
 

      

 

Eesti Hobusekasvatajate Seltsi  

eesti  raskeveohobuse kasvatajate haruseltsi 

korraldusel toimub laupäeval, 05. augustil 2017 

Ülenurmel, Eesti Põllumajandusmuuseumis 

 
 

Samal päeval Eesti Põllumajandusmuuseumis     
 

JUHEND: 

 11.00    XXIII Eesti Raskeveohobuste Päeva avamine 
                               

 11.30    eesti raskeveohobuste näitused areenil, hobuste hindamine  
  
 1. Vanemate eesti raskeveo tõugu täkkude näitus 

 
2. Noored eesti raskeveo täkud, II vanusegrupp (4 -6 aastased)                                                                               
     Noorte eesti raskeveo tõugu täkkude näitus ja hindamine, I vanusegrupis osalevad täkud –   
     sünd   2011 –  2013. Hobuste kommenteerimine, auhindamine. 

3. Noored eesti raskeveo täkud, I vanusegrupp (2 -3 aastased)                                                                               
     Noorte eesti raskeveo tõugu täkkude näitus ja hindamine, II vanusegrupis osalevad täkud –  
     sünd  2014 ja 2015. Hobuste kommenteerimine, auhindamine. 
 
 
           Eesti raskeveohobuse kasvataja  UUE TULIJA tiitli saaja väljakuulutamine 
           ETLL auhinna üleandmine 
 



 

4. Vanemate eesti raskeveo tõugu märade näitus 

5. Noored eesti raskeveo märad, I vanusegrupp (4 -6 aastased)                                                                               
     Noorte eesti raskeveo tõugu täkkude näitus ja hindamine, I vanusegrupis osalevad märad –  
     sünd  2011 –  2013. Hobuste kommenteerimine, auhindamine. 
 
6. Noored eesti raskeveo märad, II vanusegrupp (2 -3 aastased)                                                                               
     Noorte eesti raskeveo tõugu märade näitus ja hindamine, II vanusegrupis osalevad märad –   
     sünd 2014 ja 2015. Hobuste kommenteerimine , auhindamine.  
 

7. EESTI RASKEVEOHOBUSTE ESINEMINE 

Hobuste esitus ratsa ja rakendis, erinevate hobutööde tutvustus – koostöö eesti raskeveohobusega 
kui mitmekülgse partneriga.  

``Publiku lemmik`` hobuse väljakuulutamine 

16.00    Aretajate koosviibimine. 

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

Hobusega osalejale: Hobuste mõõtmine ja ülevaatus loomaarsti poolt toimub 05.08.2017 kohapeal 
hobuste tallis. Arvesse lähevad 2017 a. tehtud mõõtmistulemused. Kaasa hobuse pass.   

Auhindamine: Kõikidele eesti raskeveohobuste päeval osalevatele hobustele rosetid ning neljale 
noorhobuste konkursside võitjale karikad, hobutekid ja kaelalindid.  
Kõigile  osalejatele hobuvarustuse või hobusöödafirma toetus, esemeline kingitus! 

Transpordi kompensatsioon EHS liikme eesti raskeveo tõugu kahe-, kolme-, nelja-, viie- ja 
kuueaastastele hobustele arve ja kütusetšeki alusel (vastavalt 0,26 EUR/km treileriga ja 0,52 
EUR/km hobuste veoautoga). 

Osavõtu registreerimine:  

Hobuse omanik registreerib hobusega osavõtu hiljemalt 2. augustil 2017, saates teate hobuse ja 
esitaja andmetega ehs@ehs.ee. Mitte EHS liikmel hobusega osavõtu tasu 20 EUR.  

Osalevate hobuste nimekiri avaldatakse www.eestiraskeveohobune.ee ja www.ehs.ee lehel.  
 

Hobuse esitajatel nõutud korrektne riietus.  

Hobuste majutus: Ülenurme mõisalaut, lasipuu + täkkudele 4 kohta boksides. 

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

 

Info:    Eesti Hobusekasvatajate Selts www.ehs.ee, www.eestiraskeveohobune.ee 

       

http://www.ehs.ee/
http://www.eestiraskeveohobune.ee/#_blank
mailto:ehs@ehs.ee
http://www.eestiraskeveohobune.ee/
http://www.ehs.ee/
http://www.ehs.ee/


10.00 Leivatares leiva ahjupanek 

10.30 Torma segarahvatantsurühm ja kapell areenil  

11.00 Päeva avasõnad 

12.00–13.00 Rukkitööd muuseumi EV100 põllul 

Rukkimaarjapäeva kombestik 
Sirbiga rukkilõikamine, vihkudesse köitmine, rukkihakkide tegemine 
EV100 rukkipõld ja EV100 teraviljapeenart 

13.00–16.00 Rukkiküünis ja selle ümbruses  

13.00 Viljapeks rehepeksumasinaga 
13.30 Eesti Rukki Seltsi president teeb kokkuvõtte EV100rukkipõldudest ja tutvustatakse Eesti 
Põllumajandusmuuseumi tegevusi 

13–15 Töötoad: 

·         Viljatööd - rukki rabamine, rehepeks koodiga, jahu jahvatamine jahvekividega, uhmris 
ja käsikiviga 
·         Rukkilille meisterdamine 
·         Õlest punutised 
·         Rahvamuusika töötuba - Heino Tartes ja Noored Sõbrad 
Areeni juures  
Meelis Kihulase looga valmistamise õpetus 
Esineb Torma Rahvatantsurühm ja Kapell 

16.00 rahvamuusika kontsert -  Heino Tartes ja Noored Sõbrad 

Tegevused lastele: 
11.30–14.00 Joonistuskonkurss  “Minu lemmik koduloom” ja väljapanek töödest 
12–14 Kepphobuste võistlused ja rahvamängud 
12–12.30 Teadusteatri “Kolm põrsakest” etendus 

Näitusete peamaja  Tiina Sarapuu klaasikunsti töötuba 

Tõllakuuris 

14.00 Näitusel “Talurahva veovahendid” hoburiistade ja veovahendite tutvustus 
Hobu- ja ponisõit 2€*Muuseumiköök*Avatud on muuseumi näitused*Sissepääs muuseumipiletiga! 

Kohtumiseni eesti raskeveohobuste ja nende sõpradega Ülenurmel!  


