti tööraamatu 
kaanel on valge värviga trükitud EKL-i logo, 
mis esmapilgul ei paista välja, samuti ei 
ole tööraamatus FCI logo. Itaallased aga 
otsisid sisemiselt esilehelt sellist korralikku 
traditsioonilist sinist templit. Igatahes 
koos Liviu ja meie selgituste ning koos 
koerte tõutunnistustega (seal on EKL-i logo 
koos FCI logoga) saime lõpuks võistlusele 
registreeritud. Esimene ehmatus möödas! 

Seejärel suundusime veterinaarkontrolli. 
Jagunesime kahe loomaarsti vahel, kumbki 
eraldi telgis. Minnil kontrolliti kiipi, kuulati, 
kraaditi ja teatati, et tervis korras, võib 
startida. Roosil kontrolliti kiipi, siis imestati 
kauni nime üle, tehti pai ja öeldi, et korras. 
Ilmselt Roosi paistis lihtsalt nii õitsev välja.

Järgmisena Mihkli roll – team-leader’ite 
koosolek. Meie jalutasime seni pargis, 
mängisime joogikraanide juures veega ning 
lobisesime teiste tiimidega, kes ootasid 
samuti oma team-leader’eid. 

Meie meeskond
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Veidi rohkem kui tunni pärast saabus 
Mihkel uudistega. Osalevaid riike oli 17, 
loosimisjärjekord nr 11. Järgmiseks oli 
pommuudis – aportiks metallist pudel! 
Koertel väga halb haarata, ebameeldiv 
ega püsi suus – me keegi ei olnud midagi 
sellist kunagi harjutanud. Õnneks teatas 
Margot, et tal on sellisest materjalist pudel 
kaasas, kuigi poole väiksem. Mõeldud-
tehtud, ohverdame pudeli ning saame õhtul 
harjutada. Lisaks oli uudne info, et kui on 
kuum päev, siis püsilama koerad lamavad 
telgi all varjus. Rõhutati just, et loomade 
heaolu ja tervis peavad olema tagatud ka 
spordis. Mina tervitan väga sellist suhtumist, 
sest tõesti ei ole normaalne, et koer lamab 
kuuma päikese käes 15 minutit ja siis peab 
tööle hakkama. Sama kehtib ka vastupidi – 
koer on töötanud kuuma päikese käes ja siis 
läheb päikese kätte lamama. Etteruttavalt 
võin öelda, et laupäeval, kui oli kõrvetav 

kuumus ja temperatuur üle 30 kraadi, olid 
püsilama koertel telgid pea kohal.

0-koera kuulekuse esitus. Erinevalt IGP MM-
ist ei toimu pääste MM-il platsiproovimist ega 
ei ole ka eraldi treeningplatsi. Õppeprotsess 
jääb igaühele koju. 0-koera esitluses näed, 
kuidas on loositud harjutuste järjekord, platsi 
paigutus ning koerajuhid saavad hinnata 
visuaalselt, kui palju kõigub rippsild, kui hästi 
on lauad koerale kaugelt näha ning kuidas 
abiline koeri kannab. Saime tõelise šoki, 
kui kandja viskas koera suhteliselt kõrgelt 
maha (mitte ei asetanud). Pealtvaatajad 
oigasid ja ahhetasid tribüünidel. Pärast 
sellist viskamist rääkis kohtunik kandjaga. 
Lootsime väga, et ta selgitas, kuidas peab 
koera maha panema, mitte viskama.

Loosimine toimus staadionil, kus team-
leader’i poolt saanud järjekorras võtsime 
endale veinipudeli, mille põhja all oli 
number. Lihtne ja arusaadav. Minule 
tuli number 4 ja Margotile 49. Minnil 
neljapäeval kell 16.40 maa-ala otsing, reedel 
kell 11.50 kuulekus. Roosil neljapäeval kell 
9 kuulekus ja laupäeval kell 12 varing. Ajad 
tundusid mitte kõige hullemad, v.a Margoti 
ja Roosi keskpäevane aeg. Laupäevaks oli 
ilmaprognoos jälle üle 30 kraadi. 

Avatseremoonia
Avatseremooniani jäi veel tund aega oodata 
ning otsustasime kiiresti varinguala üle 
vaadata. Alale minna ei saanud, aga aia 
tagant nägime, et pole ainult rusud. See oli 
pikliku kujuga ehitatud plats, mis koosnes 
autodest, hoonetest, rusudest ja tornidest. 
Seejärel kiirustasime tagasi, et jõuda piisava 
ajavaruga avatseremoonia kogunemisele. 

Kohale jõudes avastasime, et liiklus on kinni 
pandud ning rongkäik juba toimub! Kiirelt 
parkisime autod ja leidsime oma koha 
rongkäigus. Rivi lõpust leidsime ka Estonia 
sildi, mille Helen haaras enda kätte ja kõndis 

Minni aporti (metallpudel) toomine. Paljud 
koerad haarasid pudelist kinni ja enne, kui 
jõudsid pead tõsta, libises pudel suust maha. 
Koerte jaoks oli materjal ootamatu ja 
nad ei osanud haarde tugevusega 
arvestada. Pudeli mahapillamine 
on punktide mõistes „kallis“.
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meie ees. Seega vähemalt pool rongkäiku 
tegime kaasa ning pidulikul avamisel olime 
täiesti õigel kohal! 

18. august, neljapäev 
Esimene võistluspäev. Roosi kuulekus ja 
Minni maa-ala otsing. 

Öösel saabus vihm – uskumatu, aga 
temperatuur langes! Oligi külm, vihm ja 
tugev tuul. Staadioni juurde jõudes oli selge, 
et ilm pole mitte veidi tuuline, vaid tõsiselt 
tormine. 

Kogunemiskohtadel pidid võistlejad olema 
vähemalt 30 minutit enne oma soorituse 
aega ning koos koeraga ootealal vähemalt 
10 minutit varem. Ootealal võis koeraga 
mängida, anda maiust. Margot suundus 
Roosiga ootealale lausa 20 minutit varem, 
et teha sooja ja luua koerale õige meeleolu. 
Staadionile lubas võistleja platsiabiline, kelle 
juurde tuli minna umbes viis minutit enne 
oma sooritust. Margot ja Roosi jäid tormi ja 
vihma kätte ootama, mina suundusin koos 
palli ja maiustega tribüünile. 

Lõdisesime tribüünil kuuekesi kobaras koos 
ja Marelle üritas otseülekannet teha. Hoidsin 
kahe käega seljas olevat kilekat kinni, et 
see ära ei lendaks. Nii kui Margot ja Soome 
võistleja Heidi Levander platsile jõudsid, 
tulid veel tugevamad tormi-iilid. Kohtunik 
võistlust ei peatanud, kuigi platsiabilised olid 
pidevalt tegevuses ringilendavate asjade 
püüdmisega.

Kõrvalkõnd tähendas tugevalt vastu tuult 
kaldu kõndimist, kohtunik rühkis samuti 
järele. Takistustel koerad kõikusid, tundus, 
et tuul lükkab nad kohe maha. Kogu 
soorituse aja pidi Margot vaatama, kuidas 
ise püsti püsida ning nägemiseks prillidelt 
vett pühkima – ilm oli ikka väga ekstreemne! 
Roosi tegi üldmuljena väga ilusa soorituse. 
Aga kuidas siis 62 punkti?! 
• Püsilama – Roosi viga, lahkus kohe algul, 

miinus 10 p. 
• Kandmine – kandja viskas koera 

maha! Sama kandja, kes oli nullkoera 
sooritusel ja sama käitumine. Piltidelt 
on õudne vaadata, kuidas Roosi pea ees 
ja kael kahekorra maandub – ime, et 

Roosi kuulekus. Kõrvalkõnni harjutus, võistlejad ja kohtunik rühkimas vastu tuult.
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ta tõsist vigastust ei saanud. Reeglites 
on kirjas, et kui koer hüppab maha 
enne mahapanemist, siis 0 punkti. Väga 
veider, et kohtunik tõlgendas seda 
mahaviskamist mahahüppamiseks ning 
andis harjutuse eest 0 p (ehk miinus 10 p). 

• Juhitavus distantsilt – 3 lauda, võrdhaarses 
kolmurgas, vahed 40 meetrit. Margot 
katsus seista alguspunktis ja sooritas 
harjutuse imeliselt (1 lisakäsk). Ja siis 
kohtunik ütleb Margotile, et sa peaksid 
algusringi jälgima. Mis ringi? Kus kohas? 
Selgus, et alguspunktis oli joonistatud 
maha ring, millest välja astuda ei tohtinud, 
siis kohe 0 punkti (–10 p). Reeglites on 
kirjas, et koera suunamisel peab üks jalg 
olema paigal alguspunktis, teise jalaga 
võid astuda. Nüüd oli maha joonistatud 
ring, mille sees koerajuht pidi püsima. 
Kurb, et 0 koera sooritusel ja team-
leader’ite koosolekul sellest ei räägitud. 
Margot oli võistlusjärjekorras neljas paar 
ehk siis läks n-ö „kahurilihaks“. Hiljem 
juba teati, et peab püsima ringi sees. 

Kui algselt kavatsesime jääda staadionile, 
et vaadata teiste osalejate võistlemist, siis 
sellise tormi ja külmaga loobusime ning 
suundusime oma kodumajutusse.

Lõuna paiku hakkas ilm paranema. Tuul 
andis järele, päike piilus pilve tagant ja 
temperatuur hakkas tõusma. Lootsin, et 
see ilma paranemine liiga kiiresti pihta 
ei hakkaks, las olla pigem tuuline ja veidi 
vihmane ka kella 16.40 ajal. Ootealale 
jõudsime tund aega varem. Tuul oli 
vaibunud, puhus vaid aeg-ajalt iilidena. 
Temperatuur oli tõusnud juba 25–26 kraadi 
peale, oli veidi lämbe, aga ei veel hullu! Soe 
Eesti suvi, kuid niiskem. Kuulsime, et enne 
minu ja Minni töö algust võistelnud kuuest 
koerast oli kaks itaalia koera maa-ala ära 
sooritanud.

Maa-alaks oli linnalähedane jõeäärne metsa 
või pargi moodi maastik. Seda katsid tihedad 

ja läbimatud põõsastikud, oli nii lagedamat 
kui ka tihedamat ala. Meie arusaamiste 
järgi metsa seal ei olnud. Pidime hoidma 
end jalgradadel, sest tihedate põõsaste 
tõttu mujal liikuda ei olnud võimalik. Avalik 
terviserada kulges paralleelselt jõega ning 
jooksjad, ratturid ja koeraga jalutajad läbisid 
sama ala ka soorituste ajal. 

Eesmärk oli leida kolm inimest poole 
tunni jooksul ligi nelja hektari suuruselt 
alalt. Alustasin ala läbimist tihedamast 
osast – isegi koer ei mahtunud sellest läbi. 
Kulutasin tervelt 10 minutit eri kohtadest 
alale sisenemiseks, mis oli ilmselgelt liigne 

Minni maa-ala otsingul.
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ajakulu võrreldes selle nurga suurusega ala 
üldosast. Edasi liikudes leidis Minni lühikese 
vahega kaks inimest, teatamine oli tema 
kohta hea, kontroll veidi konarlik. Ta ei 
tahtnud leitud inimeste juurest ära tulla, eriti 
just teise inimese juurest. Selleks hetkeks oli 
kulunud 20 minutit, aga maastikust 60% oli 
veel läbi otsimata. Sain aru, et pean tõstma 
tempot, kui soovin ala lõppu jõuda. Kuigi 
suunasin Minnit hõredamalt ja liikusin ise 
tempokamalt, ei olnud see piisav. 

