
EESTI TÕUGU HOBUSTE KASVATAJATE JA ARETAJATE SELTSI  
KOKKUVÕTE 2016. AASTA TEGEVUSE KOHTA 
 
2016.a. oli meie seltsi teine tegevusaasta. Aasta alguses oli seltsil 

liikmeid 35 ja aasta lõpuks 43 liiget (sh. 4 Soomes asuvat liiget). 

Hobuslaste registri üldstatistika eesti hobustest seisuga 31.12.2015: 

hobuseid kogu populatsioonis  ca 2300  

paaritusvõrgus olevaid sugutäkke                     67 

 

EHKAS registris oli 31.12.2016 seisuga 730 hobust, sh. 

2-6 aastaseid hobuseid   360 

 

EHKASe tõuraamatus võeti arvele 101 2016. aastal sündinud eesti tõugu varssa ja 2 2015.a 

sündinud varssa.  

 

Jõudluskontrolli andmeid kogusime nii noorhobuste ülevaatustel, Eesti Hobuste 

Meistrivõistlusel, Noorponide ja Eesti Hobuste Tšempionaadil, EHKASe karikasarja 

etappidel, kui ka teistel üle-eesti toimunud võistlustel.  

 
Piirkondlikke ülevaatusi sai läbi viidud Eestis 6 ja Soomes 1, kus hindamiskomisjonile esitati 

kokku 56 (-23 võrreldes 2015.a) hobust, neist 2-a. märasid 4 (-4), 2-a. täkke 6 (-2), 3-a. 

märasid 23 (-3), 3-a. täkke 3 (-2), ruunasid kokku 15 (-6), vanemaid hobuseid 6 (-22). Kõikide 

ülevaatustel osalenud hobuste kohta on kodulehel www.eestihobu.ee üleval pildid ja 

üksikasjalik kirjeldus. 

 

Finaal ülevaatus e. Aastanäitus 2016 koos EHKASe Karikasarja finaaliga eesti hobustele 

toimus 17.09.2016 Säreveres. Ülevaatusele esitati 9 täkku, kes esitati komisjonile ka 

tunnustamiseks. Väliskohtunikuna oli hindama kutsutud Taimi Usin, kes väga kiitis 

suurepärast esitletud täkkude koosseisu. EHKASe Karikasarjast võttis kokku osa 45 eesti 

tõugu hobust, kelledest 10 said kutsed finaali. Finaali võitja oli Riin Kurrikoff täkul Trikk 

(i.Trevor,ei.Tukker), II koht Sandra Soomre täkul Raket (i.Rannik,ei.Rosett), III koht Hanna 

Janet Oja täkul Robin (i.Rikoshet,ei.Armais). Tulemused EHKAS kodulehel ja Hobumaailm.ee  

06-07.08.2016 sai koostöös Lepa talliga korraldatud esmakordselt Eesti tõugu hobuste 

meistrivõistlused takistus- ja koolisõidus. Parimad selgitati välja kuues erinevas klassis, ka. 

kahevõsitluses. Kahel päeval kokku võistles kuulele medalile 30 eesti tõugu hobust tehes 67 

starti! Tulemused leitavad Ratsanet.ee  

 

Noorte Ratsaponide ja Eesti Hobuste Tsempionaat takistussõidus ja koolisõidus toimus 3.-

4.09.2016 koostöös Kukrumäe Ratsatalu ja ESHKSga. Osa võttis koolisõitudes 9 (+2)  eesti 

tõugu hobust (kokku startis 24 poni), kus eesti hobused võtsid ühe  I kohta, ühe  II kohta ja 

ühe  III koha. Takistussõitudes osales 7 (+3) eesti tõugu hobust (kokku startis 41 poni) ja eesti 

hobused võtsid ühe  I kohta ja ühe  III koha. 

 

Juhatus pidas aasta jooksul 2 koosolekut sh. 1 laiendatud juhatuse koosolek. Arutati JK 

küsimusi; palgalise ametikoha loomist; sihtasutuse Tori Hobumajanduse Keskus loomise 

küsimusi; otsustati liikmeks astuda Maaeluministeeriumi poolt ellu kutsutud Hobumajanduse 

nõukokku; tunnustati uusi täkke.  

 

 

 

http://www.eestihobu.ee/


Tegevusest 

 

 Aasta alguses jätkati koostööd PRIA ja teiste aretusühingutega uue hobuslaste 

identifitseerimise rakendusmäärusest (määrus EL 2015/262, mis jõustus 01.01.2016) 

tuleneva passifaili loomist, testimist ja trükifaili kujundmist. 2016. aastal väljastati 

varssadele uuendatud sisuga ja nummerdatud passid. EHKASe eesti hobuste passid 

said uue sini-must-valge kaanekujunduse ja värvilise jagude märgistuse. Suurenes 

passi väljastamise töömaht - sorteerimise, trükkimise ja lamineerimise osas. 

 

 Edastati avalikkusele kiri koos faktidega, kus selgitati EHKASe tegevusloa 

väljastamise õiguslikke aluseid ja kehtivust ning kinnitati, et EHKASe tõuraamatusse 

kuuluvate eesti hobuste tõulisus ja ohustatud tõugu looma staatus säilib. 

