
 

      
 

Eesti Hobusekasvatajate Seltsi eesti  raskeveohobuse kasvatajate haruseltsi, 

Kohtla valla ja Andres Supp´i  eesti raskeveohobuste kasvanduse koostöös toimub 
 

laupäeval, 02. augustil 2014 

Vitsiku külas Kohtla vallas Ida-Virumaal 
 
 

XX EESTI RASKEVEOHOBUSTE PÄEV 

 
 
11.00   XX Eesti Raskeveohobuste Päeva avamine 

 

Eesti raskeveohobuste demonstratsioonesinemised koolisõidus ja palgiveos. 

 

Hindamiskomisjoni ja hobuste hindamise tutvustus. 

 

Hindamiskomisjon:  
Olev Saveli –   EMÜ, emeriitprofessor  

Andres Kallaste –  EHS aretustöö juhataja  

Rene Tarum –   eesti raskeveohobuste hindamis- ja tõukomisjoni liige 

Tatjana Mihaljova –  eesti raskeveohobuste hindamis- ja tõukomisjoni liige 

Lennart Gustavsson –  Rootsi ardennide aretusühingu president (eksperthinnang) 

                               

 

 

 

 

1. Noorte eesti raskeveo tõugu täkkude näitus ja hindamine. 

- osalevad täkud sünniaastaga 2011 ja 2012. 

2. Noorte eesti raskeveo tõugu täkkude näitus ja hindamine. 

- osalevad täkud sünniaastaga 2008 kuni 2010. 

 

 Parimate kahe grupi noortäkkude autasustamine ja lühikommentaar. 

            ``Parim eesti raskeveo tõugu noortäkk 2014`` väljakuulutamine.  
 



3. Vanemate täkkude (sünniaasta 2007 ja varem) näitus, hindamine ja autasustamine. 

``Parim eesti raskeveo tõugu täkk 2014`` väljakuulutamine. 
 

 Eestisse imporditud külmavereliste täkkude esitlus. 

 Parimate täkkude kasvatajate ning näitustel esitajate tunnustamine. 
 

4. Noorte eesti raskeveo tõugu märade näitus ja hindamine. 

 - osalevad märad sünniaastaga 2011 ja 2012. 

5. Noorte eesti raskeveo tõugu märade näitus ja hindamine. 

 - osalevad märad sünniaastaga 2008 kuni 2010. 

 

 Parimate kahe grupi noormärade autasustamine ja lühikommentaar.  

          ``Parim eesti raskeveo tõugu noormära 2014`` väljakuulutamine.  

 

6. Vanemate märade (sünniaasta 2007 ja varem) näitus, hindamine ja autasustamine.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

``Parim eesti raskeveo tõugu mära 2014`` väljakuulutamine. 

 Märaperekonna esitlus  

 Parimate märade kasvatajate ning näitustel esitajate tunnustamine  

 Üllatusesineja 

 

7.  Raskeveohobuste rakendite vigursõit. Auhindamine. 

 

8.  Maksimaalveo võistlus. Auhindamine. 

 

orienteeruvalt 17.00     

 Eesti raskeveohobuste noore kasvataja tiitli saaja väljakuulutamine. 

 Külaliste tänamine.  

 ``Publiku lemmik`` hobuse väljakuulutamine. 
 

orienteeruvalt 19.00    Aretajate õhtune koosviibimine. 

 

 

Rohkem infot: www.ehs.ee , www.eestiraskeveohobune.ee  

  

 

 

 

Hobuste mõõtmine algab 02.08.2014 kell 8.30 

 

Osalevad ka külalised Rootsi ardennide aretusühingust (Avelsföreningen för Svenska 

Ardennerhästen) ning Eesti raskeveohobuse kasvatajad Soomest. 

 

 

Toetavad:  

http://www.ehs.ee/
http://www.eestiraskeveohobune.ee/


Eesti Tõuloomakasvatuse Liit, Kohtla Vallavalitsus, VesmelRecOÜ (Pavo hobusöödad), 

Maria talu, Aaviku Talu Halduse OÜ, Rotaks-R OÜ, Dimela AS, eesti raskeveohobuse 

kasvatajad jt. 

Auhindamine:  Kahe-, kolme-, nelja-, viie- ja kuueaastaste eesti raskeveohobuste 

noorhobuste näitusel Eesti Hobusekasvatajate Seltsi rahalised auhinnad – kõrgem auhind 

100 EUR, I auhind – 65 EUR, II auhind – 30 EUR. 

Transpordi kompensatsioon eesti raskeveo tõugu kahe-, kolme-, nelja-, viie- ja 

kuueaastastele noorhobustele vastavalt EHS tariifile 0,26 EUR/km ja suure autoga transport 

kolmele või enamale hobusele 0,52 EUR/km. Transpordi kompensatsiooni makstakse Eesti 

piirides. Tasutakse arve alusel, hinnas sisaldub käibemaks.  

Parimale noorele täkule ja märale eriauhind. Parimale täkule ja märale ning noortäkule ja 

noormärale võitja hobutekk. Kõikidele osalevatele hobustele rosetid ning võitjatele (6 

konkurssi, rakendisõit ja maksimaalvedu) karikad. 

 

Osavõtt: Palume hobune ja osavõtt registreerida hiljemalt 30. juulil 2014 Eesti 

Hobusekasvatajate Seltsi telefonil 4466995 või e-posti teel ehs@ehs.ee. 

Kaasa hobuse pass, hobuse esitajatel must-valge riietus.  

Hobuste majutus: registreeritud täkkudele tagatud boksid, märadel üldjuhul lõaspidamise 

koht tallis. Boksikoha maksumus 10 EUR, lõaspidamise koht tasuta. 

Veterinaaria: Osalejate tallides ei tohi olla registreeritud nakatumisi viimase 60 päeva 

jooksul. Hobuste tervist kontrollib kohapeal veterinaararst T.Tooming. 

 

Info:   Eesti Hobusekasvatajate Selts  tel. 44 66 995 

           Vitsiku külas Andres Supp   tel. 53 908002 

           Enn Rand     tel. 50 36066 

 

               Osavõtjate nimekiri avaldatakse EHS kodulehel www.ehs.ee 

 

Tulge ja veetke üks mõnus päev suurte hobuste seltsis! 

 

Kohtumiseni! 

mailto:ehs@ehs.ee
http://www.ehs.ee/

