
Head hobusekasvatajad Ja s6brad i

Hoiate kiies jiirjekordset Eesti Hobuse, :-. ' = 
-

tajate Settsi aastaraamatut. Raamatut, miLle ,-..=-

andmine on saanud traditsiooniks. Raamatu:, - -

da v6ib v6tta, kui omataadset kummardust E=--

ohustatud hobuset6ug ude hobuste kasvatajaiLe.

See kordses raa matus poo ra me na g u a ta:

taheLepanu koikide hobusekasvatajate poo[t teh-

tu[e, traditsiooniline nimekiri kontaktandmetega

ja infoga, miLtist t6ugu hobuseid kasvatatakse, on

loodetavasti abiks omavahetrse suhttuse muut-

miseI veeLgi tihedamaks. Lisaks teave silndinud

varssadest, touraamatutesse kantud hobustest ja

hobustega seotud sundmuste kohta.

2010. aasta otuliseim sr.lndmus oLi meie kot-

me ohusiatud hobuset6u jaoks uute aretus- ja

saiLitusprogrammide vastuv6tt ja kinnitamist Ve-

terinaar- ja toiduameti pooLt. Programmide aLuset

toimub eesti, eesti raskeveo ja tori t6ugu hobuste

sbititus- ja aretustoii aastai[ 2011 - 2020.

Labi arutelude, koostoo ja Ldbirbdkimiste tute-

mina sundinud programmid voimaldavad latkata
aretustood ja uhtlasr s: -i:a:a pars- ^ r-r'eie kol-

me ohustatud hobuset5,gu genofondi. 0mavad ju

meie ohustatud hobusetoud tahtsat kohta Eesti

riigi kuLtuuris ning ajaLoos.

201 0. aastaI konkureeriti eesti tougu hobustega

Leedus Zematukai hobuset6uga, tori ja eesti ras-

keveo hobuste v6imetd vdrreLdi LiitimaaL raken-

drspordis t;iti hobustega, [isaks MaarjamaaL toi-

mus traditsiooniLise karikasarja T0Rl H0BUNE

2010 raames esmakordsett v6istLusata eesti

t6ugu hobustete. Soomes toimus meie t6ugude

entusiastide ettevotmiseI nditus H0BUNE 20'10.

Oma hobuste aretus, genofondide sbititamine ja

hobuste populariseerimine kasutusvatdkondades

kaivad kdsikdes, i.-iheks eesmargiks on saavutada

majanduslik tasakaaI nrng vaartustada hobusekas-

vatajate tegemisi ning hoogustada hobuturgu.

Soovime koigite hobusekasvatajai[e jaksu : -

ja tervist sudametahedases toijs oma hobus-::.
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PRESIDENT

HILLAR KALD

teL. 506 8690
h itLa r. ka Ld td ma iL. ee

ENN RAND
Eesti raskeveohobuste
kasvatajate ha ruse l.tsi

j u hataj a

tet. 503 6066
enn[dmaria.ee

AARNE LEMBER
Eesti hobuste kasvatajate
haruseLtsi juhataja

teL. 504 360'1

aa rne[d reg ionaa La re n g, ee

ALDO VAAN
Tori hobuste kasvatajaie
harusettsi juhataja

ieL. 503 8154
:o p ita Iu [d hot.ee

PEEP PUNA
Trakeeni hobuste kasvatajate
haruseLtsl juhataja

teL. 502 2501

peep.puna[dmaiL.ee