Aeg lõppes ja meie töö peatati. Küsisin 
kohtunikult, kuhu meil inimene sisse jäi 
ning sain vastuseks, et mina ja koer seal ei 
käinud. Uuh – hea seegi, et läbitöötatud ala 
oli korralikult tehtud. Kokkuvõttes sain 123 
punkti 200-st, mis koolitustulemust kokku 
ei anna, kuna üks inimene jäi leidmata. 
Minni kohta saan öelda ainult kiidusõnu 
– ta töötas täpselt nii, nagu oleksime 

teinud Eestis oma tavapärastel võistlustel. 
Ei mingeid väsimusmärke, töötas sama 
intensiivsusega kogu aja. Käivitus kohe, 
maastik ja ilm teda ei seganud ning toredad 
tundusid ka võõrad Itaalia onud, kelle käest 
palli nõuda. Seekord eksisin mina, kes ma ei 
osanud aega paremini planeerida. Puudus 
lihtsalt taolise maastiku kogemus ning olin 
liialt aeglane ala läbitöötamisel.

19. august, reede 
Teine võistluspäev. Minni kuulekus. 

Meie kuulekuse aeg oli kell 11.30, ilm 
jätkuvalt vihmane ja jahe, kuid õnneks 
mitte tormine. Väga hea ilm soorituseks. 
Loosiga vedas, olin esimene. Paariliseks 
Peter Schüler suuršnautseriga Austriast. 
Saksakeelne publik oli talle kaasa elamas, 
kuna tema puhul oli tegemist väga kogenud 
ja tugeva koerasportlasega.
Kõik harjutused sooritasime kõrgetele 
hinnetele, välja arvatud juhitavus distantsilt, 
kus Minni lihtsalt ei näinud neid laudu. 
Jooksis ja üritas, kuid lisakäske sai nii palju, et 
kaotasime kõik 10 punkti, mis selle harjutuse 
eest antakse. Minni meeleolu ja töösoov olid 
väga head ning teised kuulekuse elemendid 
õnnestusid tehniliselt väga hästi, pisivead 
olid vaid alg- ja lõppasendites. Paljudele 
probleeme tekitanud hantel ehk metallist 
pudel õnnestus meil suurepäraselt. Mida 
harjutus edasi, seda rohkem hakkas mulle 
kaasa elama ka Austria publik. Tore oli 
kuulda aplausi ilusa soorituse eest. Minniga 
jäin väga rahule, kohtunik andis 81 punkti 
100-st. Vaadates eelmise päeva kuulekuste 
punkte, siis kaheksaga algav punktisumma 
oli juba väga hea tulemus. Seekord oligi 
palju läbikukkujaid just kuulekuses. Peter 
Schüleril kõik ei õnnestunud ja tema 
sooritus hinnati 67 punkti vääriliseks ning 
samuti jäi neil metsas üks inimene leidmata. 
See näitab, et juhtub kõigil, ka väga kogenud 
koerasportlastel. 
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20. august, laupäev 
Kolmas võistluspäev, Roosi varinguotsing.

Hommikul ärkasime, päike paistis kõrgelt 
ja temperatuur oli „soe“ ehk siis kell 
10 hommikul juba väga palav. Täiesti 
uskumatu, et kaks eelmist päeva olid 
jahedad. Kohalikud rääkisid, et vihma pole 
sadanud üle kahe kuu, ning rõõmustasid 
eelmiste päevade saju üle. 

Margoti ja Roosi aeg oli kell 12, mis tähendas 
vähemalt 30-kraadist kuumust. Sooritus 
toimus lauspäikese käes – hirmutav. Raske 
sooritada, lõhn levib kehvalt ning mure oli 
Roosi ülekuumenemise pärast. Olime tund 
varem kohal, parkisime auto vilusse ja 
katsime aknad hõbedaste kuumakaitsetega. 
Päikese käes oli võimatu olla – maksimaalselt 
5 minutit! Roosi jahutamiseks olime 
korralikult valmistunud – kaasas külm vesi 
koos jääkuubikutega ja jahutusvest. 

Varingu ala oli pikliku kolmnurkse kujuga. 
Pikkus 80 meetrit ning laius kõikus 40 ja 
80 meetri vahel. Raskeks tegi asjaolu, et 
koerajuhil oli võimalik seista vaid kolmes 
kohas. Piki ala oli maha pandud kolm 
euroalust ning koerajuht võis ainult nende 
pealt koera suunata. Alalt tuli leida kolm 
inimest, kellest üks oli pimedas alas, 
üks vähemalt kahe meetri sügavusel või 
kõrgusel, aega pool tundi.

Roosi liikus alal väga vabalt, turnis kõrgetes 
kohtades, kus koerad harva käivad. Kõrvalt 
jälgides oli hirm mõeldes sellele, kui peaks 
kukkuma. Fotograafidel oli muidugi tore – 
pildistasid usinasti koera turnimist.

Roosi leidis kiiresti ala keskosast kõrgel 
asuva figurandi ja tegi korraliku teatamise. 
Kuna ala esimene nurk oli veel läbi otsimata 
ja seal oli sügavust kõige rohkem (ca 80 
meetrit), siis Margot üritas veel värsket 

Euroalus, millel koerajuht võis seista ja sealt koera juhtida.
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Roosit kiirelt sinna taha saata. Saatmiseks 
oli ainult üks tee, kuid selle tee peale oli 
koertele paras „lõks“ üles seatud. „Lõksuks” 
oli väike hoone, aknad klaasideta ning 
hoones oli inimene (koera töö ajal varingus 
liiguvad inimesed rusu peal ja imiteerivad 
teisi päästetöötajaid). 

Koerad alustavad liikumist kaugesse nurka 
jõudmiseks, kuid jõudes maja kõrvale, 
tunnevad majas olnud inimese lõhna. 
Koerad lähevad lõhna järgides majja, samal 
ajal inimene liigub hoonest välja. Koerad 
otsivad hoone läbi, leidmata lõhnaallikat 
ning tulevad koerajuhi juurde tagasi. Samal 
hetkel liigub inimene majja tagasi. Nii juhtus 
ka Roosiga. Nii kui Margot saatis Roosi taha 
nurka, tuli ette see hoone, Roosi tundis 
lõhna ning asus hoonest inimest otsima. 

Väga raske oli Roosile selgeks teha, et jäta 
see lõhn sinnapaika ja mine veel 60 meetrit 

mööda paneele ja takistusi edasi, et seal on 
äkki uus lõhn... Margot otsustas, et jätkab 
ala läbitöötamist teistest kohtadest ning 
tuleb lõpus tagasi. Tagapool taolist lõksu 
ei olnud, Roosi turnis kõrgustes, liikus 
väga hästi ning leidis teise figurandi, tegi 
korraliku teatamise. Aega oli kulunud vaid 
15 minutit, kuid oli näha, et koer hakkab 
palavuse käes ära küpsema. Margotil pääsu 
polnud – üks kauge nurk kontrollimata, kus 
Roosi käinud ei olnud – kolmas figurant 
pidi seal olema. 

Üritasid küll, kuid hästi seatud lõks ja väga 
kuum ilm tegid oma töö ning kahjuks jäi 
kolmas inimene leidmata. 

Kokkuvõttes osales sellel MM-il 78 osalejat 
17 riigist. Jäljes 8, maa-alal 36, varingus 
34 osalejat. Seekord tuli tulemusi ainult 
näpuotsaga – jäljes 0, maa-alas 7 (19,44%) 
ja varingus 8 (23,53%). 

Roosi töötamas varingu maa-alal.
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Maa-ala otsingu maailmameistriks tuli 
Dagmar Baranova Slovakkiast inglise 
springerspanjeliga ning varinguotsingu 
maailmameistriks Sarolta Leckzki Ungarist 
belgia lambakoeraga malinois. Jäljeajamises 
jäigi tiitel välja andmata. 

Omalt poolt soovime tänada kõiki 
toetajaid – tänu teile sai osalemine 
võimalikuks! 

Suurim tänu teile, Eesti Kennelliit, 
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja 
Vabatahtlik Reservpäästerühm! 

Suur abi oli kaasas olnud fänniklubist – 
Marelle, Kait, Helen, Alo. Tänu neile sain 
esimest korda võistlustel keskenduda ainult 
oma sooritustele, mitte olmele ja logistikale. 

Loomulikult suur-suur tänu ka kõikidele, kes 
Eestist meile kaasa elasid! Kogu teie siiras 
rõõm ja emotsioon jõudis meieni!
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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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Rahvusvaheline 
teenistuskoerte töökatse (IGP)

FCI maailmameistrivõistlused 
7.–11. septembril 2022 Tšehhis
Tekst: Merlin Kanter
Fotod: Merlin Kanter ja Mare End

Tänavused FCI rahvusvahelise teenistus-
koerte töökatse (IGP) maailma-
meistrivõistlused toimusid 7.–11. 
septembril Roudnice nad Labemis Tšehhis. 
Eestit esindasid sellel võistlusel 2022. aasta 
Eesti meister IGP-s Greta Rüütel belgia 
lambakoeraga malinois Garant z Údoli Jizery 
ning Merlin Kanter saksa lambakoeraga 
Estrellest Särts Sahara.

Ürituse superviisor oli Robert Markschläger 
(Austria), jäljekoordinaator Freddy Sermant 
(Belgia), A-osa (jälg) kohtunik Thomas 
Wöginger (Austria), B-osa (kuulekus) 
kohtunik Klaus-Jürgen Glüh (Saksamaa), 
C-osa (kaitse) kohtunik Igor Lengvarský 
(Slovakkia). Varrukamehed töötasid kahe 
paarina: 1. paar: Josef Kubec ja Jan Böhm, 
2. paar: Milan Římek ja Vojtěch Konećný. 
Varu-varrukameesteks olid Jiří Mach, 
Tomáš Louda, Vojtěch Filip, Jaroslav Vyhnal. 
Võistluste peakorraldaja oli Václav Kejř, 
asekorraldaja Martin Ćecho.

Järjekorras XXX FCI IGP maailmameistri-
võistlused toimusid samas kohas teist korda 
(eelmine kord 2013. aastal). Korraldustiim 
tundis oma tööd ning viis võistlused läbi 
väga koera- ja koerajuhisõbralikult.

Korraldus
Võistlejatele oli ette valmistatud kolm 
kuulekuse ja kaitse treenimise platsi 
IGP inventariga ja kaks jäljepõldu. 
Veterinaarkontrollis kontrolliti vaid kiipi ja 
vaktsineerimisi. Iga soorituse järel toimus 
kohtuniku silme all uus kiibikontroll, mis oli 
ühtlasi ka ligipääsetavuse testiks.

Võistlused püsisid kenasti ajakavas, olles 
kohati isegi veidi ees. Kui mõni võistleja 
jäi kuulekuses ära, kasutati tema asemel 
nullkoera. Kui esimese päeva viimase 
rühma kaitsesooritused jäid hämarale 
ajale, tõsteti järgmiste päevade ajad pool 
tundi varasemaks ja neljapäeva viimane 
grupp lükati edasi laupäevale. Võistlejate 
jaoks oli staadioni kõrval mugav kinnine 
parkla, kus sai koeraga jalutada, teda 
soojendada ja soorituseks ette valmistada. 
Jäljekoordinaator rõhutas korduvalt, et nad 
pingutavad kõikide jäljetöö õnnestumiseks. 
Reedel oli äikesetorm ning sel ajal tehti 
jäljetöös paus ja pärast uued jäljed. 
Pingutustest hoolimata ei pääsenud 
võistlejad palavusest, päikesest, tuulest 
ega põllul pesitsevatest hiirtest. Kolmandik 
võistlejatest ebaõnnestus just jäljel.

