ESLÜ juhatuse koosolek
Tallinn, 13.12.2013 kl 19.00
Osalesid: juhatuse liikmed Meeli Puusepp, Katriin Salumaa, Rain Heinsoo, Urve Lageda, Külli Soo.
Koosoleku juhatajaks valiti Urve Lageda, protokollijaks Meeli Puusepp

Päevakord:
1.
2.
3.
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5.

Uue aasta peo korraldusküsimused
Ajakirja ilmumisgraafik 2014
ESLÜ 2014 aasta kalender ja muu reklaamnänn
2014.a. sponsorleping
Kvalifikatsiooninormid Eesti meeskonna moodustamiseks 2014. a. WUSV IPO MM-ile
ja võistkonna kapteni kinnitamine
6. AK 2014 jaanuaris ja veebruaris
7. ESLÜ 2014.a. üldkoosoleku toimumisaeg ja koht

1. Pidu. Kohvik Kaffel jääb kohaks, arvestame osalejate arvuks ca 50 inimest. Peopilet nagu ikka
20 eurot, hinda tõsta ei tahaks.
Meeli: Kaffel saatis menüü meie poolt: seapraad hapukapsaga, verivorst. Külm: kartulisalat,
singirullid, sült. Heeringas hapukoorega, kala marinaadis. Täidetud munad kiluga. Pakume klassikat,
see on maitsev ja mõistliku hinnaga.
Rain: sponsoritele tuleb kindlasti tasuta kutsed saata.
Meeli: võiks meilitsi kutsed saata kõikidele nominentidele, kes karikad saavad ja tsempionidele. Osad
inimesed ei pruugi üldse teadagi, et selline üritus tulemas on.
Arutati veel võimalusi peasponsorilt ProPlanilt peo tarbeks auhindu ja toidukotte paluda, Külli
tegeleb sellega. Vahuvein: traditsiooniliselt on kategooriate võitjad vahuveini saanud, et nö. karikaid
niisutada. Vahuveini saavad ainult need võitjad, kes peol osalevad.
Otsustati: korraldada ESLÜ 2014.a. uue aasta pidu kohvikus Kaffel. Peopilet 20 eurot.
2. Ajakirja ilmumisgraafik 2014.
Ajakirja peatoimetaja Merlin Kanter palus juhatusel ajakirja ilmumisgraafik kindlaks määrata.
Peale arutelu leiti, et graafik võiks olla sama kui 2013.
Otsustati: kinnitada ajakirja Saksa Lambakoer ilmumisgraafik alljärgnevalt:
SLK 1/2014 – nädal 10 (märtsi algus)
SLK 2/2014 - nädal 27 (juuli algus)
SLK 3/2014 – nädal 40 (oktoobri algus)

3. Kalender ja muu reklaamnänn
Rain: Kalender saab valmis jõuludeks, jõuab veel enne uut aastat liikmete postkastidesse.
Meeli: kulude kokkuhoiu mõttes võib osadele käsipostiga anda.

Külli: kindlasti tuleb anda ka Kennelliitu ja osadele abilistele, kes pole ESLÜ liikmed.
Meeli: tellisime uued jäljevaiad, sponsor teeb need tasuta. ESLÜ logo oleks peale vaja. Rain:
kleepsudena on kõige parem. Spordipoole abilised võiksid jäljevaiad saada, sealt on enamik
jäljetegijad, kellele see kindlasti rõõmu pakub.
Kruusid saavad uue aasta peoks valmis. Neid jagame peol abilistele, hiljem kohtunikele ja ehk midagi
võib ka müüa.
Rain: pastakaid võiks ka tellida, need on odavad ja läheb pidevalt vaja.

Otsustati: reklaamnännist tellime lisaks kalendrile veel kruusid, jäljevaiad ja pastakad.
4. 2014.a. sponsorleping
2014 a. sponsortoidu kogused on ESLÜ peasponsori Nestle Purina ProPlaniga kokku lepitud,
lepingu lisa alla kirjutatud.
Saatsime Nestle Purinale välja palve 2014a. toetada meie üritusi ka rahaliselt. Sponsor oli nõus
toetama ESLÜ üritusi alljärgnevalt:





WUSV IPO MM-i võistkonna kulude katteks - 2000 eurot
2014 erinäituse kulude katmiseks – 1000 eurot
Saksamaa peaerinäitusel osalejate toetuseks – 1000 eurot

Täpsemad reeglid toetuste kasutamiseks otsustab ESLÜ juhatus.
Leiti, et kindlasti tuleb kompenseerida IPO MM-i võistkonna kapteni sõidukulud. Kui võistlejad
lähevad sinna ka oma saavutusvajadusest, siis kapten läheb tööle.
Otsustati: töötada välja reglement sponsorrahade jagamise kohta. Näitusepoole toetuste jagamise
variandi pakub välja Rain, spordipoole oma Külli.

