ESHKS juhatuse ja aretuskomisjoni koosolek toimus reedel, 18. detsembril 2009.a. Järvamaa
Kutsehariduskeskuse ratsakompleksis. Kohal olid juhatuse liikmed Joel Jürisson, Raigo Kollom, Ulvi
Martin, Nicolai Skjoldby, Peeter Viiard ja aretuskomisjoni liikmed Urmas Saks, Andres Trei, Heli Varik.
Arutati ja otsustati:
1. Jõudluskontrolli finantseerimine. Otsustati, et ESHKS tasub 2010.a. võimaluste piirides
- osa noorhobuste ülevaatuste kuludest kohtunike tasustamiseks, ESH ja ERP hobuste kasvatajate
autasustamiseks ja osavõtukulude kompenseerimiseks ESHKS liikmetele
- osa noorhobuste tshempionaadi kuludest seal osalenud ESH ja ERP hobuste kasvatajate
autasustamiseks
Võõrratsaniku test või muud täkkude tunnustamiseks korraldatavad katsed toimuvad osavõtjate
kulul. Teiste võistluste finantseerimises ei osaleta.
2. Võeti vastu uus teenuste hinnakiri:
Teenus
Pass 6 kuu jooksul pärast sündi ja enne võõrutamist
identifitseeritud ja tõuraamatusse sobivale varsale
Pass 6 kuu jooksul pärast sündi ja enne võõrutamist
identifitseeritud varsale väljaspool tõuraamatuid
Pass hobustele, kellel on varasem ESHKS
põlvnemistunnistus (lisandub tasu identifitseerijale)
Pass varem identifitseerimata hobustele (lisandub
tasu identifitseerijale ja tasu kiibi paigaldajale)
Duplikaat kaotatud passi asemele (lisaks uus
identifitseerimine ja kiibi paigaldamine, kui kiip
puudub)
Omaniku muutuse registreerimine ESHKS passis
Omaniku muutuse registreerimine imporditud hobuse
passis
Hobuse nime muutmine
Ülevaatustest osavõtt hobusele, kes ei kuulu ESH, ERP
või mõnda välismaa sporthobuste tõuraamatusse.
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3. Tutvuti täkkude kasutamise andmetega, nenditi, et kasutuses olevate tunnustatud täkkude arv on
langenud seoses paljude selliste täkkude lahkumisega Eestist .
Võeti teadmiseks, et vastavalt Aretusseadusele on DNA andmeteta täkk tunnustamata täkk, teda ei
tohi kasutada aretuses ja juhul, kui ta on saanud varssu, tuleb nende järglaste passi teha märge
„tunnustamata“.
Vaadati üle ajutiselt tunnustatud täkkude andmed ja otsustati, et enne kasutamist 2010.a. hooajal
peavad laekuma VANCO Z , AKHNATONI, SULLIVANI, ANDREO, AREZZO, AMARILLO, ALIANDRO
(ARTIST) kohta DNA proovide andmed ja nad peavad läbima võõrratsaniku testi.

Tuletati meelde, et erinevalt levinud eksiarvamusest saab 4-a. hobune Aretusprogrammi järgi
reeglina tunnustuse pikenduse ainult Noorhobuste tshempionaadi tulemuste järgi, mitte muudel
võistlustel. Selgitati, et mõnes ajutiselt tunnustatud täkkude nimekirjas puuduv täkk ALIANDRO
(ARTIST) on välja jäänud ekslikult, sest kuigi ta ei esinenud finaalis, on tal Niitvälja piirkondliku
ülevaatuse tulemus 81 p. ja aretusprogrammi järgi läheb arvesse ka piirkondlik tulemus.
Otsustati anda ajutine tunnustus 2010.a. hooajaks Noorhobuste ülevaatuste 2009.a. tulemuste
põhjal täkkudele BUTOPIAR, ALFONS RA, NUMBER 7, TOMMY BOY V, CLOSE HARMONY
4. Otsustati korraldada 2010.a. märtsikuus Niitväljal Täkkude Päev, kus võib tunnustamiseks esitada
täkke võõrratsaniku testile, erandkorras nooremaid täkke vabahüpetega ülevaatusele või muude
näitajate alusel erandkorras tunnustamiseks. Samuti on oodatud tunnustatud täkud, et tutvustada
neid laiemale huviliste ringile.

