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1.Aretustoetus
Anu Matsoo: ülevaade Ministeeriumis toimunud arutelust aretustoetuste maksmise määruse
muudatustest. Toetus muutub eelarvepõhiseks. Aretustoetust makstakse välja max 4 korda aastas
(kuludokumentide alusel), vastavalt kevadel esitatud eelarvele. Kevadel esitatud eelarve sisaldab nö
ennustamist – sündivate ja arvelevõetavate varssade arvu osas. Samuti ka JK osalevate hobuste arvu
osas. Abikõlbulikud kulud ette kirjutatud.
Probleem: ei tea, kui palju varssu ja hobuseid liigub EHS-i ja EHKAS-e vahel.
Jõudluskontrolli toetus jätkuvalt eraldi. Jõudluskontrolli toetus 70% kuludest.
Keskustelu geneetiliste haiguste testimise kohta ja võimalus nende testimiseks saada toetust.
Ettepanekud seoses aretustoetusega:
1. Maario: Kas mitterahaline panus on eelarveline tulu?
-Kui näiteks jõudluskontrolli korraldamisel on abilised, kes raha ei võta – kas see on omapoolne
finantseering?
2. Miks on 30%line määr? Kuivõrd MTÜdel paljudes muudes tegevustoetustes madalamad
omaosaluse protsendid?
3. Kui suur on võimalik „eksimine“ eelarve koostamisel, et järgmisel aastal ei
sanktsioneeritaks?
4. Anu: Mis on abikõlbulikud kulud? Mida sinna võiks lisada? Lisaks juba välja töötatud
abikõlbulike kulude võimalikule nimekirjale.
Anu Matsoo ja Maario Laas saavad kokku EHKASe raamatupidajaga seoses uue aretustoetuse ja
jõudluskontrolli toetuse määramisega.

2. Täkkude tunnustamine
Vermut II , s. 07.05.2010, raudjas, i. Vend Voitka, e. Aida, ei. Aku, kasv. Kristi Raudsepp ja om.
Evi Aidberg, mõõdud: 141 – 169 – 19,5

.
1.Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti hobune. Täkutüüp hästi väljendunud. 2.
Ilus pea, hea pikkusega kael, madal lihaseline turi, eelistaks pikemat turja. Väga pikk tugev selg,
nõrgem ja pikem nimme. Tugev libajas tagaosa. 3. Jalgadel piisava suurusega tugevad kabjad.
Esijalgadel lühike, aga piisavalt tugev sõrgats ja väike randmeliiges. Tagajalgade seis korrektne.
Käik sammus eest kitsamapoolne. 7. Üldiselt jättis tähelepaneliku ja tasakaaluka mulje. Täkku ei
näidatud vabaliikumisel, kuid osales võistlushobusena parkuuris, kus läbis parkuuri vigadeta. Näitas
head juhitavust ja hüppetehnikat. Väärib tähelepanu ka vähemlevinud Vuhti liini esindajana.
Huvitav värvus, mille genotüübi võiks selgitada läbi testimise.
Ei kuulu EHKAS tõuraamatusse – kuid see ei sega tunnustuse andmist
Helin: Väga pikk nimme ja selg
Anu Matsoo: Hea iseloom ja hüppetehnika
Reedik Kivisoo: Kas saame mitte meie seltsi kuuluvat täkku tunnustada? Antud hindamise järgi ei
saa litsentsi anda
Annika: Lühikese jalaga
Ingrid: Vend Voitka ainuke järglane
On saanud hinnangu – litsentseerimist saab arutada pärast hobuse korrektset esitamist.
Isapoolne põlvnemine huvipakkuv.