5. Arutati 2014 a. WUSV IPO MM-ile kvalifitseerumist. Leiti, et võiks jääda samad normid mis
2013.aastal.
Otsustati: kinnitada kvalifikatsiooninormid Eesti meeskonna moodustamiseks 2014. a. WUSV IPO
Maailmameistrivõistlustele.
2014. a. WUSV IPO MM-le kvalifitseerumiseks peab:
1) võistluspaar (koer+koerajuht) sooritama iga osasoorituse vähemalt hindele „G”;
2) kogu soorituse punktisumma olema vähemat 250 punkti;
3) TSB hinne olema „a”;
4) koerajuht olema elanud Eestis vähemalt viimase kalendriaasta, olles Eesti Vabariigi kodanik või
omades Eestis alalist elamisluba;
5) koer olema registreeritud EKL tõuraamatusse.
Kvalifikatsioonivõistluseks on 23.-24.08.2014 toimuv Eesti Saksa Lambakoerte IPO
Meistrivõistlus.
Meeskonda (5 võistluspaari + 1 varu) arvatakse saavutatud punktisumma paremusjärjestuse
alusel.
Juhul, kui Eesti Saksa Lambakoerte IPO Meistrivõistluste tulemuste põhjal peaks meeskonnakohti üle
jääma, võivad meeskonda avalduse alusel kandideerida ka 2014. aasta WUSV IPO MM-i

registreerumistähtajale eelnevatel IPO võistlustel kvalifikatsiooninormi täitnud võistluspaarid, samuti
punktisumma paremusjärjestuse alusel. Sealjuures on IPO võistluste tähtsusjärjestus järgmine:
1) 26.-27.07.2014 EKL Eesti Meistrivõistlused IPO-s;
2) 24.-25.05.2014 ESLÜ IPO võistlus.
Arutati ka kapteni määramist.
Urve: oma MM-idel käimise kogemusest ütlen, et kui võistkonnas on juba üle 3 osaleja, siis on tarvis
ka abikaptenit. Kapten lihtsalt ei jõua mitmes kohas korraga olla ja korraldamist on seal palju.
Meeli: võiks esialgu kapteni kinnitada. Kui tõesti võistkond seekord suur tuleb ja ka abikaptenit vaja
on, siis sellega jõuab veel tegeleda. Kuna paljud huvilised plaanivad MM-i vaatama minna ja tahavad
hakata majutust ja lennupileteid broneerima, siis oleks hea kui vähemalt kapten oskaks sellega
varakult arvestada.
Külli: Mare Adermann on Saksamaal WUSV IPO MM-il korra kapten olnud ja ta sai sellega
suurepäraselt hakkama. Ta on nõus ka 2014 kapten olema.
Otsustati: kinnitada 2014.a. WUSV IPO MM-i võistkonna kapteniks Mare Adermann.
6. Jaanuari ja veebruari aretuskontrollid.
Klubi Articuse korraldatud saksa lambakoerte erinäitus toimub 18-19.01.2014. Hindab SV kohtunik
hr. Erich Bösl. Articus soovib 18.01.2014 sama kohtunikuga ka AK-d korraldada, varrukameheks
pakuti Viktor Salalui, peakorraldajaks Ants Ruven, toimumiskohaks näituse toimumiskoht Kurtna.
Otsustati: kinnitada 18.01.2014 toimuva aretuskontrolli kohtunikuks Erich Bösl, varrukameheks
Viktor Salalui, vastutavaks korraldajaks Ants Ruven.
Veebruaris toimuva aretuskontrolli läbiviimiseks on avaldanud soovi Urve Lageda, kuupäev võiks olla
15.veebruar.
Otsustati: kinnitada 15.02.2013 toimuva aretuskontrolli kohtunikuks Aliftina Petrova, varrukameheks
Rene Radala, vastutavaks korraldajaks Urve Lageda.
7. 2014.a. üldkoosoleku toimumisaeg ja –koht
Otsustati: määrata ESLÜ 2014.a. üldkoosoleku toimumisajaks 5.aprill 2014 ning toimumiskohaks
Tallinn, täpsem asukoht ilmselt Rahumäe Põhikool.

