
EHKAS laiendatud juhatuse ja tõukomisjoni koosoleku 

PROTOKOLL 

 

Aeg: 7.detsember 2015 

Koht: elektrooniline 

Osalejad: Anu Matsoo, Annika Maripuu, Helin Kurisoo, Reedik Kivisoo, Madis Noor, Reet 

Pillaroo-Lauri, Ingrid Randlaht, Urve Loit 

Protokollis: Anu Matsoo 

 

Päevakord: 

1.eesti tõugu täkkude tunnustamine 

2.avaldused 

 

1.Tunnustamiseks esitatud täkud : 
 

Täkk Level 

s.2013, hõbekõrb, täkk, i.Laaser, e. Rivona, ei. Regaal. Mõõdud:  146 – 176-20 cm 

 
Aastanäitusel saadud hinnang 

7.5 8 7.5 7.5 7 7.5 7.5 

Kokku 

52.5 

 

1. Hästi väljendunud sugutüübiga, hea tõutüübiga suurem hobune. 2. Hea kaela ja pea liitumisega, 

kena pea. Hea turja ja ülajoonega, tugev selg. Hästi lihastatud laudjas. 3.Tagajalgade käik veidi 

kitsas. Seis korrektne. Randmeliiges võiks olla tugevam. Taga veidi püstine sõrgats. 4. Sammus hea 



üleastumisega 5. Traav lühike, veidi pinges aga korrektse rütmiga 6. Galopis terav, kiire, hüppel 

ettevaatlik. Hinnang erikohtunik Tõnu Rähnilt. Galopp 8, hüppevõimsus 8, hüppetehnika 7 

 

Otsus: tunnustatud kolmeks aastaks 
 

 

Täkk Raff 

s. 11.5.2013, hõbekõrb täkk, i. Rüütel e. Rosiina ei. Rotser. Mõõdud: 142- 165- 17,5cm Omanik 

Mari- Anna Marttila 

 
Aastanäitusel saadud hinnang 

7 7 6.5 7.5 7 7.5 7 

Kokku 

49.5 

1. Kaheaastasena veel välja arenemata täkutüübiga  2. Kergematüübiline, kena suure silmaga. 

Alakael, mis ka lühikesevõitu, lühike selg, libajas laudjas 3. Kerge luustikuga jalad, rahuldava 

suuruse ja tugevusega liigesed, vedi harkvarbne. Esijalgade seis veidi kitsas, kannaliiges on nõrk ja 

järeleandlik. 4. Hea üleastumisega samm, veidi kitsas. 5.  Kannaliiges nõrk, mis jätab traavi 

tõukejõule jälje, sellest lähtuv madal ja jõuetu traav. Rütm on korrektne. 6. Lühike galopisamm kuid 

hüppel avab eest kõrgele. 7. Noor alles arenemisjärgus täkk, meeldiva iseloomuga ja kauni peaga. 

Hea ratsaponi materjal. Erihinnang Tõnu Rähnilt: galop 6.5, hüppevõimsus 7.5, hüppetehnika 6.5 

 

Esitada komisjonile tuleval aastal uuesti. Täkk veel välja arenemata. 

Otsus: esialgu mitte tunnustatud 

 

 

 

 

 

 



Täkk Laser 

s.2013, Must, täkk, i.Laaser, e.Ronda, ei.Rode. Mõõdud: 148 – 180- 21cm 

 
Aastanäitusel saadud hinnang 

7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 8.5 8 

Kokku 

54 

1. Suurekasvuline. Hästi arenenud täkutüübiga. 2. Ilmeka peaga, hea ülajoonega. Ristkülikukujuline 

keha. Pisut “alakaleale” kalduv. Head liitumised.  3. Tugevad liigesed, natuke väheldased kabjad. 

Lühike, tugev kämblaluu.  Käigul korrektne, sammus veidi kitsas, paraneb traavil. 4. Hea 

üleastumisega, veidi kitsas 5.  Hea rütmi ja avarusega, võiks veelgi enam venitada,jookseb tagant 

veidi välja. 5. Galopp on tugev kuid lühike ja jääb raskeks esiotsale. Tagaotsas on jõudu, mis 

muudab jõuliseks ka hüppe. 7. Rahulik, kuulekas ja julge noor täkk. Lari liini jätkajana oluline täkk. 