Voore Reilender, s. 20.05.2014, must, i. Raksel, e. Voore Tarapita, ei. Tommi, kasv. ja om. Voore
Tallid OÜ , mõõdud: 142 – 173 – 19 Kokku 53punkti ja I auhind

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta hästi väljendunud tõutüüp. Täkutüüp samuti hästi
väljendunud. 2. Ilmekas pea, lühemapoolne kukal, tugev õlg (piht) ja keha. Hea ülajoon, keskmine
turi ning tugev laudjas. Sooviks pikemat kaela ja kergemat pea – kaela ühendust. 3. Jalgadel hea
suurusega kabjad, mis jätavad tugeva mulje. Esijalgade seis korrektne, aga eelistaks veidi suuremat
randmeliigest. Tagajalgade seis korrektne, aga sooviks tugevamat kannaliigest. Ilus lai käik,
sammus korrektne, traavis eest kerge kerimine. 4. Samm hea rütmiga, astub silmnähtavalt üle jälje.
Astub tagajalgadega rohkem välimisele kabja servale. Võiks paremini läbi selja töötada. Tundub
veidi pinges. 5. Traav tugeva tõukejõuga, selge rütmi ja hea randmetõstega. Tagant aktiivne. Ei
lõdvestu täna ja jääb õlast seotuks. Hea impulsiga, kuid ei tööta läbi selja. Eelistab traavi. 6. Galopp
hea impulsiga, aga jääb seljast väga nõgusaks ja kinniseks. On pinges ja kaotab seetõttu rütmi.
Hüppel tähelepanematu. Hea avamisega eest, elastne ja hea tehnikaga, kui suudab hüpet näidata.
Töötab läbi kaela ja korjab jalgu, kuid ei tööta läbi selja. 7. Täna jääb üldiselt veidi pingesse.
Sugutäkuna kasutamine väärib kaalumist. Inimesega usaldav ja austav. Hea loomuga meeldiv täkk.
Helin: üks täkk, keda kastutaksin, olles väga kriitiline täkkude suhtes.
Ettepanek litsentseerida kolmeks aastaks Otsus: kõik poolt.

Vesper s. 14.04.2014, kõrb, i. Vaks, e. Romantika, ei. Rosett, kasv. ja om. FIE Tihuse
Hobuturismitalu, mõõdud: 146 – 171 – 20 Kokku 58,5 punkti ja kõrgem auhind

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta kergemat universaalset tüüpi eesti hobune. Täkutüüp hästi
välja arenenud. 2. Ilmekas pea, hea kukal, keskmine turi ja tugev laudjas. Pikk seljajoon. Nimme
nõrgalt laudjaga ühendatud. Hetkel tugevalt tagakõrge. 3. Jalad tugevate liigeste ja heade kapjadega.
Esi- ja tagajalgade seis korrektne. Käik korrektne, aga eest veidi kitsas. 4. Samm elastne, hea
rütmiga ning astub nähtavalt üle jälje. Vahepeal veidi kõhklev ja ettevaatlik, kuid töötab ilusti läbi
selja. 5. Traav avar ja elastne. Kuna hobune on tagakõrge, siis jääb traav veidi esiotsale. 6. Galopp
elastne ja suur. Heas tasakaalus, hea rütmiga ning kõverdab hästi jalgu randmeliigestest. Tagaots
võiks olla veidi paremini hõivatud. Hüppel arukas ja tähelepanelik, avab hästi eest ja kiire jalaga.
Väga hea hüppetehnika ja rütmiga. Hüppevõimsus samuti hea. 7. Väga sotsiaalne, tähelepanelik ja
püüdlik täkk. Õpib kiiresti. Sebroidsed märgised.
Põlvneb A-registri märast, praeguse programmi alusel ei saa litsentseerida. Programm peaks
muutuma aasta algusest ning seejärel teha täku kohta otsus: kõik poolt
Anu Matsoo: kõrgema auhinnaga, peaks saama litsentsi. Kõige elastsema ja lõdvestunuma
liikumisega hobune.
Helin Kurisoo: Sebroidsed märgised.