Kaitsesooritusel töötanud varrukamehed 
olid tipptasemel. Kõigiga töötati võrdselt, 

Eesti võistkond
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suurepärased rünnakute vastuvõtud ja 
korralikud koormused. 

Koos varuvõistlejatega oli registreeritud 
168 osalejat 34 riigist, platsiproovis oli kirjas 
152 osalejat, stardis 144 võistlejat. Suurima 
osa registreerunud tõugudest moodustasid 
belgia lambakoer malinois (98 koera) ja saksa 
lambakoer (59 koera). Teistest tõugudest olid 
esindatud rottweiler, dobermann, hollandi 
lambakoer, suuršnautser, belgia lambakoer 
tervueren, bokser ja hovawart. Nende hulgas 
oli kuus oma tõu maailmameistrit. Vanuse 
poolest moodustasid põhiosa viie- ja 
kuueaastased koerad. Registreerunud 168 
koerast vanim oli kaheksa-aastane emane 
malinois Fiona Marshall Dogs (koerajuht 
Milena Przedwojewska, Poola), kes saavutas 
250 punktiga 75. koha.

Vanimaks koerajuhiks oli 85-aastane Toshiko 
Horiuchi, 40-aastase töökogemusega 
künoloog Jaapanist. Talle avaldati 
lõputseremoonial eraldi lillekimbuga austust, 
kuigi tulemust nad ei saavutanud. Võistluse 
vanimal koerajuhil sattus aga olema noorim 
võistlusel osalev koer – kaheaastane saksa 
lambakoer Boris vom R Plus.

Eesti võistkond
Eesti oli FCI IGP maailmameistrivõistlustel 
esindatud kaheksandat korda. Osalesid 
Greta Rüütel ja 4,5-aastane isane belgia 
lambakoer malinois Garant z Údoli Jizery 
(hüüdnimi Gutsi) ning Merlin Kanter ja 
6,5-aastane emane saksa lambakoer 
Estrellest Särts Sahara (hüüdnimi Sara). 
Võistkonna kapteniks oli Glenn De Bie, kes 
esindas Eestit samal võistlusel 2019. aastal.

Eesti osalemine FCI IPO/IGP MM-del 2008-2021

aasta  osalejad         tulemus

2020–2021  suurvõistlused jäid pandeemia tõttu ära

2019   Glenn De Bie ja bordercollie Luna Tale Link

2018   Aivo Oblikas ja belgia lambakoer malinois Daneskjold Hawk  104. koht

2017   Erika Piirsalu ja belgia lambakoer malinois Adofau Wally   80. koht

2015–2016  Eesti ei osalenud

2014   Eesti võistkond         14. koht

  Erika Piirsalu ja belgia lambakoer malinois Adofau Wally   51. koht

  Merlin Kanter ja saksa lambakoer Estrellest Imeline Tsüklon  60. koht

  Anu Oks ja saksa lambakoer Estrellest Hurmuri Hundiin   80. koht

2011–2013  Eesti ei osalenud

2010   Urve Lageda ja saksa lambakoer Ratsumestarin Drago   69. koht

2009   Aivo Oblikas ja dobermann Onaoma De-Light

2008   Urve Lageda ja saksa lambakoer Ratsumestarin Drago   69. koht
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Osalejate tutvustus. 
Greta ja Gutsi
1995. aastal sai Greta oma esimese 
koera, keda ta koolitas oma teadmiste ja 
oskuste abil. Selleks, et osaleda võistlustel, 
valis ta järgmiseks koeraks tõukoera – 
hovawart’i. Erinevatel koeraspordi aladel 
on Greta jätkanud kolme sama tõugu 
koeraga. Esimesega (Asko) võistlesid nad 
kuulekuskoolituses, sõnakuulelikkuses ja 
agility’s. Järgmisega (EST CH, FH CH, EST 
PJK CH, FH M`14 Nicky vom Hause Luka) 
saavutati tulemused BH, SK2, KK-3, PJK-
3, IPO-1, FH2, IPO-FH ja jõudsid erijäljes 
(IPO-FH) kolmel korral ka FCI IPO-FH 
maailmameistrivõistlustele Eestit esindama. 
2016. aastal saavutasid nad seal 16. koha 
(kokku 42 osalejat) ja 2017. aastal 20. koha 
(kokku 45 osalejat). Kolmanda koera (Custos 
Liminis Aurelia) tulemusteks olid BH, A-3, 
AG-2, H-2, SK1, KK-3, PJK-1, IFH-2.

Gretale meeldib väga IGP, kuid head 
hovawart’i on IGP jaoks keeruline leida. 
Seetõttu tuli tema koju isane belgia 
lambakoer malinois IGP M’22 Garant 
z Údoli Jizery, koduselt Gutsi. Kuna 
esimestel eluaastatel kimbutasid koera 
terviseprobleemid, siis polnud Greta üldse 
kindel, et nad kunagi IGP-d harrastada 
saavad. Seega iga järgmise IGP astme 
saavutamine oli nende jaoks juba suur võit.

Lisaks IGP-3-le ja Eesti IGP meistritiitlile 
2022 on 4,5-aastasel Gutsil tänaseks 
tulemused BH, AG-1, H-1, IFH-1.

Merlin ja Sara
Ka Merlini koeraharrastus ja -armastus sai 
alguse 1995. aastal. Merlin oli 14-aastane, 
kui peresse toodi emane saksa lambakoer 
Põhjakroon Crisse (koduselt Hera).Temaga 
koos tärkas armastus teenistuskoerte ja 
koeraspordi vastu. Esimesel võimalusel 
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võttis ta omale saksa lambakoera Estrellest 
Tõru – see sai teoks 2004. aastal. Koos 
osalesid nad näitustel, eksamitel ja 
võistlustel. Tulemuseks KK-3, BH, IPO-3, 
FH2 ning tiitlid „Eesti saksa lambakoerte 
meister kuulekuskoolituses 2007“, „Eesti 
Saksa Lambakoerte Ühingu aasta parim 
kuulekuse koer 2007“ ja „Parim isane 
varrukakoer“ mitmel saksa lambakoerte 
erinäitusel aastatel 2008 ja 2011.

2008. aastal asus Merlin Eesti 
Saksa Lambakoerte Ühingu (ESLÜ) 
koolitustoimkonda vedama – korraldas 
eksameid, võistluseid ja koolitusi. Aastatel 
2009–2015 töötas Merlin ESLÜ ajakirja 
Saksa Lambakoer peatoimetajana. Kahjuks 
või õnneks sattusid Merlini koerad olema 
näitustel mitte kuigi edukad. Tundus, et 
tulemusrikkam on oma koeri rohkem ja 
paremini koolitada ning võistlusi võita kui 
näitustel edu saavutada. See oli tõenäoliselt 
esmane põhjus, miks Merlin on praegu 
eelkõige koerte jälje- ja kuulekusekoolitaja. 
Merlini teine koer on valitud tööliinist – isane 
saksa lambakoer EST IPO CH Estrellest Imeline 
Tsüklon. Temaga koos saavutati 60. koht FCI 
IPO maailmameistrivõistlustel 2014. aastal ja 
74. koht WUSV IPO maailmameistrivõistlustel 
2015. aastal. Samuti kuulub talle tiitel „Eesti 
Saksa Lambakoerte Ühingu aasta parim 
IPO koer 2015“. Treeningute kõrval hakkas 
üha enam inimesi küsima koerakoolitamise 
vallas Merlinilt abi ja nõu. 2010. aastal asus 
Merlin teisi õpetama ja treenima. Sujuvalt 
tuli osalejaid juurde ja alates 2013. aastast 
tegeleb Merlin täiskohaga koerakoolitajana, 
eelkõige jälje ja kuulekuse teemadel. 2014. 
aastast on tal olemas ka Eesti Kennelliidu 
atestaat.

Ennast koerajuhi ja koerakoolitajana 
pidevalt täiendades ja eri tõugu koeri 
koolitades sai Merlin koeratõuge ja 
-tüüpe näha ning katsetada. Sellest 
hoolimata langes järgmise koera valik 

saksa lambakoera kasuks. Tõru ja Tsüklon 
olid kehva toidumotivatsiooniga, kuid 
tugeva saagiinstinktiga koerad. Neid oli 
lust treenida kuulekuses, kuid keeruline 
jäljehuvi üles ehitada. Seetõttu sündis 
järgmise koera valik heade jäljeajamise 
eelduste alusel ja võeti suurepärase 
jäljekoera EST PJK CH, EST FH CH Estrellest 
Hurmuri Coca järglane Estrellest Särts 
Sahara.

Valikut toetas kutsikate isa EST IGP CH, IPO 
M’18, KK M’20 Estrellest Von Vertex, kelle 
järglaselt lootis Merlin head kaitsetööd. 
Sara ongi väga-väga hea jäljekoer ja tugev 
kaitsetöös. Samas on pärast pallihulle 
isaseid Merlini jaoks paras pähkel emase 
koera kuulekuse koolitamine. Aga just 
selles peitubki koeraspordi võlu – kunagi 
ei hakka igav, sest iga koer ja koerajuht ja 
nende kombinatsioon on unikaalne ning 
vajab individuaalset lähenemist!
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Võistlusnädal
Kahepäevase sõidu tulemusena jõudsime 
pühapäeva õhtuks kohale. Vaatasime 
staadioni ja selle ümbruse üle ning seadsime 
ennast sisse. Greta oli leidnud meile ilusa ja 
mugava majutuse Elbe jõe kaldal. Koerad 
olid seal teretulnud ja saime jõe ääres 
mõnusalt pikki jalutuskäike teha.

Esmaspäeva hommikul läbisime 
veterinaarkontrolli ning seejärel tegime 
staadionitreeningu ja jäljetreeningu. Peab 
märkima, et mägisel maal keerutab tuul 
salakavalalt, kord siit-, kord sealtpoolt. 

Varem oli meile saadetud treeningpõllu 
koordinaadid, kuid eelmisel päeval olid 
paljud korraldajatele kurtnud, et põld on jälgi 
täis trambitud. Just siis, kui meie plaanisime 
jäljele startida, saime korraldajalt meili 
uue ametliku treeningpõllu koordinaatide 
kohta. Jõudsime 15 minutiga kohale ja 
olime lausa esimesed!

Teisipäevane päevakava nägi ette 
hommikust jäljetrenni, kaptenite koos-
olekut, nullkoerte soorituste vaatamist, 
avatseremoonial osalemist ning stardi-
järjekorra loosimist.

Kolmapäeval tuli Gretal ja Gutsil ajada jälge 
26-kraadises kuumuses, päikeses ja tugevas 
tuules. Gutsi ajas esimese sirge, näitas 
eseme, kuid kaotas jälje esimeses nurgas, 
kus tuul viis tugevalt astutud jäljelõhna vales 
suunas. Tahaks küll seda ebaõnnestumist 
ilma kaela veeretada, kuid tegelikult ilm 
Gutsit ei seganud, küll aga kiired jalad. 
Greta ei saanud ta tempot kontrolli alla. 
Kokkuvõttes 9 punkti, hinne mitterahuldav.

Neljapäeva hommikul oli ilm jäljeks mônus 
– jahe, veidi udune ja nõrga tuulega. Sara 
näitas, mida ta oskas. Punkte kaotasime 
tempo kõikumise tõttu ja seepärast, et 
teisele esemele pani käpa peale. Kokku 95 
punkti, hinne kõrge väga hea.

