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Algus kell 19.00, lõpp kl 20.00.30
Osalesid: Marit Altmets, Merje Volt, Annika Valberg, Maria Malva, Elo Võõsa, Jana Vatsel
Juhatas: Marit Altmets
Protokollis: Marit Altmets
1. Aasta russelli konkurss
2. Erinäitus
3. Urukoolitus
4. Kevadpäev
5. Koduleht, infomeil ja FB fännileht
1. Aasta russelli konkurs
Arutati aasta russelli konkursi eeskirjade muutmist,
Üldise reeglina läheb sisse et „Aasta russelli konkursil saavad osaleda koerad, kes on ESTregistris ja kelle omanik on olnud konkursi toimumise ajal EJRTÜ liige“
Näitusereeglid jäävad enamuses osas samaks. Lisame sarnaselt EST CH tiitli autasutamisele
ka Aasta jahikoera tiitli, mis tähendab, et ära märgitud saavad kõik aasta jooksul urueksami
läbinud koerad.
SK reegleid lubas korrigeerida Kristina Grau, Marit uurib millal ta valmis saab.
Kui reeglid on uuendatud, siis Annika saadab muudatused/uuendused ka väikse infokirjana
liikmetele laiali.
2. Erinäitus
Merje suhtleb Markole Lepasaarega ;)
Elo küsib Mari-Ann Rehkilt ja Viimsi vallalt näituseplatsi kohta.
Marit saadab eelmisel aastal meie erinäitusel ringisekretäriks olnud Tatjana Kobanovale ja
ringikorraldajaks olnud Raili Suitule ka selleks aastaks koostöö-ettepaneku.
Marit pidi vaatama sugupuuprogrammi arvelt ega seal salasõna ei ole millega saaks siis kogu
programmi ümber tõsta, kuid ei leidnud seda kaustast (leidis arve, millel parooli ei olnud)
3. Urukoolitus:
Jahikool MTÜ ei korralda esimesel poolaastal ilmselt urueksamit.
Roosiaial on plaan (veel kinnitamata) urueksam teha 29.05.
Seega planeerime urukoolitust teha nii Jahikoolis kui Roosiaial 22.05, Marit suhtleb
koolitajatega (kas kuupäev sobib, mis maksab ja kui palju koeri lubatakse).
Arutati ka Ilona Alla poolt väljapakutud varianti Lätis urukoolitust ja ka eksamit korraldada.
Marit kirjutab Ilonale ja uurib kuidas/millal ja mismoodi see toimiks. Kui saab vastuse, annab
teistele juhatuse liikmetele teada.

4. Kevadpäev:
Toimub 29.05 algusega kas 13 või 14 Kiili vallas kangru külas.
Merje küsib avaliku ürituse korraldamise loa. Korraldustoimkonda lubasid end üldkoosolekul
ka Riina Aume, Marika Korka ja Elo Tempel, kellega Marit on juba kohapeal käinud ja natuke
asja arutanud .
Elo ja Jana koostavad trikivõistluse hindamislehe ja reeglid. Annika kirjutab enne kevadpäeva
kogu ürituse kondikava lahti kirjutada ja saadab osalejatele.
Telgi kevadpäevale saame Marialt.
5. Koduleht, infomeil ja FB fännileht
Annika tegeleb kodulehega, FB fännilehega ja vastab infomeilile tulnud kirjadele või saadab
kirjad edasi, kellele vaja. Infomeille ja FB fännilehele ligipääsu osas saavad Elo, Jana ja
Maria Annikalt infot.