Ten s. 25.05.2014, kollane, i. Voore Tintin, e. Tiivi, ei. Topper, kasv. ja om. OÜ Key, mõõdud: 142 –
169 – 18, Kokku 55,5 punkti ja I auhind

1. Väga hästi väljendunud kergemat tüüpi hobune. Vanuse kohta väga hästi väljendunud täkutüüp.
2. Ilus ja ilmekas pea. Kõrge kaela – keha liitumine. Hea rinnasügavus ja tugev rindkere. Keskmise
pikkusega kael. Sooviks pikemat kaela. Hea turja, selja ja laudja pikkus. Pikem nimme. Turi
joonistub hästi seljale. Tugev keha, õlg ja laudjas. 3. Jalgadel keskmise pikkusega sõrgats ja
tugevad liigesed. Väheldased kabjad. Sooviks veidi kuivemat jalga. Esijalad veidi harkvarbsed.
Tagajalgade seis korrektne. Käigul sammus sõuab eest, see paraneb traavis, aga käik jääb siiski
kitsaks. 4. Samm elastne, korrektse rütmiga, piisava üleastumise ning hea selja tööga. 5. Traav
jalgadest aktiivne, randmest ja kannast töötab hästi. Veidi rohkem võiks olla õlavabadust. Vähese
õhufaasiga ning sooviks rohkem elastsust ja jõudu traavis. Pinge langedes samm pikeneb ja
avardub. 6. Galopp suur, kerge ja maadhaarav. Jookseb ülesmäge, heas tasakaalus ja hea rütmiga.
Hüppel kogenematu. Algul väga ebakindel, kuid parandab ennast hästi. 7. Väga tähelepanelik,
tasakaalukas, kiire õppimisvõimega ja mõistlik täkk. Täna satub veidi stressi, aga liikudes läheb
järjest paremaks. Kaaluda sugutäkuna kasutamist. Parandada koostööd inimesega. Iseloom ja
materjal on head.
Helin: Huvitav ja vajalik põlvnemine ka ema poolt, oli näha et oli vähe ettevalmistatud.
Anu: Suhteliselt kiitsakas veel, areneb kindlasti.
Ettepanek: litsentseerida kolmeks aastaks Otsus: kõik poolt.

Muuksi Tõrvik, s. 01.06.2013, hõbekõrb, i. Tukker, e. Andante, ei. Anakee, kasv. OÜ Muuksi
Muhe ja om. Margit Martin, mõõdud: 147 -181 – 20 Kokku 55,5 punkti ja I auhind

1. Tugevamat tüüpi. Võimsa muljega. Mõjub tõule veidi ebatüüpiliselt. Täkutüüp hästi väljendunud.
2. Ilus pea, hea kael ja kaela ühendused. Keskmine turi. Tugeva kehaehtusega. Tugev pikk selg ja
tugev laudjas. Mõjub tagakõrgena. 3. Jalad tugevate liigestega, kuid vähese päkaga. Piisava
suurusega kabjad. Esijalg lühem kui tagajalg. Esijalad veidi taatsirandmelised. Tagajalgade seis

korrektne. Käik sammus eest väga kitsas, kohati rebasekäik. Sõuab sammus. Traavis käik eest
laiem. 4. Samm hea aktiivsusega ja hästi ühendatud. Vaba, hea rütmiga ja töötab läbi selja. Võiks
esimese jalaga astuda veelgi rohkem edasi. 5. Näitab traavis elastsust, head tõuget ja avarust, kuid
jääb esiotsale raskeks. Ei tööta läbi selja. Suurel hobusel võiks olla enam õlavabadust. 6. Galopp
suur ja veidi raske, aga selge rütmiga. Ei eelista galoppi. Võiks olla paremas tasakaalus, hetkel jääb
esiotsale. Hüppel väga tähelepanelik, püüdlik ja teadlik. Hea elastsuse, tehnika ja hea tõukega. Avab
eest hästi. 7. Väga meeldiv ja sotsiaalne noor täkk. Töökas ja püüdlik, andis endast kõik. Jalavead
muudavad sugulise kasutamise keerukamaks, kuid ilmselt kasutamist väärt. Oluline vähem
esindatud Taube liini esindajana.
Helin: Taimi Usinale see hobune väga meeldis!
Reedik: Meeldiv täkk ja huvitav põlvnemine, käik eest väga kitsas! Kehva kujuga kabi. Levinuma
põlvnemise korral sellise käiguga täku litsentseerimist kaaluks tõsisemalt.
Anu: Tukkerist pole täkkjärglast.
Ettepanek anda ajutine tunnustus: Ingrid, Anu, Annika poolt
Helin erapooletu
Reedik vastu
Otsus: tunnustatud kolmeks aastaks
Juhtida tähelepanu jalgadele ja liikumisele

