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Osalejad:
Margit Siigur
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Ott Ojamaa

Katrin Hanko

Puudus: Mari Nõmmemaa – seoses haigusega.

Päevakord:

1. Aretuseeskiri ja sellega seotud edasised tegevused.
2. Muudatused koolituskalendris.
3. Konkursi "Aasta Bokser 2006" läbiviimisega seotud küsimused.
4. 11.2.2007. a. toimuva erinäituse ettevalmistamine.
5. Muud küsimused.

1. Katrin Hanko tegi ülevaate üldkoosolekul toimunust. Aretuseeskiri koos üldkoosolekul tehtud
täienduste ja muudatustega antakse lähipäevil üle EKL teadusnõukogule tutvumiseks ja
heakskiitmiseks. Samuti saadetakse see EKL Juhatusele kinnitamiseks.

Alustatud on läbirääkimisi EKL usaldusarsti dr. Mõtskülaga südameuuringute järk-järguliseks
juurutamiseks. Kaugemaks eesmärgiks on kehtestada südameuuringute kohustus kõigile aretuses
kasutavatele koertele.

2. Marili Ollissaar tegi teatavaks EKL-KKK poolt kinnitatud eksamite ja võistluste kuupäevad, mis
lähevad “EBÜ Karikas 2007” arvestusse – 06.05.2007. a. - I etapp, eksam, 21.07.2007. a. - II
etapp, eksam ja 16.09.2007. a. - III etapp, võistlus (viimane on ühtlasi kantud EKL
punktivõistluste tabelisse). Kaks etappi korraldatakse eksamina vastavalt EKL-KKK otsusele piirata
võistluste arvu oma ürituste kalendris.

Marili Ollissaar tegi ettepaneku täiendada konkursi “Aasta Bokser” juhendit:

EBÜ AASTA TÖÖKOER
Aasta parima tööbokseri väljaselgitamiseks (eraldi igas võistlusklassis) võetakse arvesse kuni 3 FCI
liikmesmaa kennelorganisatsiooni poolt kinnitatud võistlustel saavutatud tulemust (KK, SK,
IPO/VPG/SchH, PJK, FH, Agility), sh. ka EBÜ poolt korraldatud eksamid. Arvesse läheb
sooritatud tulemus.

Otsustati: kinnitada täiendatud tekst.

3. Arutati konkursi “Aasta Bokser 2006” läbiviimisega seotud küsimusi – konkursi materjalide
laekumise korraldamist, tulemuste väljakuulutamise piduliku ürituse korraldamist jne.

Otsustati: moodustada konkursi “Aasta Bokser 2006” punktilugemiskomisjon koosseisus Ott
Ojamaa, Jana Sauemägi, Pilvi Jõemägi.

Lilian Pajulaid tegi ettepaneku muuta konkursi “Aasta Bokser” juhendit ning jätta sellest välja lause



“Komisjoni liikmetele ja nende perekonnaliikmetele kuuluvate koerte osalemine konkursil on
keelatud.” Otsustati: kinnitada muudatus.
4. Arutati 11.02.2007. a. toimuva erinäituse läbiviimisega seotud küsimusi. Erinäituse toimumise
kohaks on Talllinna Rahumäe Põhikool, Vabaduse pst. 50. Kooliga peavad läbirääkimisi täpsete
tingimuste osas Pilvi Jõemägi ja Katrin Hanko. Muude vajalike toimingutega – ringipersonali
leidmine, läbirääkimised sponsoriga, kohtuniku sõidu ja ööbimisega seotud küsimused,
toitlustamine, veterinaarkontroll, näituse kataloog jne. tegeleb jooksvalt EBÜ näituse toimkond.
Otsustati: teha ettepanek Juta Haranenile ja Pilvi Jõemägile erinäituse toimkonna liikmeksoleku
osas.
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Ott Ojamaa Katrin Hanko