Greta ja Gutsi

Reedel tegid Greta ja Gutsi eestlastest 
esimesena kaitsesoorituse. Sooritus oli 
suuremate viperusteta, kokku 85 punkti, 
hinne tugev hea. 

Merlin ja Sara startisid kaitses paar tundi 
hiljem. Sara tegi kõik harjutused ära, aga 

Merlin ja Sara



52KOER 3/2022

varrukameeste ees valvates ja haukudes 
hüppas neile näkku ja tõukas käppadega. 
Kõik need varrukamehe puudutamised 
läksid üle 10 punkti maksma. Kokku 79 
punkti, hinne kõrge rahuldav.

Laupäeval tegime kuulekusetrenni, 
vaatasime staadionil teiste sooritusi, 
ostlesime ning lõpetasime päeva 
traditsioonilisel galaõhtul.

Pühapäev algas Merlini ja Sara 
kuulekusesooritusega. Saral oli kärsitu ja 
ulakas tuju, et mitte öelda pisut kontrolli alt 
väljas. Tegi mitmeid pisisigadusi, sealhulgas 
ennetas püsilamast istumatulekut, 
pakkus alguspunktis lamamist, tuli juurde 
kutsumisel viltu ette, viskus edasisaatmisel 
lamama hetkel, kui kohtunik oli „lama“-
käsu andmiseks Merlinile märku andnud. 
Tulemuseks 78 punkti, hinne kõrge 
rahuldav.

Greta ja Gutsi astusid loosi tahtel võistlema 
vahetult pärast 97 punkti saavutanud 
Viktoria ja Camino Brillante Blicki sooritust. 
Närvid pidasid vastu ja nad tegid kena 
kuulekusesoorituse, kogudes 85 punkti ja 
hinne tugev hea.

Kokkuvõtteks
Maailmameistrivõistlustel startinud 144 
osalejast 86 (60%) said positiivse tulemuse, 
58 (40%) ebaõnnestus. 

Eestlastest saavutasid Merlin Kanter ja 
Estrellest Särts Sahara 69. koha hindega 
hea, kokku 252 punkti. Greta Rüütel ja 
Garant z Údoli Jizery jälje ebaõnnestumise 
tõttu tulemust ei saanud.

Maailmameistriks tuli 288 punktiga (98-
97-93, hinne võrratu) Ukraina sõjaväelane 
Viktoria Bezus oma kenneli kasvandikuga 
Camino Brillante Blick, viieaastane emane 
malinois.

Neil oli ka võistluse parim kuulekuse 
sooritus. Matúš Balun Slovakkiast ja 
saksa lambakoera Bono Extreme Arakon 
Land saavutasid 3. koha ja neil oli parim 
jäljesooritus (99 punkti, hinne võrratu). 
Martin Slovák Tšehhist ja isane malinois Cane 
Codi-Fin saavutasid 4. koha ja neil oli parim 
kaitsesooritus (97 punkti, hinne võrratu).

Võistkondlikus arvestuses, kus lähevad 
arvesse kolm parimat individuaaltulemust, 
võttis võidu „koduplatsil“ mänginud 
korraldajariik Tšehhi, samaväärse 
punktisummaga jäi teiseks Slovakkia. 3. 
koha sai Soome. Sellega lõppes kolm aastat 
kestnud Saksamaa võidukäik meeskondlikus 
arvestuses, kes jäi seekord viiendaks.

FCI IGP maailmameistrivõistlustel osalemine 
oli suur rõõm ja võimas elamus mõlemale, 
nii Gretale kui ka Merlinile. Kuigi võistlemisel 
ei läinud kõik plaanipäraselt, sai nautida 
sooritusi kõrvuti maailma parimate koerte ja 
koerajuhtidega. Üritus oli hästi korraldatud 
ja palju rahvast kaasa elamas. 

Mõlemad on väga tänulikud oma 
koertele, kellega koos saime selliseid 
imelisi emotsioone kogeda, ning kõikidele 
toetajatele ja abilistele, kellega üldse nii 
kaugele jõudsime!

Võistluste koduleht ja kõik tulemused: 
fciigp2022cz.cz
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Agility MM 
22.–25. septembril 2022 
Austrias

Tekst: Kairi Raamat 
Fotod: Eesti Agilityliit

FCI agility maailmameistrivõistlused 
toimusid pärast kahe aasta pikkust pausi. 
Seekord võistlesime Austrias, Viini serval 
asuvas väikelinnas Schwechatis. 

Kõigi Eesti agility-fännide ja sportlaste 
suureks kurvastuseks olid just need kaks 
koroona tõttu ära jäänud MM-i aastat need, 
mil see suurvõistlus pidi toimuma Eestis 
Tallinnas. 2022. aasta MM-i korraldamisluba 
oli FCI poolt antud Venemaale, kuid 
veebruaris alanud Venemaa sissetung 
Ukrainasse muutis võistluse toimumise 
seal võimatuks. Oli taas suur oht, et agility-
sportlaste pikisilmi oodatud mõõduvõtt 
jäetakse ära. Kõigi suureks rõõmuks oli 
Austria nõus võtma võistluse korraldamise 
enda peale ja see rekordiliselt lühikese aja 
jooksul korraldatud agility MM ei jäänud 
mitte millegagi alla eelnevatele.

Eesti oli MM-il väljas täismeeskonnaga, kokku 
12 võistluspaari kolmes suurusrühmas, 
kapten ja kapteni abi. Kogu meeskond jõudis 
Austriasse sekeldusteta ning kolmapäeval 
toimunud veterinaarkontroll ja treening 
läksid libedalt.
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Võistlused ise algasid neljapäeva hommikul 
avatseremooniaga, kus oli tunda sportlaste 
elevust ja taaskohtumisrõõmu. Kohtunikeks 
olid kutsutud ilmselt kõigile agility-sportlastele 
tuttavad Bernd Hüppe Austriast ja Jan Egil 
Eide Norrast. Bernd Hüppe on tuntud oma 
tehniliselt väga keerukate radade poolest, 
millele tasakaaluks olid Jan Egil Eide kiired, 
koerajuhtide võimeid proovile panevad rajad. 
Võistluse avatseremooniale järgnesid kõigi 
kolme suurusklassi meeskondliku võistluse 
hüpperajad. 

Eesti meeskonnal tulemused esimesel 
päeval olid järgmised: 
• miniklassis tulemusega kaks disklahvi ja 

üks puhas rada. 26. koht 28 meeskonna 
seas, võitis Austria meeskond;

• midiklassis ühe disklahvi ja kahe puhta 
rajaga 14. koht 26 meeskonna seas, 
võitis Prantsuse meeskond;

• maksiklassis ühe disklahvi ja kümne 
karistuspunktiga 26. koht 32 meeskonna 
seas, võitis Tšehhi meeskond. 

Võistluse teisel päeval olid meeskondliku 
võistluse finaalid ehk kõigi riikide 
meeskonnad jooksid meeskondlikku 
agility-rada hüpperaja tulemuste pööratud 
järjestuses. Meie miniklassi meeskond sai 
võistluse alguses ära joosta ega pidanud 
kaua oma järge ootama. Rajal saavutati ühe 
disklahviga ja 22,05 karistuspunktiga 13. 
koht ja kokkuvõttes andis see 20. koha. 

Miniklassi meeskondliku võistluse 
maailmameistriks tuli Ungari. Midiklassi 
Eesti meeskond saavutas agility-rajal ühe 
disklahvi ja 15 karistuspunktiga 15. koha ja 
kokkuvõttes andis see 17. koha. 

Midiklassi maailmameistriks tuli 
Saksamaa. Maksiklassi Eesti meeskond 
jooksis agility-raja ilma disklahvideta ja 
21,15 karistuspunktiga saavutati 17. koht, 
kokkuvõttes andis see 21. koha. 

Maksiklassi maailmameistriks tuli 
Kreeka.

Ees oli veel kaks päeva ülipõnevat võistlust, 
sest algasid individuaalsed jooksud. Nagu ka 
meeskondliku võistluse puhul, algas võistlus 
laupäeval individuaalsete hüpperadadega 
ja agility-rajad jäid pühapäevasesse finaali.

Eesti miniklassi koertel läks individuaalsetel 
radadel suurepäraselt, mitte ühtegi 
disklahvi ei tulnud ja tulemused olid 
head. Kokkuvõttes saavutasid Keida 
Raamat ja shetlandi lambakoer My 
5,17 karistuspunktiga 18. koha, Kamilla 
Alma Vilderson ja papillon Nantega 1,16 
karistuspunktiga 15. koha ja Triine Piirsalu 
kääbuspinšeri Roxyga puhaste radadega 6. 
koha. Miniklassis võistles 82 koera.

Midiklassis said Eesti agility-fännid kõige 
suuremat põnevust tunda, kui Toomas 
Pent mudi Mürruga, saades hüpperajal 
disklahvi, startis pühapäeval agility-rajal 
esimeste seas. Toomasel ja Mürrul õnnestus 



55 KOER 3/2022

Midiklassi koondtulemused olid meie 
võistlejatel järgmised: Toomas Pent ja mudi 
Mürru 38. koht ühe disklahviga, Natali 
Happonen ja Parson Russelli terjer Essie 
11.02 karistuspunktiga 17. koht ning parim 
tulemus oli Elen Kivi-Paju ja mudi Ronja – 5 
karistuspunkti ja 11. koht. Midiklassi koeri 
oli võistlemas 78.

Võistluse viimased tulle astujad olid 
maksiklassi koerad. Bernd Hüppe poolt 
oli neile väga raske ja tehniline rada, 
mis pani koerte distantsilt töötamise 
oskused proovile. Kahjuks Triin Jaaniste 
ja bordercollie Nete tulemust ei saanud, 
Reet Volt ja belgia lambakoer malinois 

Riini saavutasid ühe disklahviga 42. koha. 
Eestlaste parim tulemus maksiklassis 
oli Marge Mitt ja bordercollie Fay 15 
karistuspunktiga 15. koht. Võistles 127 
maksiklassi koera.

Tulemused ja saavutused on ainult 
üks pool agility MM-i juures. Tähtis osa 
kindlasti kõigile agility-sportlastele on 
sõpradega kohtumine, uute kontaktide 
loomine, üksteisele kaasaelamine ja ühise 
hobi agility-spordi nautimine. See on 
kirjeldamatu pinevus, mis valitseb hallis 
finaalide viimaseid jookse vaadates. Kõik 
pealtvaatajad ja sportlased elavad kaasa, 
hoiavad pöidlaid pihus ning kogu halli läbib 
ohe, kui juhtub mõni ebaõnnestumine.

Suur tänu Eesti meeskonnale ehedate 
emotsioonide pakkumise eest! 

Eesti meeskonna koosseis:
Miniklass 
• Keida Raamat ja shetlandi lambakoer My
• Triine Piirsalu ja kääbuspintšer Roxy
• Kamilla Alma Vilderson ja papillon Nante
• Ede Brand ja shetlandi lambakoer Chika 

(ainult meeskondlikud jooksud)
Midiklass
• Toomas Pent ja mudi Mürru
• Elen Kivi-Paju ja mudi Ronja
• Natali Happonen ja  

Parson Russelli terjer Essie
• Inge Ringmets ja horvaatia lambakoer 

Reti (ainult meeskondlikud jooksud)
Maksiklass
• Triin Jaaniste ja bordercollie Nete
• Reet Volt ja belgia lambakoer malinois Riin
• Marge Mitt ja bordercollie Fay
• Saara Vällik ja bordercollie Edha  

(ainult meeskondlikud jooksud)

Meeskonna kapten Kairi Raamat
meeskonna assistent Hedi Peterson

Kohtume järgmisel aastal Tšehhis!

rada fantastiliselt ja nad püsisid kogu raja 
võistluse jooksul liidritena. Lõpuks suutis 
Toomasest ja Mürrust kiiremini joosta 
ainult Saksamaa võistleja Daniel Schröder 
ja shetlandi lambakoer Cashew.