Erihinnang Tõnu Rähnilt: Lubav noor sportponi.  galopp 8.5, hüppevimsus 9.5, hüppetehnika 9.5 

 

Otsus: tunnustatud kolmeks aastaks 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Täkk Voore Roonin 

s.2012, tumeraudjas, täkk, i.Raksel, e.Voore Adella, ei.Apollo. Mõõdud: 139 – 161-18,5 

 
Aastanäitusel saadud hinnang 

7.5 7.5 7.5 7 8.5 7.5 

Kokku 

45.5 

1. Hästi proportionaalne, väikesekasvuline ja kaheaastasena veel välja arenemata täkk. 2. 

Kompaktne, lühikese raamiga ja libaja laudjaga. Turi madal. 3. Jalgade korrektsus hea, lühike 

kämblaluu, kerge harkvarbsus ees ja taga. Korrektne käik, sammul kitsas, traavil paraneb. 4. 

Korrektse rütmiga, kitsas. 5. Elastne, lõdvestunud, hoogne ja lennukas. 6. Hobune ei näindanud 

galoppi ja hüpet. 7. Hindajate hinnangul stressis, isegi apaarne või sokis. Vajab harjutamist ja uuesti 

esitlemist. Pespektiiviga hea noor hobune. 

 

Esitada komisjonile tuleval aastal uuesti.  

Otsus: esialgu mitte tunnustatud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Täkk Voore Astron 

s.2012, hiirjas, täkk, i.Apollo, e.Abeelia, ei.Ando. Mõõdud: 147 – 177- 19 Omanik: Aili Mihkelson 

 
Aastanäitusel saadud hinnang 

8 7.5 7 7.5 8 7.5 7.5 

Kokku 

53 

1. Väljendunud tõu ja sugutüübiga. 2. Väga kompaktne ja tugev. Paks kael, hea liitumisega kehale. 

Ümar turi. Sooviks näha avaramat pea ja kaela ühendust ja enam ilmekust. 2. Tugev, hea kujuga 

kabi, piisavalt päkka. Veidi kitsa astumisega, esineb sõudmist. Tagajala sõrgats veidi pehme. 

 4. Hea üleastumisega, kerib. 5.   Tugeva tagaotsa tõukega , elastne, hea rütm, tugev ja hea 

painduvusega kand. 6. Hea galopp, hüppab meelsasti ja hea tehnikaga 7. Märkimisväärne värvus 

koos tugevate sebroidsete märgistega. Ülekaalus täna. Kuulekas täkk. Väikeseid vigu arvesse võttes 

kasutav aretuses. Erihinnang Tõnu Rähnilt: galopp 7, hüppevõimsus 7.5, hüppetehnika 7,5. 

 

Otsus: tunnustatud kolmeks aastaks 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Täkk Repliik 

s.2012, raudjas täkk, i. Raksel  ei. Tember. Mõõdud: 143 – 176 – 19,5 cm 

 
Aastanäitusel saadud hinnang 

7.5 7 7 7.5 8.5 8 7.5 

Kokku 

53 

1. Hea tõutüübiga, täkutüüp võiks kolme aastasel täkul olla paremni väljendunud. 2. Tugeva kehaga.  

Kael tugevalt lihastatud, paks ja “alakalelale” kalduv, horisontaalne. Lühikeste joontega ülaliin 

(lühike kael ja turi, libajas laudjas). 3. Korrektse seisuga jalad. Veidi püstine sõrgats. Üldiselt 

piisava suurusega liigesed, vaid sõrgatsiliiges võiks olla suurem ja tugevam selle hobuse jaoks. 4. 

Hea elastsuse ja aktiivsusega. Natuke kiirustab, üleastumine rahuldav. 5. Hea kannaliigesega, sirge 

ja kerge traav. Hea elastustus, võiks näidata veelgi enam edasipürgivust. 6. Galopp jääb veidi 

esiotsale raskeks, kuid on tugev ja hüppel võimas ning tagant avab hästi. 7. Tähelepanelik ja kiire 

reaktsiooniga. Vajalik arendada enesekindlust, oli veidi rahutu. Hea materjal ponisporti! Huvitav 

emapoolne põlvnemine. Erihinnang Tõnu Rähnilt: galopp 7, hüppevõimsus 7,5, hüppetehnika 8. 