Render, s. 18.07.2013, raudjas, i. Raksel, e. Ruja, ei. Rodeo, kasv. ja om. Kersti Kalberg, mõõdud:
147 – 183 – 19,5 Kokku 54 punkti ja I auhind

1. Ilma silmnähtava võõrveresuse mõjuta hea tõutüübiga täkk. Hästi väljendunud täkutüüp. 2.
Ilmekas pea, hea proportsioonis kael ja lühike kukal. Tugev keha. Kõrge kaela – keha liitumine.
Tugevad õlg, nimme ja laudjas. Turi väljendunud, kuid sooviks pikemat ja kõrgemat. 3. Jalgadel
hea suurusega kabjad. Kuivad jalad. Esi- ja tagajalgade seis korrektne. Käik sammus eest kitsas,
traavil paraneb märgatavalt. 4. Samm hea aktiivsuse ning rütmiga, suure üleastumise ja hea
seljatööga. Liigestest kõverdab vähe. 5. Traav hea aktiivsusega. Tõukab jõuga. Avab eest piisavalt.
Tagant hea tõuge. Õhufaas tõuke pealt suur, aga eest jääb seotuks. Võiks olla veelgi rohkem
õhufaasi. 6. Galopp jõuline, hea rütmiga, hea tõukejõuga ning tasakaalus. Hüppel tähelepanematu.
Kui keskendub, siis hüpe hea tehnikaga, aga jõuetu. Esijalgu võiks rohkem kõverdada. Parandab
ennast. 7. Hea loomuga ja püüdlik. Väga meeldiv noor täkk. Ei olnud keskendunud, tundus veidi
pinges. Sugulist kasutamist ei sega otseselt midagi. Jälgida käigu korrektsust.
Reedik: olen nõus litsentseerimisega
Annika: liini on liiga palju
Ettepanek tunnustada kolmeks aastaks: Reedik, Ingrid ja Anu poolt
Helin, Annika erapooletud
Otsus: tunnustatud kolmeks aastaks

Juhtida tähelepanu väga levinud põlvnemisele. Soov näha täkku kasutuses.

Voore Roonin, s. 05.06.2013, tumeraudjas, i. Raksel, e. Voore Adella, ei. Apollo, kasv. ja om.
Voore Tallid OÜ, mõõdud: 140 – 165 – 19 Kokku 56,5 punkti ja I auhind

1. Ilma silmnähtava võõrveresuse mõjuta hea tõutüübiga pisem täkk. Sugutüüp hästi väljendunud.
2. Ilus väike pea, hea pikkusega kael, tugev selg. Libajas abaluu. Hea kaela – keha liitumine.
Sooviks pikemat turja ja laudjat. Võimas esiots ja tugev nimme. Kompaktne keha. 3. Jalad piisava
suurusega liigestega. Kitsamapoolne kabi. Esijalgade seis korrektne. Tagajalad pisut harkvarbsed.
Käik sammus ja traavis korrektne. Sooviks kuivemat jalga. 4. Samm elastne, hea aktiivsuse ja
rütmiga, hea üleastumise ning selja tööga. Paneb esijala korrektselt edasi. 5. Traav elastne, suure
õhufaasiga ning avab eest. Käekõrval seljast jäik, vabalt algul ettevaatlik, aga töötab läbi selja.
Kõverdab väga hästi liigestest. Tõukab tagant, kuid võiks tuua tagajalga rohkem keha alla.
Üleastumine ja õhufaas märkimisväärselt suured. 6. Galopp võiks olla ümaram ja kõverdada
esijalgu. Hüppel innukust ja jõudu vähe, kuid hea tehnikaga ja võimekusega eest avada. Algul
pinges, kuid paraneb. 7. Väga perspektiivikas. Käekõrval pinges ja ettevaatlik. Tähelepanelik,
tasakaalukas, hea koostöövõimega, kuid aeg-ajalt keskendumine kaob. Jälgida iseloomu kujunemist
ning paaridevalikul jalgu. Sooviks näha rohkem töökust.
Ettepanek tunnustada kolmeks aastaks: kõik poolt
Anu Matsoo ei osale hääletamisel
Otsus: tunnustatud kolmeks aastaks