Toomasele ja Mürrule individuaalsel 
agility-rajal väga uhke teine koht! 



56KOER 3/2022

Meeskondlikud maailmameistrid 2022:
  Miniklass  Midiklass  Maksiklass
I koht   Ungari  Saksamaa  Kreeka
II koht  Soome  Ungari  Itaalia
III koht  Hispaania  Austria  Saksamaa

Individuaalsed maailmameistrid 2022:

Maksiklass   1. koht Kevin Odile ja Move (Prantsusmaa)
    2. koht Lucie Glejdurová ja Twix (Tšehhi)
    3. koht Martina Magnoli Klimesova ja Nemi (Itaalia)

Midiklass   1. koht Daniel Schröder ja Cashew (Saksamaa)
    2. koht Silas Boogk ja Beam (Saksamaa)
    3. koht Felipe Minet ja Corah (Brasiilia)

Miniklass   1. koht Stefanie Simson ja Bibi (Saksamaa)
    2. koht Maxime Parraud ja Cute (Prantsusmaa)
    3. koht Martin Reid ja Selfie (Suurbritannia)

Võistlusi fännina jälginud MTÜ Eesti 
Agilityliit juhatuse liige Kristina Grau 
tunnustas võistluse korraldajaid: „Austria 
oli teinud korralduslikult väga hea töö. Eriti 
arvestades, et nad said MM-i korraldamise 
ülesande umbes pool aastat enne selle 
toimumist. Algselt pidi tänavune MM 
toimuma Venemaal, kuid Venemaa 
alustatud sõja tõttu see loomulikult seal 
toimuda ei saanud.“

Grau sõnul on agility hasartne ja 
vaatemänguline koeraspordiala. „Koer peab 
inimese juhtimisel läbima mitmesugustest 
takistustest koosneva raja kindlas 
järjekorras, vigadeta ja võimalikult kiiresti. 
Koerajuht võib koera suunata vaid hääle 
ja kehakeele abil,“ selgitas ta. Võistlusrada 
koosneb kuni 22 takistusest, mille 
paigutus on iga kord erinev.  „Koerajuhid 
saavad enne võistlust rajaga tutvuda, et 
meelde jätta takistuste paiknemine ja 
planeerida juhtimisstrateegiat. Takistuste 
vales järjekorras läbimisel võistluspaar 
diskvalifitseeritakse ning takistuste valesti 

sooritamisel antakse veapunkte. Parim on 
raja kõige puhtamalt ja kiiremini läbinud 
võistluspaar,“ rääkis Kristina Grau. MM-i 
koondarvestuse jaoks liidetakse kokku kahe 
raja ehk agility- ja hüpperaja tulemused.

Spordiala iseloomustades lisas Grau, et 
agility harrastamiseks sobivad kõik koerad, 
kes on heas füüsilises vormis ja armastavad 
liikumist, kuid MM-il saab osaleda üksnes 
tõukoertega. Kõrgtasemel harrastatakse 
agility’t peamiselt erinevate lamba- ja 
karjakoertega, nt shetlandi lambakoer, mudi 
ja bordercollie.
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FCI erijälje (IGP-FH) 
maailmameistrivõistlused 
11.–16. oktoobril 2022 Poolas
Tekst ja fotod: Mare Adermann, 
Eesti meeskonna kapten 2022

2022. aasta erijälje maailmameistri-
võistlused toimusid Poolas. Kuigi algselt 
pidid võistlused toimuma maikuus, siis 
Venemaa ja Ukraina sõjalise konflikti tõttu 
otse Poola piiri taga lükati võistlused edasi 
oktoobrisse ja nihutati ka asukohta veidi 
põhja poole. Võistlusel osalesid 25 riigi 
esindajad. 

Eestist pidi osalema kaks võistluspaari 
pluss üks reserv vastavalt 2021. aasta Eesti 
meistrivõistluste paremusjärjestusele. 

Paraku läks Sannu tervis vahepeal halvaks ja 
Aarne loobus võistlusest. Tema asemel said 
põhikoosseisu Lehar Laurits ja Komentajan 
Aniline ehk Felicity ning reservi Katrin Mänd 
koeraga Estrellest Ultimate Jäqsy. Kahjuks 
sekkus saatus ka sellesse võistkonna 
koosseisu veidi enne võistlusi ja reservikoera 
meil enam ei olnud. Sügav kaastunne 
Katrinile! Meie esinumber oli Meeli Puusepp 
koos koeraga Estrellest Seth Sesto.

Eestlased läksid kohale veidi varem, et 
oleks mõni päev kohanemiseks ja kohalikel 
pinnastel trenni tegemiseks. Selleks oli 
küsitud ka treeningpõlde ja vahetult enne 
saabumist see info ka saadeti. Eesti teise 

võistluspaari jaoks kohanemine siiski 
plaanipäraselt ei läinud, sest nende auto 
läks katki ja varem tuldud päevad kulusid 
uue auto organiseerimisele. Siiski kasutati 
kõiki võimalusi, et veidigi eelnevalt Poolas 
kohaneda.

Esimesed trennid läksid edukalt, ilm oli 
ilus ja põllud head. Suurimaks mureks 
olid hoopis haigusi levitavad puugid, mida 
võistlejad korjasid nii endalt kui ka koeralt 
iga kord treeningpõllult tulles.

Üldiselt olid Poola korraldajad väga 
tublid. Info tuli küll sageli viimasel 
minutil, aga oli ikkagi alati olemas ja 
kõikidele e-kirjadele vastati piisavalt 
kiiresti. Kohal olid ka abivalmis, lahked 
ja naeratavad vabatahtlikud. Enamik 
korraldusmeeskonnast rääkis kenasti 
inglise keelt, kuigi oma reisi jooksul 
tõdesime, et võõrkeelte oskus jätab Poola 
elanike hulgas endiselt kõvasti soovida. 
Infot jagati nii e-kirjade, Messengeri, 
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Facebooki ürituse lehe kui ka sõnumite 
kaudu. Selline asjakorraldus oli ühteaegu 
hea ja halb, sest konkreetse info leidmiseks 
tuli kõik kanalid läbi kammida. Edastatud 
informatsioon oli vahel ühes, vahel teises 
kohas. Varukoerte suhtes oli see ka 
eksitav. Mõni päev enne võistlust saadeti 
Messengeris teade, et mõne puuduva koera 
tõttu saavad varukoerad võistelda, ning 
küsimus, kas meie varu on tulnud. Samas 
avamise päeval kaptenite koosolekul öeldi, 
et päevad on sügisel lühikesed ja ükski 
varukoer starti ei pääse.

Korraldajatel tuli hakkama saada ka 
kiire kohtunikuvahetusega, kuna algselt 
kokkulepitud itaallane Daniele Peres sattus 
haiglasse ja talle oli vaja leida asendaja. 
Asenduseks tuli sloveenlane Sašo Cvek, kes 
oli väga sümpaatne kohtunik.

Lisaks kõigile neile kiiretele muutustele olid 
ka ilmad vastu ootusi head ja treeninguks 
ette nähtud põldudel kasvasid taimed 
liiga kõrgeks. Õnneks leiti ametlikeks 

treeninguteks uued põllud, mis olid küll 
paberil riikide vahel ära jaotatud, kuid 
looduses pidi igaüks oma naabritega ise 
kokkuleppele saama, kust kellegi piir läheb. 
Meie saime oma põllulapi soomlaste kõrvale, 
kellega kokkuleppe tegemine ja põllu 
jagamine läks väga lihtsalt. Tegelikult oli 
üldse kõigi osalejatega väga lihtne ja meeldiv 
suhelda. Tahaks öelda, et jälge harrastavad 
inimesed ongi sellised rahumeelsed ja 
cool’id. Eks ühine huvi seob tugevasti ja aitab 
kaasa vastastikusele mõistmisele.

Võistlused algasid ametlikult teisipäevast, 
mil toimus võistlejate registreerimine, 
veterinaarkontroll, rihmade mõõtmine, 
kaptenite koosolek, pidulik avamine ja 
võistlejate järjekorranumbrite loosimine. 
Veterinaarkontrollis saime ka väikese 
närvikõdi, kui Sethil ei suudetud 20 minuti 
jooksul kiipi leida. Korraldajad jäid aga 
siiski lahkeks ja lootusrikkaks ning lõpuks 
toodi uus kiibilugeja, millega sai kõik korda. 
Kaptenite koosolekul rõhutati, et võistleja 
ei tohi enne eset maast ära võtta, kui pole 



59 KOER 3/2022

kohtuniku luba saanud. Sel hetkel ei osanud 
sellele nõudmisele mingit erilist kaalu 
omistada, kuid hiljem selgus, et eseme 
asukoht sentimeetri täpsusega oli vägagi 
oluline punktide mõjutaja. Avamine toimus 
väikesel spordiväljakul üsna kiirkorras. 
Rivistusime, avasõnad ja rivitult. Täpselt 
parasjagu, et mitte liiga koormavaks 
muutuda. Loosimisel sai Meeli omale 
jäljegrupid kolmapäeva pärastlõunaks ja 
laupäeva hommikuks stardinumbriga 28 
ning Lehar kolmapäeva hommikuks ja reede 
lõunaks stardinumbriga 1.

Jäljepõldudeks olid A-jäljel muld ja B-jäljel 
raps. Enne võistlusi ei saanudki me 
teada, kumb põld ees ootab. Õnneks oli 
treeninguteks antud lisapõllul veidi ka rapsi 
ja Seth sai selle kultuuriga mõne korra enne 
võistlust harjuda. Kodus meid sellistele 
põldudele üldiselt tallama ei lubata.

Lehari ja Felicity esimene jälg oli A. Oma 
neljases grupis tõmbas Lehar loosiga 
viimase jälje. Mullapõld oli kohati rohkem 
rohune kui Meeli ja Sethi rapsipõld rapsine, 
pehme pinnasega. Paraku käis põld siiski 
kõikide koerte jaoks esimeses grupis üle 
jõu ja mitte keegi tulemust ei saanud. 
Võimalik, et öösel olnud null kraadi tegi 
maapinna kõvaks ja sinna jäänud vähene 
lõhn auras päeva soojenedes koos kastega 
ära. Nii oli võistlus avatud. Sõitsime kohe 
edasi Meeli ja Sethi kogunemiskohta. Ka 
Meeli tõmbas omale neljanda jälje. Selle 
päeva viimase, mis osutus heaks loosiks, 
kuna algas kohe tee äärest. Esimesed kaks 
sirget olid päris rasked, kuna serva peal 
oli peamiselt kõva muld ja rapsi nagu õieti 
polnudki ning esimene nurk oli veel eriti 
keerulises kohas, mida otsides kadusid 
ka väärtuslikud punktid. Lisaks jäi üks 
ese näitamata. Kokku aga siiski 93 punkti, 
mille üle olime kõik väga rõõmsad. Sellest 
paarist päevast Poola rapsil harjutades oli 
ilmselgelt kasu.

Kuna nüüd oli juba teada, kellel milline põld 
järgmiseks tuleb, siis neljapäeval oskasime 
juba treenida. Lehar läks rapsipõllule, 
mida Iisrael meile lahkesti laenas, ja Meeli 
üldkasutatavale orasepõllule.