 

Otsus: tunnustatud kolmeks aastaks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Täkk Arthur 

s. 2009, hall , i. Aksel, e. Raasuke, ei. Rolf. Mõõdud: 148 – 178 – 20 Omanik Asva Hobusekasvatus 

 
Aastanäitusel saadud hinnang 

8 8.5 7.5 7.5 7.5 8 8 

Kokku 

55 

1. Väga hästi väljendunud tõu ja sugutüübiga täkk. 2. Tugeva ja heade ühendustega, ruumikas kaela 

ja keha liitumine. Kauni ilmeka peaga. Tugv selg. 3. Korrektsed seisud, tugevad liigesed. Esineb 

kerge sõudmine traavil, hästi lai liikumisel. 4. Hea aktiivsusega ja üleastumisega samm. 5. Aktiivne, 

hea rütmiga. Võiks enam näidata ja venitada. 6. Korrektse rütmiga, veidi esiraske kuid suur galopp. 

Hüppel tehniline ja tähelepanelik. Jõdudu võiks enam olla 7. Tasakaaluka loomusega. Inimest 

austav ja tema toetust otsiv. Kuulekas. Tähelepanu köitev sugutäkk! 

 

Olnud probleeme täku kasutusse võtmisel.  

Otsus: erandkorras tunnustatud 1 aastaks, soovime näha täkku kasutuses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Täkk Lord 

s.2011. must täkk, i. Laaser, e. Roxana, ei. Rojaal Mõõdud 143 - 174-17,5 

 
 

Ülevaatusel saadud hinnang: 

8 8 7 7 7 7 8 

Kokku 

52 

 

1.Hea tõutüübiga ja hästi väljendunud täkutüübiga. 2. Kena ilmeka peaga, tugevama 

proportsionaalse kehaga. Nimme pisut pikem ja turi madal. Ülaliin joonistub vähe välja. 3. 

Tugevate jalgade ja liigestega. Esijala sõrgats veidi püstine, tagajalgadel aimatav harkvarbsus. 4. 

Samm vabaliikumisel selge ja korrektse rütmiga, näitas pinges. 5. Traavi takt  korrektselt 

kahetakiline. Õlast seotud ja näitas veidi pinges olekut. Tagant kitsamapoolne käik. 6.  Toob 

tagumist otsa hästi alla. Innukas liikuma galopis ja hüppel. 7. Temperamentne ja elav täkk. Oma 

põlvnemise poolest tõule väga oluline. Kindlasti soovitame näidata tarbehobusena. 

 

Põlvnemine on tõule väga oluline. Raspeli liin on esindatud, kuid sealt puuduvad täkud Rosett ja 

Rips ning puudub täielikult Miira põlvnemine. 

Otsus: tunnustatud kolmeks aastaks 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Täkk Timander 

s.2004, hall , i. Tollar, e. Elmira, ei. Eliit. Omanik Gaida Õunapuu 

 
Piirkondlikul ülevaatusel saadud hinnang 

9 7 7 7,5 7,5 6,5 8,5 
Kokku 

53 

1. Silmapaistvalt hea,  ilma võõrveresuse nähtava mõjuta täkk. Hästi arenenud täkutüüp. 2. Ilmeka 

pea ja laia rinnaga. Pehme, isegi nõgus selg. Ümar ja hästi lihastatud tugev laudjas.  Kaela, keha 

ühendused võiks olla kergemad.  3. Kerge koondvarbsus, enam nähtav paremal ja samal ka 

sõudmine. Tagant astub kitsalt nii sammus kui traavis, samas sirgjooneliselt. 4. Elastne, hea 

üleastumisega, läbi keha. 5. Kannab hästi, traav on eelistatud allüür. 6. Galopp on raske esiotsal, 

kaldub ristlema, vähene kõverdamine nii randmest kui tagajala liigestest, hüpe piisava jõuga. 7. 

