
ESHKS JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL  
Viljandis 19.05.2014.a.  

Algus kell 12.00 lõpp kell 16.30  

Juhatas Raigo Kollom  

Võtsid osa: Raigo Kollom, Peeter Viiard, Heli Varik, Kristi-Liis Koppel, Kristjan Hein, Gunnar 

Klettenberg, Andres Trei, Andres Tõnissoo, puudus Ulrika Tuppits 

 
 Päevakord: 
1. Tööjaotusest 

2. Arengusuundadest 
3. Eelarve  
 
1.Toimus arutelu juhatuse liikmete võimaluste üle kitsamate töölõikude arendamisel tegevat ja 

juhtivat osa täita. Osa juhatuse liikmeid leidis endale sellised kitsamad ülesanded: 

 Andres Trei tegeleb hobuste müügiportaali loomise organiseerimisega 

 Peeter Viiard koordineerib ESH hobuste ülesandmist ja osavõttu noorhobuste MM 

võistlustest 

 Gunnar Klettenberg koordineerib ja organiseerib ESH hobuste massilisemat osavõttu kõigist 

rahvusvahelistest võistlustest 

 Kristi-Liis Koppel korraldab Ponide päeva ja osaleb Noorte ponide tšempionaadi 

korraldamises 

 Heli Varik korraldab pidulikke üritusi 

2. ESH tegevuse areng peab olema suunatud senisest rohkem hobuste müügi ja müügiks 

ettevalmistamise korraldamisele. Peamiseks müügivõimaluste parandamise meetmeks on hobuste 

väljaõpe, katsetamine ja esinemine ülevaatustel ning võistlustel. Varssade ja noorhobuste müügi 

võimalused aina vähenevad, hästi ette valmistatud hobuste hinnad tõusevad. Otsime ja suuname 

lähiaastatel võimalkult rohkem vahendeid paremate noorhobuste väljaõppe toetamiseks ja toetame 

ka tänavu osavõttu Eesti ja maailma noorhobuste tšempionaatidest. ESH ja ERP hobused peavad 

rohkem nähtaval olema. 

Arutati noorhobuste mitmeaastase võistlussarja Breeder`s Cup asutamist ja otsustati välja töötada 

juhendi projekt 2015. aasta hooajal alustamiseks. 

Otsustati parandada ESH ja ERP hobuste edu avalikustamist ja reklaamimist. Rohkem artikleid ja 

pildimaterjali aastaraamatus, vähem statistikat (mis avaldada internetis). Eesti MV antakse 

eriauhinnad parimatele ESH hobustele.  

Viia Täkkude Päev regulaarselt läbi igal aastal märtsikuus.  

Arutelu jatkub liikmete arvu suurendamise ja nende parema kaasamise teemal ESHKS tegevusse. Vaja 

on rohkem eelistada ESHKS liikmeid mitteliikmetele. 

3. Eelarve. Võeti teadmiseks, et aretustoetuse summa suurenes tänavu massilist ülevaatuste 

läbiviimise tõttu eelneval aastal ca 20 000 euro võrra. 2014. aastaks  planeeriti kulude suurenemist 

tõuraamatute pidamisele seoses uue andmebaasi  ja selle arvutiprogrammi kasutuselevõtmisega 

PRIAs. Teine valdkond, kus meie praeguste kordade ja lubaduste täitmiseks kulud suurenevad, on 



jõudluskontroll, sest meie hobuste premeeeritavad tulemused ja osavõtt toetatavatest võistlustest 

paranevad. Eelarve hoitakse tasakaalus ja korrigeeritakse töö käigus.  