Reedel tõmbas Lehar jälle grupis neljanda 
jälje. Üllatuslikult oli põld seesama, kus 
Meeli ja Seth kolmapäeval oma võistlusjälge 
tegid. Kohale jõudes hakkas üks jäljetegija 
just maha käima täpselt samasse kohta 
täpselt samasugust jälge, nagu Meeli ja Seth 
olid varem ajanud.

Jälg ise käidi maha tugeva suhteliselt 
lühikese sammuga, jäädes esemetel seisma 
ja rõhutades nurki veelgi tugevamalt. Lehari 
ja Felicity starti minnes leidsime maast ühe 
eseme, mille kohta korraldaja ütles, et see 
on eilne. Järeldasime, et samal põllul oli 
samas kohas jälge aetud juba kolmandat 
päeva järjest, mis oli küll üllatav. Oleme 
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harjunud siin kodus võistlusteks ikka 
„puhast” põldu kasutama.

Seal oli lisaks ohtratele loomajälgedele ka 
eelmiste päevade võistlejate, jäljetegijate 
ja kohtuniku korduvad jäljed. Meie teine 
võistluspaar oli aga vaatamata mõningatele 
raskustele, eriti jälje alguse suhtes, väga 
tubli – jõudis lõppu ja näitas kõik esemed 
hindele „võrratu” – kokku 81 punkti.

Laupäeva varahommikul kogunesime Meeli 
ja Sethi viimaseks jäljeks. Olemine just 
väga reibas ei olnud, kuna eelmisel õhtul 
oli olnud social evening ja pidime majast 
väga varakult lahkuma, et varahommikul 
40 km kaugusele kogunemispunkti jõuda. 
Sellise vahemaa läbimiseks kulus Poola 
selles osas ka 40 minutit, kuna teed on väga 
kitsad, käänulised ja künklikud; vahelduseks 
kiiruspiirangutega külad. Meeli tõmbas 
sel korral omale teise järjekorra. Põld oli 
madala hõreda orasega üsna hea mullapõld 
ja jälg algas kohe tee äärest. Kahjuks aga 
vastutuult ja nii kolm sirget järjest (sirge, kaar 
ja sirge). Sethi aga ei häirinud ei vastutuul 
ega tee ääres klõpsiv fotograaf. Tema oli 
oma jälge väga süvenenud kohe esimesest 
sammust. Koguni niivõrd, et otsustas 
esemest üle minna. Ja pärast jälje edenemist 
ka veel teisestki esemest. Kolmandal eseme 
ületamise katsel Meeli sekkus – punkte selle 
eseme eest küll ei antud, aga vähemasti 
viimane ese tuli tänu sellele hindele võrratu. 
Kokku 83 punkti.

A-jälje kohtunik Jiří Lasík oli hindamisel 
väga range. Vaatasime terve laupäevase 
päeva neid ülejäänud A-jälje sooritusi ja 
hindamine oli selline, nagu me tavaliselt 
oleme harjunud IGP-l nägema. Karistati 
iga tempomuutust, pea kõrvale kaldumist, 
sammu jäljelt astumisest rääkimata. Kui 
ese ei olnud täpselt esimeste käppade 
vahel esimese käpa lüli piires, vähendati 
eseme punkte. Samas võib öelda, et läbi 

ei kukutud mitte range hindamise pärast, 
vaid seetõttu, et koer ei jõudnud jälje 
lõppu. Hindamise rangus andis meile 
paremusjärjestuse. Kahjuks said tulemuse 
mõlemalt jäljelt vaid 20 koera 43-st. Ka 
näiteks esimesel jäljel 97 punkti saanud 
Saksa teine võistleja läks teisel jäljel sirge 
seljaga kaarelt rihma pikkuses maha ja 
pidi leppima vaid 39 punktiga. Ei olnud 
lihtne, vaid „maailmameistrivõistlustele 
kohase raskusega“, nagu ütles lõpetamise 
kaptenite koosolekul jälgede superviisor 
Igor Lengvarsky. Seda suuremat rõõmu 
tegi meile Meeli ja Sethi tulemus, mis 
pühapäevaks asetus lausa 10. kohale. Palju 
õnne!

Lõpetamine oli korraldatud Kielce linna 
staadionil, kuhu meil oli vaja paraku 80 
km sõita. Puhkpilliorkester, rahvariietes 
sildikandjad, televisioon ja ministrite 
kõned tegid ürituse pidulikuks, kuigi selle 
jälgimine mitu tundi staadionil seistes ei 
olnud kõige meeldivam tegevus. Lõpuks 
toimus autasutamine ja meenete jagamine. 
Toidukoti said kõik 20 individuaalselt 
tulemuse saanud võistlejat. Suure edumaaga 
võitis võistluse Sloveenia oma kaksikvõidu ja 
meeskondliku võiduga. Eelmise aasta võitja 
Liselotte Nielsen Taanist oli sel korral kolmas. 

Täpset statistikat saab soovija leida 
korraldajate kodulehelt 
www.fci-igp-fh2022.weebly.com.

Pärast pidulikku lõpetamist hakkasid 
paljud kohe kodu poole liikuma, nii ka 
meie meeskonna teine võistluspaar, kes 
juba järgmisel hommikul Eesti piiri ületas. 
Meie suundusime tagasi öömajja, et oma 
koduteed hommikul puhanuna alustada.

Häid treeninguid meie kvalifitseerunud 
võistlejatele ning loodetavasti toimuvad 
järgmisel aastal võistlused Soomes ikka 
maikuus!
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Maailmatasemel leonbergerid 
kogunesid Leonbergis

Tekst: Maria Lint, kennel Nevaeh Mishka 
https://www.facebook.com/NevaehMishka
Fotod: Verena Mester, Hillhavenleonbergers, Kuvaman

Maria ja Rollo (Gelios Leo vom Zarendorf). 
Foto: Aleksander Kurnosov

Suur rõõm on jagada oma pöörast 
reisikogemust Saksamaale, leonbergeri 
tõu sünnilinna. Septembri viimasel 
nädalavahetusel toimus seal aasta üks 
suuremaid leonbergerite erinäitusi, 
kust naasime koju peavõitudega (IULH 
Internationalen Union für Leonberger Hunde 
ehk Leonberger World Championship, 
Clubsiegerschau 2022).

Olen juba pikalt unistanud pikemast 
näitusereisist Prantsusmaale ja 
Saksamaale. Septembris toimuvad nendes 
riikides kõige suuremad ja mainekamad 
leonbergerite erinäitused. Kahjuks tänavu 
me Prantsusmaale ei jõudnud, Saksamaa 
näituse aga võtsin tõsiselt plaani. Näituse 

toimumise ajaks olid kaks koera ilusas 
näitusevormis ja täiskarvas. Tavaliselt 
kipub olema nii, et näituseid planeerides 
otsustavad koerad kohe enda ilusa kasuka 
maha visata.

Näitusele registreerimise viimane päev oli 11. 
september ja nii saigi viimasel hetkel koerad 
näitusele kirja pandud. Lisaks oma kahele 
koerale – Mägi (Magia Leo vom Zarendorf) 
ja Rollo (Gelios Leo vom Zarendorf) – võtsin 
kaasa ka Eesti sõberkennelis kasvava kutsika 
Lotte (Vitkennel Grace Nevaeh). Kolm koera 
on juba korralik seltskond selliseks pikaks 
ja oluliseks reisiks. Peatselt sain kätte 
kinnituskirjad, ostsin autole katuseboksi, 
broneerisin hotelli ja hakkasin kärmelt asju 
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sättima. Algselt plaanisime Saksamaale 
sõita koos abikaasaga, kuid viimasel hetkel 
selgus, et tema kohustused ei võimalda 
töölt nii pikalt eemal olla. See oli minu jaoks 
tõsine mõtlemiskoht: kas loobuda reisist või 
võtta üksinda ette 2000 kilomeetri pikkune 
teekond Leonbergi. Mõeldud-tehtud. 
Räägitakse, et eesti naine on sitke ja tubli. 

Broneerisin endale StenaLine’i praami-
piletid suunal Liepaja-Travemünde. Kuna 
öine autosõit kolme koeraga Eestist 
Saksamaale tundus mulle raske ja väsitav, 
siis otsustasin praami kasuks. Rahaliselt 
ja ajaliselt ei olnud nendel kahel suurt 
erinevust. Kajutis oli kolme koeraga 
väga mõnus. Saime puhata, korralikult 
välja magada, süüa kolm korda päevas 
ning koerad said oma hädasid teha 
laevatekil kindlaks määratud kohas. Kogu 
laevapersonal oli väga lahke ja leplik 
meie suure ning karvase seltskonna 
suhtes. Kajutist autotekile minekul oli meil 
eelisjärjekord ning autosse saatis uhke 
eskort personali poolt.

Laevalt maha sõites ootas meid ees 
kaheksatunnine autosõit Leonbergi. Kuna 
olin ennetavalt varunud aega ja startisin 
päeva varem, siis sõit mööda Saksamaa 
kiirteid oli puhas lust! Aega oli palju, 
kütusepaak täis ja päikesepaisteline ilm 
saatis meid terve tee. Tegime koertega 
peatusi ilusates lossiparkides, et ennast 
sirutada ja ilma nautida.

Kuigi otsustasin pika teekonna võtta ette 
üksi, pidin siiski leidma abilise, kes aitab mind 
Leonbergis kohapeal koertega. Kolme suure 
koera ettevalmistus ja esitlemine on suur töö 
ning ringide kattuvuse korral ei saa ma olla 
mitmes kohas korraga. Nii võtsin ühendust 
Anett Maria Reinasega. Anett on Eesti 
händler, kes just suundus ülikooliõpingutele 
Amsterdami. Kuigi Amsterdam on kuue 
tunni kaugusel Leonbergist, oli Anett nõus 
appi tulema ja nii lennutasingi vapra eesti 
tüdruku päev enne näitust Saksamaale.

Minu väljavalitud hotell 2050 asus 
Rutesheimi linnas, mis on 15 minuti 

Foto: Hillhavenleonbergers show kennels, Iirimaa
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autosõidu kaugusel Leonbergist. Kohale 
jõudes sõitsin kõigepealt läbi tee 
näituseplatsile, et oleks teada, mis meid 
näitusepäeva hommikul ees ootab. Olin 
hotellivalikuga väga rahul. Meie tuba oli 
avar ja kolmel suurel koeral oli ruumi 
mõnusalt logeleda. Hotelli valides proovin 
alati leida sobiva, lähtudes eelkõige koerte 
heaolust. Tuba peab olema avar, põrand 
mitte libe ega ka kaetud vaibaga. Eelistan 
tuba esimesel korrusel, kuhu on kerge 
ligi pääseda, ning hotelli ümbruses peaks 
olema piisavalt rohealasid, kus koertega 
jalutamas käia.

Laupäeval toimus IULH (Internationalen 
Union für Leonberger Hunde) korraldatud 
Leonberger World Championship ja 
pühapäeval „Clubsiegerschau 2022“. 
Need on ühed arvukamad leonbergerite 
erinäitused, kus võib näha 200 leonbergerit 
rohkem kui 20 riigist. Võrdluseks võin tuua, 
et suurtel „Maailma võitja“ ja „Euroopa 
võitja“ näitustel osaleb vaid paarkümmend 
koera, viimasel ajal veelgi vähem, mis on 
väga kurvastav.

Saksamaal olid kohal Euroopa parimate 
kennelite esindajad ning konkurents oli 
tohutu. Häid koeri oli tõesti palju. Sellise 
osalejate arvuga on võit peaaegu võimatu 
ja seetõttu eriti oluline. Hoolikalt valitud 
spetsialistidest kohtunikud pakkusid 
hindamise jälgimisel palju põnevust. Juba 
ainuüksi nende hinnangu saamine on 
omaette reisieesmärk ja pääs põhiringi 
omaette suur saavutus.