Rokit, s. 22.06.2012, raudjas, i. Raksel, e. Lisette, ei. Laasik, kasv. ja om. Kaire Vaikma, mõõdud:
142 – 176 – 18,5 Kokku 49 punkti jaI auhind

1. Märgatava soome hobuse mõjutusega tõutüüp. Täkutüüp hästi väljendunud. 2. Veidi raske, kuid
ilmekas pea. Hea pikkusega sirge kael. Raske pea – kaela ühendus, madal kaela asetus ja liitumine
kehaga. Sooviks pikemat ja paremini arenenud turja. Tugevad selg, nimme ja laudjas. 3. Jalgadel
hea suurusega kabjad. Sellele kehale sooviks tugevamat ja kuivemat jalga. Esijalgadel nööritud
kämmal ja väike randmeliiges, aga seis korrektne. Tagajalgade seis korrektne, aga võiks olla
suurem kannaliiges. Käik sammus ja traavis korrektne. 4. Sammus astub pinges, jääb lühike ja tihe,
aga selge rütmiga, mis ei kao. 5. Traavis jalgadest aktiivne, kuid kehast vähe kaasatud, ei tööta läbi
selja. Tugeva tõukega, kuid jääb esiotsale raskeks. Sooviks rohkem õlavabadust. 6. Galopp suur,
tasakaalus ja maadhaarav, kuid veidi pinges ja esiotsal. Hüppel tõukab, aga ei näita tehnikat, tahet
ega jõudu, kuid teeb asja ära. Paraneb iga hüppega. 7. Jätab täna “liiga täkuliku” käitumise mulje.
Ka inimest võiks rohkem austada. Ei suutnud hästi keskenduda. Suguhobusena kasutamine
mõeldav, kuid mitte otseselt vajalik.
Ettepanek tunnustada: Ingrid, Reedik ei toetanud
Helin toetab litsentseerimist, arvestades emapoolset põlvnemist
Anu: toetan litsentseerimist
Otsus: Litsentseeritud kolmeks aastaks
Ära märkida emapoolne vähekasutatud põlvnemine.

Robin, s. 03.05.2010, hõbekõrb, i. Rikoshet, e. Adelheid, ei. Aramis, kasv. ja om. Helve Saarestik,
mõõdud: 141 (raudadega) – 161 – 18,5 Kokku 54 punkti ja I auhind

