
 

 

 

MTÜ Eesti Labradori Retriiverite Tõuühingu üldkoosoleku protokoll 

 

 

Koosoleku toimumisaeg: 19.06.2018 kell 18:00-19:30 

Toimumiskoht: restoran Basiilik, Tartu mnt 87 Tallinn  

Koosoleku juhataja: Reeli Kuhi-Thalfeldt 

Protokollija: Reeli Kuhi-Thalfeldt 

 

Osalejad:  

Maria Kappi (1 volitus) 

Spartak Kappi 

Reeli Kuhi-Thalfeldt (1 volitus) 

Kersti Kuusk 

Maarika Lauringson (1 volitus) 

Anneliis Poll 

Raija Raun  

Pille-Riin Sepp 

Reilika Viiksalu 

 

Volikirja alusel osalejad: 

Tiiu Hirv (Maria Kappi) 

Koit Latik (Reeli Kuhi-Thalfeldt) 

Gustav Lauringson (Maarika Lauringson) 

 

Koosolekul osales isiklikult või volikirja alusel 12 ühingu liiget 37-st, mis moodustas 32% 

liikmetest. Vastavalt Eesti Labradori Retriiverite Tõuühingu (ELRÜ) põhikirjale on  

üldkoosolek otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust. Seega oli üldkoosolek 

otsustusvõimeline. 

 

1. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine 

Üldkoosoleku päevakord kinnitati järgmiselt: 
1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugeja valimine 

2. Juhatuse esimehe sõnavõtt 

3. Revidendi sõnavõtt 

4. 2017.a tegevus- ja aastaaruande kinnitamine 

5. Katsete koordineerija sõnavõtt 

6. Näituste koordineerija sõnavõtt 

7. Vaba arutelu 

 

Hääletustulemus: Otsus võeti vastu ühehäälselt. 

 

2. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugeja valimine  
Koosolek valis üldkoosoleku juhatajaks, protokollijaks ning häältelugejaks Reeli Kuhi-

Thalfeldt’i. 

 

Hääletustulemus: Otsus võeti vastu ühehäälselt. 

 

3. Juhatuse esimehe sõnavõtt 

Reeli Kuhi-Thalfeldt andis ülevaate ühingu 2017.a tegevusest ja majandustulemustest.  

 



 

 

2017.aastal korraldas ELRÜ kaks näitust, kaks koerte katset ning kaks loengut. 

06.05.2017 toimus mitteametlik kevadnäitus Springshow 2017. Näitusele olid oodatud nii 

beebid, kutsikad, juuniorid ja veteranid kui ka vähese näitusekogemusega koerad. Koeri 

hindas Ilona Araja (kennel Gilbron Pride, LV). Kokku osales näitusel 51 koera, kellest 

noorim oli 4-kuu vanune kutsikas ning vanim väärikas eas 14-aastane veteran. 

21.05.2017 toimus Hüüru Veskis loeng teemal “Loomade loodusravi ja homöopaatia”, 

lektoriks oli veterinaar Kelli Lomper. 

18.08.2017 toimus Jõelähtmel labradori retriiverite erinäitus. Kohtunik oli Alena Krutska 

(kennel Bohemia Bras) Tšehhist. Kokku osales näitusel 70 koera. Esmakordselt omistatati 

parimatele koertele mitteametlikud tiitlid: Juunior Club Winner (Perfect Sweet Dream 

Rapunzel), Club Winner (Kavamel Set Fire To The Rain), Veteran Club Winner (Yankee 

Goodwill Nicole At Reval Dream). 

03.09.2017 korraldati Mustjärvel, Läänemaal tõu- ja tasemekatse harjutuskatse. 

Kohtunikuks ja koolitajaks olid Koit Latik ning Aron Kuhi-Thalfeldt. Harjutuskatsel osales 

11 retriiverit. Tõukatset harjutas 6 retriiverit (kaks labradori ja neli kuldset) ning 

tasemekatse ALG klassis 5 retriiverit (kolm labradori, üks kuldne ning üks Chesapeake 

Bay). 