Aasta suurimaks leonbergerite erinäituseks 
sai koeri ette valmistatud hiliste öötundideni 
ning koos päikesega ärkasime ka meie, 
et neljajalgsetele sõpradele veel viimane 
lihv anda. Väga palju korralduslikku 
informatsiooni eelnevalt ei jagatud, mistõttu 
ei osanud me esmakordsete külastajatena 
midagi oodata – läheme kohale ja vaatame.

Mulle meeldis väga näituse hindamis-
süsteem. Peakohtunik valis esmalt enda 
ringist neli parimat koera, kes päeva 
lõpus pannakse suures ringis kohtadele. 
Iga klassi nelja parimat koera saavad 
kõik osalejad näha lõpuringis. See väga 

IULH Winner Gelios Leo vom Zarendorf. Foto: Verena Mester
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põnev ja ilus vaatemäng. Tõu ja vastassoo 
parimad valitakse koos kolleegidega. 
Kollegiaalne hindamine lõpuringis on minu 
meelest väga õige formaat nii tähtsate ja 
märkimisväärsete näituste puhul.

Sellistel suurtel erinäitustel on väga 
eriline õhkkond – pidulik ja sõbralik. Ka 
näitusekoht oli väga ilus. Sellised näitused 
on sündmused, kus taaskohtuda vanade 
sõpradega, suhelda uute tuttavatega, 
korraldada piknikke, tähistada võite ning 
nautida lihtsalt võimalust näha samaaegselt 
palju erinevaid ja ilusaid koeri. Ei saa isegi 
öelda, et need tegevused on midagi erilist, 
mida mujal teha ei saaks. Aga millegipärast, 
ja see on kindlasti korraldajate suur teene, 
on need näitused nii mõnusad ja rõõmsad. 
Neil on hing ja traditsioon. Kindlasti soovitan 
kõigil näituseinimestel külastada oma tõu 

suurimaid erinäituseid, sest see on täiesti 
teistsugune kogemus ja tunne.

Meie tulemused mõlemal näitusepäeval 
olid sellised, millest ei julgenud unistadagi! 
Oleme väga uhked, et Saksamaa erinäituse 
hinnatuim leonberger elab Eestis. Rollo 
(Gelios Leo vom Zarendorf) oli mõlemal päeval 
avaklassi võitja ja parim isane leonberger. 
Laupäeval lõpetas Rollo päeva vastassoo 
parimana ja pühapäevasel klubinäitusel 
suutis ta meid veelgi üllatada ning lõpetas 
päeva tõu parimana. Lisaks eelmainitule 
oli laupäevasel IULH näitusel „Leonberger 
World Championship“ Rollo näituse parim 
liikuja. Aitäh, Rollo, selliste emotsioonide 
pakkumise eest, minu tõeline südamekoer!

Minu teine koer Mägi (Magia Leo vom 
Zarendorf) tegi samuti tublid esinemised, 

Tõu parim 
Family Gold Leon Ezhinka ja 

vastassugupoole parim 
Gelios Leo vom Zarendorf.

Foto: Verena Mester
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saades pühapäevasel päeval üle 30 
emase avaklassi koera seast suurepärase 
hinde. Kutsikas Lotte oli meie pundi 
teine suur üllataja. Temast aga räägib 
lähemalt händler Anett, kes tema eest 
nädalavahetusel hoolt kandis.

Meenutan seda näitust sooja südame ja 
heade mõtetega. Tagasisõit koju oli väsitav, 
aga pakkus rahulolu, kogu pingutus oli 
seda väärt. Ka koerad olid suurepärased 
reisikaaslased ning koostöö nendega oli ja 
on puhas rõõm! Müts maha kõigi osalejate 
ees, kes võtsid ette selle reisi. See on 
unustamatu kogemus.

Eriline tänu minu kallile abikaasale ja 
ämmale, kes hoolitsesid terve see aeg 
kodus laste ja teiste koerte ning kasside 
eest. Samuti südamest tänu kohapealsele 
tugirühmale. Suurteks abistajateks 
olid Rollo kasvataja ja kogu Zarendorfi 
professionaalne tiim. Samuti meie imeilusa 
vastase emase Family Gold Leon Ezhnika 
tiim, kes jagas meiega seda kogemust 

mõlemal päeval, saavutades laupäeval tõu 
parima ja pühapäeval vastassoo parima 
tiitli. Leonbergis olid ka teisi eestlasi, kelle 
tuge ja soojust ei saa mainimata jätta. 
Marju Ellikule suurim tänu selle usalduse 
eest ja et oled kasvatanud nii tubli, ilusa ja 
julge leoplika Lotte.

Suur tänu andekale händlerile Anett Maria 
Reinasele, kes esitles kutsikat Lottet väga 
professionaalselt, samas jättes koeralapsele 
mängurõõmu toimunust. Anetti kogemus 
maailmatasemel koertenäituselt oli 
kohapeal muljetavaldav.

Suur tänu austatud kohtunikele, et nad 
valisid Rollo ja Lotte nii paljude ilusate 
koerte hulgast. Carla Dusseldorp, Beatrix 
Klein, Olli Kokkonen, Daniel Krebes, Willi 
Güllix, Wolfgang Mayer, Yvonne Natterer, 
Angelika Szynkarek – aitäh!

Rollo on treenitud ja esitletud minu 
poolt ning hooldatud Crown Royale Eesti 
toodetega.

Vitkennel Grace Nevaeh ja Vanitza Jetro. Foto: Verena Mester
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Anett Maria Reinas: 
Laupäeval oli emaseid kutsikaid kokku 
üheksa ja pühapäeval lausa üksteist. 
Kaheksakuuse Lottega kohtusin eelmisel 
päeval ning leidsime kiiresti ühise keele. 
Ringis valiti välja neli kutsikat, keda oodati 
lõppvõistlustele. Laupäeval saime aga kohe 
aru, et Lotte saavutab kas esimese või 
teise koha, sest kohtunik kutsus meid ja 
Rootsist kohale tulnud konkurendi isiklikult 
lõppvõistlustele. Olime siiski juba õnnelikud, 
et nelja hulka valituks osutusime. Lisaks sai 
Lotte parima liikuja võistlusele kutse, mis 
oli tore üllatus. Lõppvõistlustel kuulutati 
emaste kutsikaklassi võitjaks meie Lotte ja 
ta oli IULH Young Promise.

Tõu parima kutsika tiitlit välja ei antud, 
nii isane kui ka emane said esimest 
poodiumikohta jagada. Meele tegi eriti 
rõõmsaks, et nii emane kui ka isane (Vanitza 
Jetro omanik Tarmo Rõõm) kutsikas olid 
mõlemad Eestis elavad koerad!

Pühapäevane päev hakkas meil päris 
kaootiliselt – magasime sisse, startisime 
hilja, näitusekingad ununesid hotelli, täpselt 
enne ringi läks kleidi lukk katki ja oli tunne, 
et kõigi meie kolme koera ringid jooksevad 
kokku. Oleksime peaaegu ka kutsikate ringi 
maha maganud, aga õnneks jõudsime sinna 
napilt. Kutsikaid hindas värskelt atesteeritud 
kohtunik, mistõttu võttis ta endale aega 
ning tegi väga põhjalikku tööd. Seetõttu aga 
kestis üheteistkümne kutsika hindamine 
pea kaks tundi, mis oli kutsika jaoks päris 
väsitav. Meil oli aga rõõm saada jällegi kutse 
lõppvõistlustele ning seal saavutada taas 
esimene koht.

Leonbergis veedetud nädalavahetus 
õpetas palju. Kohale olid tulnud Euroopa 
prominentsemad kasvatajad ning oli 
põnev jälgida, kuidas nad oma koeri ette 
valmistavad ja esitlevad. Kõrva taha sai 
pandud nii mõnigi uus händlinguvõte ja 
grooming’u-nipp. 

Lotte (VitKennel Grace Nevaeh) omanik 
Marju Ellik, kennel Angelically:
On ääretult tänuväärne, et meil leidub 
selliseid hakkajaid ja toredaid koerasõpru, 
kes on alati abiks nii nõu kui ka jõuga, kui kiire 
eluviisi tõttu vahel kaugematele näitustele 
sõita ei saa. Meie vahel on vastastikune 
usaldus, tänu millele saavad koerad käia ka 
kaugemates paikades tiitleid kogumas. 

Niiviisi üheskoos tegutsedes ja üksteist 
aidates on Eesti koertele kogu maailma teed 
(näitused) valla! Võtame plaani ka järgmisel 
aastal oma koertega Leonbergi sõita.

Anett ja Lotte. Foto: Verena Mester
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Maria Lint, Nevaeh Mishka
Registreerisin kenneli Nevaeh Mishka 2020. 
aastal. Sellele eelnes elukestev armastus 
koerte ja kõikide teiste loomade vastu. Läbi 
aegade on mul kodus olnud nii kasse, koeri 
kui ka rotte, tigusid ja papagoisid. Tõeline 
südamesoov ja planeeritud koer oli meie 
esimene leonberger Hästi 2012. aastal. Olin 
sel hetkel värske ema ja teise lapse ootel. 
Alguses ei olnud plaanis koeraga näituseid 
väisata, ent Eesti erinäitustel käisime 
siiski. Suurem pühendumus koeranduse 
vastu tekkis alles viis aastat hiljem. Hästiga 
tegelesime neli aastat pilootprojektides 
Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühingus ning 
olime Lastehaigla neuroloogia osakonna 
ametlik külastuskoera tiim. See oli põnev 
ja väga hariv aeg, mis avas mu silmad 
koerandusmaailmale täiesti teisest küljest.

2017. aasta sügisel ja talvel liitusid meie 
perega leonbergerid Mishka, täisnimega 
Nevaeh Mishka Natka du Triskel de Stemidor 
(Prantsusmaalt), ja Rollo (Venemaalt). Mägi, 
täisnimega Magia Leo vom Zarendorf 
(Venemaalt), liitus meiega 2020. aastal.

2021. aastal sündis Naveah Mishka 
esimene pesakond leonbergeri kutsikaid, 
kellest enamik jäid Eestisse elama. Teise 
pesakonnaga oli juba kogemusi ja julgust 
kõvasti rohkem ning mõni kutsikas liikus 
ka kaugemale Euroopasse. Tänaseks olen 

ennast harinud erinevatel koolitustel nii 
toitumise, liikumise, kasvatamise, hoolduse 
kui ka tervise vallas, jätkan seda aktiivselt 
ka edaspidi. Samuti olen saanud teadmisi 
kasvatajatelt, händleritelt ja groomer’itelt. 
Pideva õppimise ja harimise käigus olen 
omandanud vajalikke oskusi ja teadmisi, 
mille toel saan aidata ja suunata oma 
kasvandike omanikke. Olen hobikasvataja 
väikses kodukennelis ja koerad on meie 
täisväärtuslikud pereliikmed, kes saavad 
meiega pidevalt veeta aega kodus, 
väljasõitudel ja vabal ajal.

Maria ja teraapiakoer Hästi. Foto: Maarja Tali erakogu

Foto: Ivi-Triin Vahera
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Eesti Kennelliidu rahvusvaheline 
näitus 22.–23. oktoobril 2022 
Saku suurhallis Tallinnas
Fotod: Kristiina Tammik

Näitus toimus traditsiooniliselt Saku 
suurhallis, kus kummalgi päeval osales 1100 
koera ning esindatud oli 200 tõugu. 