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga kerget tüüpi eesti hobune. Täkutüüp võiks olla
paremini väljenudnud. 2. Ilus ja ilmekas pea, hea pikkusega kael, madal kaelaasetus, pikk ja
väljendunud turi, pehmepoolne selg, nõrgavõitu nimme, samas tugev laudjas. Sooviks tugevamat
tagaosa. Kõik on proportsioonis, aga konstruktsioon üldpildis jätab nõrga mulje. 3. Jalgadel hea
suurusega kabjad. Võiksid olla tugevama ehitusega jalad. Eelistaks rohkem lihast jala ülaosas ning
tugevamaid liigeseid. Esijalgadel kerge harkvarbsus. Tagajalgade seis korrektne. Käik sammus
kitsas nii eest kui tagant. 4. Samm hea rütmiga, hea selja tööga ning piisava üleastumisega. 5. Traav
kerge, hea edasipürgivusega ja rütmiga. Hea tõuke ja avardamisega. Kasutab oma keha
maksimaalselt. Võiks olla veel jõulisem, veelgi rohkem läbi selja ja suurema õlavabadusega. 6.
Galopis heas tasakaalus, suur ja maadhaarav. Võiks olla rohkem ülesmäge. Eelistatud allüür.
Hüppel tark, hea tehnikaga, enesekindel, avab tagant. Kerge hüppega. Võiks veelgi enam eest
avada. 7. Väga meeldiv, koostööaldis, tähelepanelik, töökas ja lihtne käsitleda, samas
temperamentne. Väga kauni ja efektse värvusega.
Helin: oli õrna tüübiga ja nõrga kehaehitusega.
Ettepanek tunnustada kolmeks aastaks: Ingrid, Anu, Annika toetavad
Helin erapooletu
Reedik ei toeta

Otsus: tunnustada kolmeks aastaks

Repriis, s.25.7.2012, kollane, i.Raksel, e.Roosi, ei.Rips, kasvataja/omanik Angela Noor

Ettepanek: anda eluaegne litsents KS tšempionaadi tulemuse põhjal (nelja-aastaste grupiklassi
tulemus 7,52)
Anu, Helin, Reedik toetavad
Otsus: tunnustada
Repliik, s. 06.08.2012, raudjas, i.Raksel, e.Tuhkatriinu, ei. Tember kasvataja/omanik Angela Noor

Ettepanek anda eluaegne litsents KS tulemuste põhjal (nelja-aastaste grupiklass – 6,58 p).
Ei saa anda eluaegset tunnustust, kuna pole kehtivat ajutist tunnustust.
Voore Rivigal, s. 24.5.2013, hall, i. Raksel 725 E, e.Voore Adelheid 4156 E, ei.Anakee 720 E,
kasvataja: Voore Tallid, omanik Ronya Sane, mõõdud: 150-174-20 Kokku 52,5 punkti ja I auhind

Täkk asub Soomes. Ettepanek: litsentseerida kolmeks aastaks
Reedik Kivisoo: tüübi hinne ei ole piisav
Ingrid: Korrektse välimikuga, araabia mõjutusega ja väga sportliku tüübiga, liikumine korrektne.
Soomlased eelistavad kergemat tüüpi.
Ingrid, Annika, Anu poolt

Helin erapooletu
Otsus: tunnustada kolmeks aastaks

3. Liikmeks astumiste avaldused
Liikmeks vastu võetud:
Mari-Leen Tikk
Helve Saarestik
Mira Sinerkari

4.Ettepanek kolmeaastase litsentsi eluaegseks pikendamise kohta:
(ettepanekud täpsemaks arutamiseks)
Annika: ülevaatusel ajutise litsentsi saanud täkk võib saada eluaegse litsentsi – ehk täkud, kes ei ole
saanud tunnustust võistlustulemuste põhjal:
1. Annika: Takistussõidus min 70 cm
Reedik: 2 korda min 70 cm puhtalt;
2. Koolisõidus:
Helin: Seatavat protsenti peab hoolikalt läbi mõtlema
Reedik: min. 63% kahelt vähemalt A- taseme koolisõiduvõistluselt
3. Reedik: Noorhobuste tšempionaadil 65%
4. Rakendivõistluse läbimine 2 korda
5. Kolmevõistluse läbimine tasemel 70 cm 2 korda
6. Veovõistlusel osalemine:
7. veel alasid – Helin: ratsaorienteerumine
Või alad kombineeritult!
Helin: ettepanek võtta maha tunnustamisel nõutud tüübi hinna „8“, kuna igal aastal näeme vajadust
teha erandeid madalama tüübi hindega täkkudele.
Ettepanek lõpetada kolmeaastane litsents ning pigem anda järglaste järgi või juhul, kui kolme aasta
jooksul täkku pole kasutatud, siis pikendada ajutist litsentsi nt. 10 järglase sündimiseni.

