
10.12.2011.a. toimus Olustveres ESHKS juhatuse koosolek. Kohal olid Kristi-Liis Koppel, Raigo 

Kollom, Marek Lootus, Ulvi Martin, Peeter Raid, Nicolai Skjoldby, Heli Varik, Peeter Viiard. 

Päevakorras oli ja tehti otsused: 

1. Ponitäkkude tunnustamine ponide aretuskomisjoni ettepanekul. Otsustati tunnustada 

ratsaponide aretusse Rootsis tunnustatud täkud DYFRDWY STARDUST ja EQUUS BLUEBERRY 

ja tunnustada Ponide Päeva tulemuste alusel McLEOD, MERSU, MOOSINÄGU, JOCKEY`s 

JONATHAN ja MERAVIGLIOSO GIORNO (viimane kõrgete hüppehinnete alusel). Tunnustus ei 

kehti, kuni DNA on tegemata. 

2. Knabstrupi tõu tunnustamine komponenttõuna. Otsustati tunnustada komponenttõuna ja 

lisada Eesti sporthobuste aretuses komponenttõugudena lubatud hobusetõugude ja 

tõuraamatute nimekirja knabstrupi tõug ja tõuraamat. Knabstrupi tõug on aretuslikult 

soojavereline tõug ja kasutusotstarbelt sporthobune. Esitada otsus kinnitamiseks Veterinaar- 

ja Toiduametile. 

3. Noorhobuste tshempionaadi korraldamisest ja finantseerimisest. Otsustati, et ESHKS 

pooldab järgmisi ettepanekuid: 

- takistussõidus ja koolisõidus tuleb hobusel finaali kvalifitseeruda, sõites takistussõidus oma 

vanuseklassi kõrgusel ERL kalenderplaani võistlustel kaks korda marsruudi puhtalt või 

koolisõidus kaks korda tulemuse vähemalt 60% (keskmine hinne 6,0) 

- finaal toimub ka ponidele samadel radadel, aga madalamatel kõrgustel ja väiksemate 

vahedega süsteemides 

- aretusühingud finantseerivad võistlust, makstes kinni oma tõuraamatute hobuste 

osavõtumaksu (osavõtumaksudest makstakse ka boksikohad ja üldauhinnad). 

Importhobused maksavad osavõtumaksu ise. Lisaks auhindadele võivad aretusühingud 

premeerida oma tõuraamatute hobuseid (omanikke). Kõikide finantsküsimuste üle 

otsustatakse täpsed määrad ja tariifid nõupidamistel korraldajate ja aretusühingute vahel. 

4. Korraldada Täkkude päev 24.märtsil 2012.a., peamise eesmärgiga testida võõrratsanike all 

ajutise tunnustusega täkke: 

Ajutiselt tunnustatud täkud seisuga kuni aprill 2012: 

ALFONS RA 

ARISTOKRAAT 

ARRIVEDERCI 

AUTOMATIC PILOT 

CARNITAS B 

CAYMAN 

CERVEZA 

CLOSE HARMONY 

CUMBERLAND 

ESSEN 

HELIOS DE MUZE 

HUGH GANT DE MUZE 

LUCAS 

MARTELL XX 

PONSEE V 

QUIDAM DE TORIEL 

SOLARIS 

V CARLOS 



5. Aretus- ja finantsdistsipliini parandamiseks 

 Nõuda liikmemaksu tasumisel pärast 15. jaanuari viivist 20% 

 Lisada passi hinnale 10%, kui paaritustunnistus/sünniteade on esitamata 6 kuud 

pärast varsa sündi 

 Tõsta õigeaegselt identifitseeritud varsa passi hinda ESHKS liikmeskonda 

mittekuuluvale omanikule 2 korda (uus hind 32 eurot) 

 Tõsta õigeaegselt identifitseeritud varsa passi hinda väljaspool tõuraamatuid 

registreeritavale hobusele ESHKS liikmeskonda mittekuuluvale omanikule 40 euroni 

(enne 32 eurot) 

 Tõsta duplikaatpassi hinda ESHKS liikmeskonda mittekuuluvale omanikule 60 euroni 

(enne 50 eurot) 

 Tõsta ERL või FEI passiga hobusele, kes on arvel ka JKK andmebaasis, passi hinda 

ESHKS liikmeskonda mittekuuluvale omanikule 20 euroni (enne 15 eurot) 

 Tõsta importhobuse registreerimise hinda ESHKS liikmeskonda mittekuuluvale 

omanikule 30 euroni (enne 20 eurot) 

Loetletud täiendused liikmememaksu ja teenustasude tasumise korras kehtivad alates 

15. Jaanuarist 2011.a. 

ESHKS liikmed, kel on liikmemaksu või muid võlgnevusi ESHKS ees, võrdsustatakse kõigi 

võlgade tasumiseni mitteliikmetega. 

 

          

 