Suurima osalejate arvuga oli esimesel 
päeval esindatud whippet (28 koera, hindas 
Tomasz Kuszyk Poolast), labradori retriiver 
(28 koera) ja kuldne retriiver (27 koera) – 
retriivreid hindas Rootsi kohtunik Annika 
Ulltveit-Moe – ning prantsuse buldog (27 
koera, hindas Chantal van Raamsdonk 
Belgiast). Üle kahekümne osaleja võistles 

järgmistes tõugudes: shetlandi lambakoer 
(26 koera, hindas Simon Rooney Iirimaalt), 
Jack Russelli terjer (25 koera, hindas Vincent 
O’Brien Iirimaalt), welsh corgi cardigan (23 
koera, hindas Davor Javor Horvaartiast).

Teisel päeval olid kõige populaarsemad 
samad tõud. Kuldne retriiver (30 koera) ja 
labradori retriiver (29 koera), mõlemaid 
hindas Tomasz Kuszyk Poolast. Osalejate 
arvult olid järgmised prantsuse buldog 
(28 koera, hindas Dimitry van Raamsdonk 
Belgiast), welsh corgi cardigan (25 koera, 
hindas Simon Rooney Iirimaalt), shetlandi 
lambakoer (25 koera, hindas Vincent 
O’Brien Iirimaalt) ning whippet (24 koera, 
hindas Inga Siil Eestist).

Best in Show 22.10.2022
Kohtunik Annika Ulltveit-Moe (Rootsi)

I koht: airedale’i terjer 
Multi W, Multi CH SAREDON DELIVERANCE

Omanikud Jekaterina Kantijevskaja (Eesti) ja John Averis (Suurbritannia)

II koht: ameerika väike lambakoer 
Multi W, CZE JCH EST CH EST JCH LEGACY’S BOOM BOOM BOOM

Omanikud Kersti Paju ja Karen Kristal Dunaway (Eesti)

III koht: lhasa apso  
Multi W, Multi CH CHIC CHOIX KUMI KIAN MARCO POLO 

Omanikud Hedi Kumm (Eesti) ja Juha Kares (Soome)

IV koht: iiri punane setter 
Multi CH, Multi W SARMANDO DREAM NOBLE CHOCO

Omanik Pille Lang (Eesti)
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Parim juunior: lhasa apso
EST JCH ESTJW22 LTU JCH 

CHIC CHOIX ANAS PENELOPE
Omanikud Hedi Kumm (Eesti) ja Juha Kares (Soome)

Kohtunik Simon Rooney (Iiri)

Parim beebi: west highlandi terjer
SELENIDERA CHALLENGER WISDOM 

Omanik Agne Petrulyte (Leedu)
Kohtunik Inga Siil (Eesti)

Parim veteran: iiri pehmekarvaline nisuterjer
Multi CH, Multi 

W ANGEL’S CHARLI OLINDA O LIVIYA
Omanikud Jelena ja Kristiina Tupalskaja (Eesti)

Kohtunik Annika Ulltveit-Moe (Rootsi)

Parim kutsikas: lhasa apso
SIIMLINE’S HAPPIER THEN EVER 

Omanikud Mari-Liis Koomer ja Kersti Paju (Eesti)
Kohtunik Chakkapan Chantarasmee (Tai)
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Parim paar: siberi husky
ORENJI SEIICHI ja ORENJI TAKARA HIME

Omanikud Aleksander ja Jekaterina Sauendi (Eesti)
Kohtunik Dimitry van Raamsdonk (Belgia)

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

Kohtunik Davor Javor (Horvaatia)

Rühm I võitja: ameerika väike lambakoer 
Multi W, CZE JCH EST CH EST JCH 
LEGACY’S BOOM BOOM BOOM 

Omanikud Kersti Paju ja Karen Kristal Dunaway (Eesti)
Kohtunik Davor Javor (Horvaatia)

Parimad järglased: welsh corgi pembroke
Multi CH, POL W17 TLNW17 

LOUISE BROOKS DES CONTAMINES
Omanik Astrid Lundava (Eesti)
Kohtunik Vincent O’Brien (Iiri)



71 KOER 3/2022

Rühm IV võitja: lühikarvaline taks 
EST JCH ESTJW22 

I WANT YOU TO WANT ME DU CLOS DE L’ESTINAL
Omanik Julia Jakovleva (Eesti)
Kohtunik Kalvo Kriisk (Eesti)

Rühm II võitja: vene must terjer
EST CH FREE CHOICE EKATERINA VELIKAYA

Omanikud Hedi Kumm ja Kristine Maria Siitan (Eesti)
Kohtunik Kristin Kerem (Eesti)

Rühm V võitja: shiba
Multi W, Multi CH MEMPHILL’S EMPEROR TAISHO

Omanik Lolita Tilga (Eesti)
Kohtunik Chakkapan Chantarasmee (Tai)

Rühm III võitja: : airedale’i terjer 
Multi W, Multi CH SAREDON DELIVERANCE
Omanikud Jekaterina Kantijevskaja (Eesti) ja 

John Averis (Suurbritannia)
Kohtunik Vincent O’Brien (Iiri)
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Rühm VIII võitja: portugali veekoer
BALT CH EST CH FIN CH LTU CH LVA CH 

HOOLIGAN SO WHAT
Omanik Laura Hollmen (Soome)

Kohtunik Inga Siil (Eesti)

Rühm VI võitja: dalmaatsia koer
Multi CH, Multi W EXLIBRIS CANES UP AND COMING

Omanik Jelena Kruus (Eesti) 
Kohtunik Ernestas Balsiukas (Leedu)

Rühm IX võitja: lhasa apso 
Multi W, Multi CH 

CHIC CHOIX KUMI KIAN MARCO POLO
Omanikud Hedi Kumm (Eesti) ja Juha Kares (Soome)

Kohtunik Chantal van Raamsdonk (Belgia)

Rühm VII võitja: iiri punane setter 
Multi W, Multi CH 

SARMANDO DREAM NOBLE CHOCO
Omanik Pille Lang (Eesti)

Kohtunik Kalvo Kriisk (Eesti)
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Juuniorhändler, 
vanuseklass 10–13 aastat 

päeva parim juuniorhändler 
I koht Viktoria Savitskaja (Eesti)

Rühm X võitja: vene hurt borzoi
EST CH MORE MAJORUM AGATA AT ESTET CLASSIC
Omanik Olga Gorbatšjova (Eesti)
Kohtunik Tomasz Kuszyk (Poola)

Juuniorhändler,
 vanuseklass 14–17 aastat 

I koht Alissa Gusseva (Eesti)

Juuniorhändlerite võistlused 22.10.2022

Kohtunik Chakkapan Chantarasmee (Tai)
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Best in Show 23.10.2022
Kohtunik Vincent O’Brien (Iiri)

I koht: airedale’i terjer 
Multi W, Multi CH SAREDON DELIVERANCE

Omanikud Jekaterina Kantijevskaja (Eesti) ja John Averis (Suurbritannia)

II koht: lhasa apso  
Multi W, Multi CH CHIC CHOIX KUMI KIAN MARCO POLO 

Omanikud Hedi Kumm (Eesti) ja Juha Kares (Soome)

III koht: shiba 
Multi W, Multi CH MEMPHILL’S EMPEROR TAISHO

Omanik Lolita Tilga (Eesti)

IV koht: lühikarvaline weimari linnukoer
Multi W, Multi CH A PRIMA VISTA DE LA GIOCONDA KENNEL

Omanik Jessica Yli-Sassi (Soome)
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Parim juunior: bostoni terjer
BRINGEMOS MY SWEET MISS ROSEBUD

Omanik Susanne Bringemo (Rootsi) 
Kohtunik Davor Javor (Horvaatia)

Parim beebi: inglise springerspanjel
LIVINGDALE’S XANIE

Omanik Katrin Juurak (Eesti)
Kohtunik Chakkapan Chantarasmee (Tai)

Parim veteran: shiba 
Multi W, Multi CH MEMPHILL’S EMPEROR TAISHO

Omanik Lolita Tilga (Eesti)
Kohtunik Kalvo Kriisk (Eesti)

Parim kutsikas: whippet
BORN TO CHARM UNDER THE SUN

Omanik Veera Mahrova (Eesti)
Kohtunik Inga Siil (Eesti)
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Parim paar: bostoni terjer
BOSTON ENERGY YARIS ja 

YOU DRIVING ME CRAZY FROM SAMATA FAMILY
Omanik Alexandra Lexen (Rootsi)

Kohtunik Kristin Kerem (Eesti)

Parim kasvataja: 
kennel WONDERFORM, yorkshire’i terjer

Omanik Viktoria Baranova (Eesti)
Kohtunik Simon Rooney (Iiri)

Rühm I võitja: lühikarvaline collie
Multi CH CINNABERRY’S MIDNIGHT EXPRESS

Omanik Susanna Laajava (Soome)
Kohtunik Simon Rooney (Iiri)

Parimad järglased: welsh corgi pembroke
Multi CH, POL W17 TLNW17 

LOUISE BROOKS DES CONTAMINES
Omanik Astrid Lundava (Eesti)

Kohtunik Dimitry van Raamsdonk (Belgia)
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Rühm IV võitja: pikakarvaline küülikutaks
Multi CH, BALT JW21, EST W22, TLNJW21 WUT 

WJW20 AAVISTUKSEN RED CHILI PEPPER
Omanik Jutta Müller (Soome)

Kohtunik Chantal van Raamsdonk (Belgia)

Rühm II võitja: kollane saksa dogi
EST CH EST JCH LVA CH LVA W22 TLN WCup22 

LEIFR NUO GRAŽUČIU
Omanik Liina Maldre (Eesti)

Kohtunik Ernestas Balsiukas (Leedu)

Rühm V võitja: shiba
Multi W, Multi CH MEMPHILL’S EMPEROR TAISHO

Omanik Lolita Tilga (Eesti)
Kohtunik Annika Ulltveit-Moe (Rootsi)

Rühm III võitja: : airedale’i terjer 
Multi W, Multi CH SAREDON DELIVERANCE
Omanikud Jekaterina Kantijevskaja (Eesti) ja 

John Averis (Suurbritannia)
Kohtunik Davor Javor (Horvaatia)
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Rühm VIII võitja: clumberspanjel
Multi CH, Multi W 
BIMBIK’S TACEY

Omanik Katrin Juurak (Eesti)
Kohtunik Tomasz Kuszyk (Poola)

Rühm VI võitja: dalmaatsia koer
Multi W, Multi CH ALPHADIRATO NEW STAR

Omanik Leelo Ratas (Eesti)
Kohtunik Kalvo Kriisk (Eesti)

Rühm IX võitja: lhasa apso 
Multi W, Multi CH 

CHIC CHOIX KUMI KIAN MARCO POLO
Omanikud Hedi Kumm (Eesti) ja Juha Kares (Soome)

Kohtunik Chakkapan Chantarasmee (Tai)

Rühm VII võitja: lühikarvaline weimari linnukoer
Multi CH, Multi W 

A PRIMA VISTA DE LA GIOCONDA KENNEL
Omanik Jessica Yli-Sassi (Soome)

Kohtunik Kristin Kerem (Eesti)
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Juuniorhändler, 
vanuseklass 10–13 aastat 

päeva parim juuniorhändler 
I koht Ksenija Parfjonova (Eesti)

Rühm X võitja: whippet 
ABSIDIAN BITTERSWEET SYMPHONY
Omanik Sofia Alapappila (Soome) 
Kohtunik Inga Siil (Eesti)

Juuniorhändler,
 vanuseklass 14–17 aastat 

I koht Elizabeth Volodina (Eesti)

Juuniorhändlerite võistlused 23.10.2022
Kohtunik Kalvo Kriisk (Eesti)
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