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Päevakord:
1. Eesti Hobumajanduse Liidu eesmärkidest ja põhikirjast
2. ESH aretusprogrammi muudatused
3. Täkkude Päev
4. Jõudluskontrolli toetuse korra muutmise ettepanekud
Arutati ja otsustati:
1. EHML eesmärk ja põhikiri.
Avaldati kahtlust, kas loodav liit hakkab tegelema küllalt efektiivselt põhikirja projektis
sätestatud hobumajanduse kvaliteedi tõstmise, kogu hobumajandusele vajaliku
ühistegevuse ja kõrgema taseme jõudluskontrolliga. On oht, et tegevust hakkavad
pärssima üksikute liikmesühingute spetsiifilised huvid ja mured, rohkem ellujäämise,
vähem arengu toetamise huvid.
Otsustati jätkata asutajaliikmena EHML loomist. Põhikirja projekti teha selgitav
täpsustus sulgudes: “Kõrgema taseme jõudluskontroll (noorhobuste tšempionaadid,
MM, EM ja vastava tasemega rahvusvahelised võistlused)...” Selgitus on vajalik, et
vältida kõrgema taseme jõudluskontrolli meelevaldset tõlgendamist. Me ei ole ühest
küljest veel valmis 100-päeva testideks ja teisest küljest ei nõustu vähe tööd ja oskust
nõudvate tegevuste lugemisega kõrgema taseme jõudluskontrolliks.

2. ESH aretusprogrammi muudatused.
Arutelu toimus eelaruteluna ja lõplik arutelu ning otsused tehakse 26. veebruaril
aretuskomisjoni koosolekul. Tehti täpsustusi sugutäkkude tunnustuse nõuetesse
aretusprogrammi muutmise projektis. Kogu aretusprogramm koos
muutmisettepanekutega avaldatakse koduleheküljel info@estsporthorse.ee
3. Täkkude Päev
Täkkude Päev toimub 28. märtsil Niitväljal. Võõrratsaniku testi viivad läbi Urmas
Raag ja Dina Ellermann. Üles on antud aretuse tunnustamise pikendust või uut

tunnustust taotlevad täkud VIVALDI, HUGO V, WILANDER, FREEDOM, PLATON ja
kehtiva tunnustusega SALOMON, JACKSON w d DAUHOF. Oodatakse osalema
tunnustuse saamisest huvitatud omanikke oma täkkudega, samuti on see hea
võimalus näidata juba tunnustatud täkke laiemale huviliste ringile
4. Jõudluskontrolli toetuste korra muutmise ettepanekud.
Otsustati esitada Põllumajandusministeeriumile ja Veterinaar- ning Toiduametile
ettepanekud muuta alates 2016.a. eelarvest aretustoetuste jõudluskontrolli osa:
-

Kõikide tõuraamatute hobuste ühikumäär muuta võrdseks

-

Toetatavaks jõudluskontrolliks arvestada 2-3-aastaste hobuste ülevaatusi, 4-6aastaste hobuste võistlusi, 4-6-aastaste hobuste tarbehobusteks sobivuse
kontrolle (ratsahobustel esinemine sadulas ratsaniku all kõigil alüüridel,
veohobustel esinemine rakendis või ohjade vahel sammus ja traavis)

-

Traavlite jõudluskontrolliks loetakse 2-6-aastaste hobuste võistlused

-

Kehtestada nõue, et toetuskõlbulikuks loetakse ülevaatused või võistlused, kus
osales vähemalt 3 hobust (võistlustel 3 hobust ühes võistlusklassis).

-

Kehtestada nõue, et 2-3-aastaste hobuste ülevaatustel ja tarbehobuseks
sobivuse kontrollidel peab hindajaid olema vähemalt kolm

-

Kui 2-3-aastaste hobuste ülevaatusel ei näidata vabahüppeid ja galoppi, võib
need asendada hobusega tehtud töö tõestamiseks käekõrval taandamise ja/või
kordel liikumise näitamisega.

-

Paluda PM säilitada aretustoetuste üldsumma muutmatuna ja kui loetletud
ettepanekute tulemusena toetusaluste hobuste arv väheneb, suurendada
ühikumäärasid