Täkulik, temperamentne, hästi kohanev. Selge peaga ja meeldiva iseloomuga. Tugev ülekaal 

kindlasti mõjutas jõudlust. Sugulus 2+2 Amoora 3666E 

 

Täkk on osalenud kaks korda EHS finaalülevaatusel,viimati kahe ja poole aastaselt.  

Otsus: tunnustatud kolmeks aastaks, soovime näha täkku kasutuses. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Täkk Rellekas  

s. 2013. hõbemus täkk, i. Rellu, e. Rõõmutar ei. Rikoshet. Mõõdud: 135 – 167-17,5 

 
Piirkondlikul ülevaatusel saadud hinnang 

8 8 7,5 7,5 7 8 7 
Kokku 

53 

1. Hea tõutüübiga, ilma silmatorkava võõrveresuse mõjuta. Hästi arenenud täkutüüp. 2. Lai rind, 

hea ülaliin, ilmekas pea. 3. Jalad korrektse seisuga llma olulise käiguveata. Tagant veidi kitsas 

sammul ja traavis. 4. Samm korrektse taktiga, piisava üleastumisega väiksel hobusel. 5. Traav 

korrektse kahe taktiga, veidi lühike. 6. Galopp suur ja heas tasakaalus, hea rütmiga ja selge kolme 

taktiga. 7. Kena temperamentne noor täkk. 2+2 sugulus Rikoshetile.  

  

Otsus: potentsiaalne sugutäku kandidaat, esitada tunnustamiseks lõppülevaatusel 

 

Täkk Reio 

Sünd. 2012. hõbemus täkk, i. Rikoshet, e. Tonna, ei. Tiktor. Mõõdud: 135 - 165-19 

Piirkondlikul ülevaatusel saadud hinnang 

8 8 8 7 7,5 7,5 8 
Kokku 

54 

1. Hea, hästi väljendunud tõu ja sugutüübiga väiksema kasvuga täkk. 2. Tiheda ja kompaktse 

konstruktsiooniga, ilmeka peaga. Tugev ülaliin, madal turi. Head liitumised. 3. Korrektsed seisud, 

tugevad liigesed. Käigul korrektne. Ära on märgitud suurte sõrgatsituttide olemasolu. 4. Sammu 

takt on korrektne, üleastumist jääb väheks. 5. Heas tasakaalus ja hea tagajala kasutuse ja 

kõverdamisega traav. Üleastumist on siiski vähe, traav jääb lühikeseks kuid on korrektne ja hea 

rütmiga. Töötab piisavalt läbi selja. 6. Selge korrektne rütm, kuid pinges. 7. Ilmekas, hea ja 

inteligentse loomuga täkk. Oma isast tugevama kehaehitusega, samas ka paremini tasakaalus ja 

paremate proportsioonidega. 

Otsus: potentsiaalne sugutäku kandidaat, soov näha kasutuses  

Omanikke informeerida täkkude tunnustamisest. Kodulehele panna sellekohane info. 



Satu Pitkänenist ja Tõnu Rähnist tutvustus kodulehele. 

Järgmine näitus arvestada rohkem pealtvaatajatega 

Täkkude lõplikuks tunnusamiseks vajalikud katsed – Helin valmistab need ette ja esitab juhatusele 

 

2. Laekunud liikmeks astumise avaldused 
 

Nimi   Avaldus esitatud 

Andrus Pihlak  20.09.2015 

Mari-Anna Marttila  31.10.2015 

Marian Koplimäe 17.11.2015 

  

Otsus: liikmeks vastu võtta  

 

 

 

Arutelu: 

Kuidas suhtuda veresuguluspaaritusse, lähisuguluspaaritusse ja suguluspaaritusse?  

Reedik ütleb: geneetiline tähtsus tõule ei olene otseselt asjaolust, kas hobune on saadud 

suguluspaaritusest 

Anu Matsoo: kindlasti vajalik sellekohane arutelu laiemas ringis 

Helin Kurisoo: geneetilise mitmekesisuse ja inbriidingu tõule üldisemalt mõjuküsimusi. 

 


