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1.2019. aasta üritused

1.1 JRT agility mitteametlikud meistrivõistlused – 6. oktoober 2019. Korraldavad Jana ja Elo. 
Annika saadab Janale kirja põhja, Jana vaatab üle ja teeb vajadusel muudatused. Marit uurib 
agilitykoer.ee kaudu registreerimise võimalusi. Hea, kui jõuaksime kirja juba homme, so 10. 
septembril välja saata. 

1.2 Tervisepäev – 27. oktoober 2019. Aeg on dr Ülle Kellaga kokku lepitud. Annika saadab 
Janale kirja põhja, mida on eelmistel aastatel kasutatud ning Jana ja Elo vaatavad selle üle 
ning kohandavad veidi teksti. Kiri tuleks välja saata kohe peale JRT agility meistrivõistlusi.  
Annika tegeleb registreerimisega.

1.3 Urupäev. Marit võtab Ilonaga ühendust, kas talle sobib novembri alguses. Annika tegeleb 
registreerimisega

2. 2020. Aasta üritused

2.1 Üldkoosolek – plaanis teha 16. veebruaril 2020. 

2.2 Kevadpäev – 24. mai 2020

2.3 Noorkoerte näitus-ülevaatus – arutame üldkoosolekul kas seda soovitakse ja kas leidub 
abilisi korraldama. Eelmisel aastal lubati, aga paljud olid unustanud. 

2.4 Erinäitus – 9. august 2020

Marit on alates 2015. aastast kõik aastad juhatuses olnuna suure osa tööst üksi ära teinud ja 
soovib nüüd, et keegi teine erinäituse korralduse enda peale võtaks. Annika, Riina ja Jana ei 
ole nõus seda tööd tegema. Merje on nõus Maritile appi tulema, et kirjutada kohtunikule ja 
organiseerida majutus, lennukipiletid. Edasi võiks siiski keegi teine olla erinäituse eest 



vastutav isik. Otsustati üldkoosolekul võtta  see teemaks, kas keegi soovib tulla juhatusse ja 
tegeleda puhtalt erinäituse korraldamisega. Kaalutakse ka teenuse nö sisseostmist. 

2.5 JRT ametlikud agility meistrivõistlused. Idee on 2020. aastal korraldada ametlikud JRT 
agility meistrivõistlused.

3. Jooksvad küsimused. 

3.1 E-mailindus. Palju tuleb spämm-kirju. Otsustati kasutada ainult originaal e-posti aadressi, 
ei kasuta hetkel kirjade saatmiseks gmaili  ja võtame maha kõik suunamised. Annika saadab 
liikmete kontaktid Riinale ja Riina kannab need üle.

3.2 Uus koduleht. Riina tegeleb asjaga. 


