
EESTI TÕUGU HOBUSTE KASVATAJATE JA ARETAJATE SELTSI  
KOKKUVÕTE 2018. AASTA TEGEVUSE KOHTA 
 
Aasta alguses oli seltsil liikmeid 47 ja aasta lõpuks 51 liiget (sh. 4 

Soomes asuvat liiget). Hobuseomanikke ühingus on lisaks veel ca 120. 

  

Hobuslaste registri üldstatistika eesti hobustest seisuga 31.12.2018: 

hobuseid kogu populatsioonis  ca 2 400  

paaritusvõrgus olevaid sugutäkke                     66 

 

EHKAS registris oli 31.12.2018 seisuga … hobust, sh. 

2-6 aastaseid hobuseid   …  (PRIA register ei võimalda hetkel täpseid 

andmeid registrist välja võtta) 

 

EHKASe tõuraamatus võeti arvele 105 varssa , kelledest 100 oli 2018.aastal sündinud eesti 

tõugu varsad ja 1 2017.a sündinud puhtatõuline varss.  

 

6.05.2018 korraldasime Paides, ajakeskuses Wittenstein seminari “EESTI HOBUSE 

VÄLIMIKU KIRJELDAMINE”. Hindamise aluseid ja hinnete selgitusi esitles Astra Nilk. 

Eesti hobuse eripäradest rääkis Silva Siil. 
 

Jõudluskontrolli andmeid kogusime nii noorhobuste ülevaatustel, Eesti Hobuste 

Meistrivõistlusel, Noorponide ja Eesti Hobuste Tšempionaadil, EHKASe eriarvestustega 

võistlustel, kui ka teistel üle-eesti toimunud võistlustel.  

Piirkondlikel ülevaatustel esitatu hindamiskomisjonile kokku 67 hobust. Kõikide ülevaatustel 

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

hinnang.Finaal ülevaatus e. Täkkude Aastanäitus toimus 21.10.2018 Säreveres. Ülevaatusele 

esitati 13 täkku, ka. teise aretusühingusse kuuluvad täkud. Esmakordselt esitati 5 täkku 

tarbehobuse rakendikatsel, samuti oli esmakordselt kahele parimale noorele täkule auhinnaks 

kuuajaline rakenditreening. Väliskohtunikena oli kaasatud Taimi Usin ja Astra Nilk. 

 

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

saadaval kodulehel. 

 

 

Tegevusest 

 

 Jätkus EHKÜ eestvedamisel projekt „100 eesti tõugu hobust“, kus igal nädalal 

avaldatakse ühe eesti hobuse pilt koos lühikirjeldusega. Galerii nähtav 

www.esthorse.ee  lehel. 

 

 Tehti koostööd PRIA hobuslaste registri parendamise osas. 

 

 Jätkus Põllumajandusloomade aretuse seaduse muutmise seaduse väljatöötamine 

Maaeluministeeriumis. 

 

 Osaletud sai Maaeluministeeriumi poolt kokkukutsutavas hobumajanduse nõukogus. 

 

 VTA, Maaeluministeeriumi ja Keskkonnaametiga oli kokkusaamine konikute heaolu ja 

edaspidise käekäigu osas. 

http://www.eestihobu.ee/
http://www.esthorse.ee/


 

 Välissidemeid hoiti Soomes asuvate eesti hobuse omanikega, käisime järjekordselt 

SEHY korraldatud eesti hobuste näitusel. Näitusele oli esitatud 19 eesti tõugu hobust. 

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.  

 

 

EHKAS juhatus 

 