 

 EHSile esitati jaanuaris 2016 palve edastada ka EHKASele paaritusvõrgus olevate 

täkkude geneetiliste ekspertiiside tulemused, mis on vajalikud registrikannete 

tegemisel. 5 kuud hiljem saadi vastused ja palutud dokumendid ning positiivse 

tulemusena said korda kõik puudulikud sugutäkkude ekspertiisid ja korrigeeritud 

paljud PRIA registri kanded.  

 

 Tehti ettepanekuid VTAle ja EHSile seoses hobuste andmete üleandmisega ja varssade 

arvele võtmisega sõltuvalt mära andmete haldajast. Jõuti pooltevahelise kokkuleppeni 

hobuste andmete üleandmise osas.  

 

 Koostööd jätkati Tori Hobumajanduskeskuse küsimustes nii Hobumajanduse Liidu kui 

ka Maaeluministeeriumiga. Kokkusaamiseid ja arutelusid antud teemal oli aasta 

jooksul mitmeid ning mis on tänaseks andnud ka positiivse tulemuse.  

 

 EHSile edastati koostööettepanek tõuraamatu numeratsiooni osas, mis sai aga 

negatiivse vastukaja.  

 

 Kevadel 2016.a. sai EHKASe poolt teenusena registrisse kantud Eestis asuvad 

konikud. Kanded teostati kooskõlastatult VTAga.  

 

 VTA ja EHSiga toimusid läbirääkimised Elba 3419E järglaskonna kannete osas. EHSi 

poolt tellitud geneetilise ekspertiisi tulemusel välistati mära isapoolne põlvnemine ja 

see märgiti teadmata. Sellest tulenevalt kanti Elba esimese põlvkonna järglased 

lisaossa-A. Vaatamata pikkadele aruteludele jäi VTA endale kindlaks, et lisaossa-A 

tuleb kanda ka kõik täkkjärglaste Taifuun 814E ja Tugrik 843E järglaskond (13).  

 

 Ebaõnnestusid koostöö läbirääkimised Tartu Maaülikooliga hobuslaste geneetiliste 

ekspertiiside läbiviimise osas, mistõttu olime sunnitud otsima koostööpartnerit 

väljastpoolt Eestit. Sujuva koostöö optimaalsema hinnaga oleme saavutanud laboriga 

Saksamaalt. Oleme geneetiliselt identifitseerinud ja fikseerinud isa poolse põlvnemise 

2016. aasta varssadel ning paljudel 2015. aasta varssadel. Oma hobuse geneetilise ID 

määramiseks või põlvnemise tõestamiseks pakume seda teenust ka teiste tõugude 

hobusekasvatajatele üle Eesti. Testi tulemuse sertifikaadi näol saab iga hobuse 

omanik. Samuti on EHKASe kaudu võimalik testida ka oma hobuste värvusi. 

 

 Oktoobris toimus laiendatud juhatuse ja aretuskomisjoni koosolek, kuhu esitati 

tunnustamiseks 12 täkku, kellest 8-le anti tunnustus kolmeks aastaks: Voore Reilender, 



Ten, Muuksi Tõrvik, Render, Voore Roonin, Rokit, Robin, Voore Rivigal (Soomes) 

ning 1-le täkule eluaegne tunnustus: Repriis. 

 

 Aasta lõpus, kui muutma hakati ministri määrust „Põllumajandusloomade 

aretustoetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse 

menetlemise kord“, sai Maaeluministeeriumiga tihedat koostööd tehtud e-posti teel ja 

osaletud koosolekutel.  

 

 Välissidemeid hoiti Soomes asuvate eesti hobuse omanikega, käisime järjekordselt 

SEHY korraldatud eesti hobuste näitusel. Nii näitusel kui ka selle järgselt on peetud 

tihedat kontakti SEHY liikmetega, antud neile infot EHKASe tegevuse, registri kannete 

ja vajaliku dokumentatsiooni kohta, samuti Soomes asuvate eesti tõugu täkkude kohta 

ja nõustatud paaridevalikul.  

 

 

09.02.2016 VTA, Tallinn – kokkusaamine EHSiga hobuste andmete haldusega seoses 

29.05.2016 EHKASe üldkoosolek Kohila Mõisakoolis  

21.06.2016 EHML, Nordic Hotel Forum Tallinnas – üldkoosolek 

19.07.2016 Hobumajanduse nõukogu, Maaeluministeerium – sihtasutuse Tori 

Hobumajanduse Keskus moodustamine 

28.09.2016 Hobumajanduse nõukogu, Maaeluministeerium - Tori hobumajanduse kompleksi 

baasil ühise sihtasutuse rajamisega seotud küsimused ja tegevused 

30.09.2016 Maaeluministeerium - määruse „ Põllumajandusloomade aretustoetuse saamiseks 

esitatavad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord“  muutmise esmane 

arutelu aretusühingute osavõtuga 

21.10.2016 PRIA, Tartu – hobuslaste registri arendusettepanekud 

30.11.2016 - Hobumajanduse nõukogu, Maaeluministeerium – sihtasutuse Tori 

Hobumajanduse Keskus 

8.12.2016 Maaeluministeerium - maaeluministri määruse „Põllumajandusloomade 

aretustoetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotlemise ning taotluse menetlemise 

kord" eelnõu tutvustamine 

 

 

EHKAS juhatus 

 