30.09.-01.10.2017 toimus Läänemaal Mustjärve ääres ametlik retriiverite tõu- ja 

tasemekatse. Koerte tööd hindas kohtunik Ari-Pekka Fontell (Soome). Tõukatsel osales 10 

koera – 8 koera saagiga (6 labradori ja 2 kuldset retriiverit) ning 2 dummydega (labradori 

retriiverid). Tasemekatsel osales kokku 13 koera: 8 koera ALG-klassis (3 labradori, 3 

kuldset, siledakarvaline ja Chesapeake Bay retriiver ), 4 koera AVA-klassis (2 kuldset, 

siledakarvaline ja labradori retriiver) ning 1 koer VÕIT-klassis (siledakarvaline retriiver). 

9.12.2017 toimus Tabasalus, Minu Koer koertekooli saalis loeng homöopaatia kasutamisest 

loomadel, lektor Agne Kandima. 

 

ELRÜ tulud 2017.a olid 4274 €, kulud 3524 € ning tulem 750 €. Põhitegevusega otseselt 

mitte seotud tulud olid: liikmemaksud 310 €, kutsikakuulutused 40 € ja annetused 10 €. 

Põhitegevusega otseselt mitte seotud kulud olid: domeeni tasu 80 €, EKL-i liikmemaks 15 

€, aastaaruande koostamine 50 €, riiklikud maksud ja riigilõivud 36,82 €, maksekorralduste 

teenustasud 14,78 € ning Aasta koera auhinnad 91,04 €.  

 

Ühingul oli 31.12.2017 seisuga 29 liiget. Pangaarvel oli 31.12.2017.a seisuga 1537 €. 

Kõik üritused lõppesid kokkuvõttes kasumiga.  

 

4. Revidendi sõnavõtt 

Reeli Kuhi-Thalfeldt luges ette revident Koit Latiku arvamuse ühingu peamiste 

majandusnäitajate ja tulude-kulude kohta. Revident kinnitab, et esitatud  Eesti Labradori 

Retriiverite Tõuühingu aruanded annavad küllaldast ja õiget teavet ühingu tulude ja kulude 

ning majandusliku seisundi üle. Revident tõendab ja soovitab, et ühingu juhatus võib  

esitada majandustegevuse aruandluse kinnitamiseks ühingu aastakoosolekule.  

 

5. 2017.a tegevus- ja aastaaruande kinnitamine  

Reeli Kuhi-Thalfeldt tegi ettepaneku 2017.a tegevus- ja aastaaruande kinnitamiseks. 

Otsustati: Kinnitada ühingu 2017.a tegevus- ja aastaaruanne. 

 

Hääletustulemus: Otsus võeti vastu ühehäälselt. 

 

 

 



 

 

6. Katsete koordinaatori sõnavõtt 

Reeli Kuhi-Thalfeldt andis ülevaate ELRÜ tõuomaste katsetega seotud tegevustest 

2018.aastal ning plaanidest. 

13.05.2018 toimus Soodajärve ääres tõu- ja tasemekatse harjutuskatse, kus kohtunikuks-

koolitajaks oli Koit Latik. 

Sügisel on plaanis korraldada veel üks harjutuskatse ning septembri lõpus või oktoobri 

alguses ametlik tõu- ja tasemekatse. 

 

7. Näituste koordinaatori sõnavõtt 

Raija Raun andis ülevaate ELRÜ näitustega seotud tegevustest 2018.aastal ning tulevastest 

näitustest.  

05.05.2018 toimus Saku mõisa pargis labradori retriiverite mitteametlik ülevaatusnäitus 

Springshow 2017, kus kohtunikuks oli Virgilijus Bumbulis (kennel Okeanas, Leedu).   

 

17.08.2018 toimub labradori retriiverite erinäitus Jõelähtmel. Kohtunik on Frank Gilroy 

kennelist Claychalk (Šotimaa). Näituse korraldamine sujub plaanipäraselt, hetkel on 

näitusele registreerunud 27 koera. Puudu on inimestest, kes on abiks näituse korraldamise 

päeval. 

 

2019.a labradori retriiverite erinäituse aeg on paigas, see on EKL-i poolt kinnitatud 

kuupäevaks 16.08.2019.  

Plaanis on välja töötada ELRÜ erinäituse statuut, mis võimaldab koerte hindamist ning 

sertide andmist värvide kaupa.  

 

8. Vaba arutelu 

ELRÜ liikmed arutasid erinevate ürituste ja tegevuste korraldamist.  

 

 

 

Koosoleku juhataja:       Protokollija: 

/allkirjastatud digitaalselt/     /allkirjastatud digitaalselt/  

Raija Raun       Reeli Kuhi-Thalfeldt 

 

 

 

 

 


