MTÜ Otepää Golfiklubi juhatuse koosoleku protokoll nr. 6-11-09
Kuupäev: 6. november 2009
Koosoleku algus: 18.00 Koosoleku lõpp: 21.30
Asukoht: Atlantise konverentsikeskus, Tartu
Koosoleku juhataja: Ake Andressoo
Koosoleku protokollija: Merlin Müür
Osalejad: Ake Andressoo, Aarne Saar, Raul Koni, Aire Siim, Tarmo Tšernjavski, Priit Visnapuu,
Juhan Kolk, Andres Gailit
Päevakord:
1. Presidendi ja asepresidentide valimine.
2. Juhatuse liikmete vastutusvaldkondade kinnitamine.
3. Vastutusvaldkondade kaupa esmane ideede ja tööplaanide tutvustus.
4. Juhatuse tööpõhimõtete arutelu ja kinnitamine.
5. 2009 a. hooaja lõpuürituse auhinnakategooriate ja nominentide kinnitamine.
6. Golfiliidu arengukava arutelu ja seisukoha andmine
7. Jooksvad küsimused (talvised treeningud jne.)
Ettepanekud ja otsused:
1. Kinnitati päevakord, otsustati, et koosolekut juhib Ake Andressoo ja protokollib Merlin Müür
2. Klubi presidendi kandidaadina seati üles Ake Andressoo, kelle poolt hääletas 6 juhatuse liiget ja
erapooletuid oli 2. Seega klubi presidendina jätkab Ake Andressoo. Asepresidentideks pakuti välja
Tarmo Tsernjavski ja Juhan Kolk, kes said mõlemad 7 poolthäält (1 liige oli erapooletu). Seega on
klubi asepresidendid Tarmo Tsernjavski ja Juhan Kolk.
3. Juhatuse liikmetele kinnitati järgmised vastutusvaldkonnad:
Ake Andressoo – üldjuhtimine ja sõprusklubidega koostöö korraldus
Juhan Kolk - mentorlus
Tarmo Tsernjavski - treeningute korraldus ja noortetöö
Lembit Dalberg - HCP arvestus ja reeglite komitee
Andres Gailit - klubi kapten ja klubi võistkondade korraldus
Aire Siim – naiste kapten ja klubi naisliikmete seltsielu korraldus
Raul Koni - klubi finantside haldamine ja liikmeskonna nimekirja pidamine
Priit Visnapuu- Võistluste korraldus ja etikett
Aarne Saar- Suhtlus väljaku esindajatega
Otsustati, et kõik juhatuse liikmed aitavad kaasa erinevate vastutusvaldkondade tööle ja on avatud
erinevates töögruppides osalemiseks.
Otsustati, et kui juhatusele saadetakse välja e-mail, siis tuleks sinna ka kirja panna, kas seda punkti
on vaja ka e-maili teel hääletada või mitte.
4. Erinevate vastutusvaldkondade plaanid:
a. Sõprusklubid: Jätkub klubidevaheline suhtlus kahe Soome Vihti golfiklubiga ja Eestist Valgeranna
ja Saaremaa Golfiklubiga. Tulevikus soovitakse koostööd arendada ka Niitvälja ja Ozo
Golfiklubidega.

b. Mentorlus: Mentorlus on väga tähtis. Talvel tuleb korraldada mentorite koolitus ja kõik
mentorite nimekirjas olevad inimesed peaksid selle koolituse läbima. Järgmisel aastal tuleks igal
kuul teha mentorringidest vahekokkuvõtted.
c. Treeningud ja noortetöö: Talviseks perioodiks on planeeritud sisetreeningud kas Turu tänaval
olevas korvpallikoolis või Staadioni tänaval asuvas hallis, mis kohandatakse golfimängijatele.
Peetakse läbirääkimisi, võetakse erinevad hinnapakkumised ja järgmise nädala jooksul
langetatakse otsus. Talviste treeningute vastu on huvi tundnud hetkel 35 klubilist.
Noortetreeningute ja väljaku PRO osas käivad läbirääkimised Saksamaa Proga, kes töötaks väljakul
1. maist kuni 1. oktoobrini. Suvel on plaanis korraldada 2 kolmenädalast laagrit. Varakevadeks
(märtsis) plaanitakse ühenädalast noortelaagrit Türgis.
d. HCP ja reeglite komitee eesmärgiks on tagada Otepää Golfikeskus etiketist, R&A poolt
heakskiidetud golfi ja amatöörstaatuse reeglitest ning kohalikest golfireeglitest kinnipidamine;
pidada klubiliikmete HCP arvestust ja parandada mängijate ja kohtunike üldist golfireeglite
tundmise taset; käivitada marssali ja starteri ametikohad Otepää Golfikeskuses; kokkuleppel Proga
parandada oluliselt Green Card kursuste taset ja luua rikkumiste andmekogu. Pidada klubiliikmete
HCP arvestust, kirjendada kirjalikult ja avalikustada klubipoolsed tegevused skooride sisestamisel
ja klubi HCP (37-54) andmise ja arvestamise protseduur; golfireeglite õpetuse osakaalu oluline
suurendamine noortetöö programmides; talvise praktilise golfireeglite materiaal-tehnilise baasi
loomine; talvised R&A teeõhtute käivitamine; kaasata kõik kohtunikud nii praktilise kohtunikutöö
kui reeglite koolituse läbiviimisse; tõhustada uute kohtunike koolitamise protsessi; suurenda
olemasoleva kohtunikekaadri kvalifikatsiooni täiendkoolituste abil.
e. Kaptenitöö: Klubi kapten suhtleb teiste väljaku kaptenitega ümarlaudades. Teeb aktiivselt
koostööd ka etiketi eest vastutavate isikutega. Leiti, et klubil peaks olema vähemalt üks
tippmängija, keda toetada. Meil on see olnud Paul Põhi ja teda loodetakse toetada ka edaspidi
ning kaasata teda ka treeningtreeningprotsessidesse.
f. Naiste seltsielu: Järgmisel aastal jätkatakse neljapäevaste naisteüritustega. Lisaks tehakse
risttabel, kus kirjas kõikide naiste nimed ja enim naistega läbimänginu saab hooaja lõpus
tunnustatud. Kapten hakkab ka isiklikult oma nimel klubiliikmetega suhtlema, et suurendada
klubiliste golfimängu aktiivsust.
g. Finantsid: tutvustatakse järgmise aasta eelarvet, mis on liikmemaksupõhine. Samuti uute
liikmete puhul, enne kui nad täieõiguslikeks liikmeteks nimetatakse, saadetakse nimed koos
soovitajatega juhatuse liikmetele kinnitamiseks internetihääletusel. Samuti liikmetel tuleb ära
märkida, mis on tema koduklubiks.
h. Võistluste korraldamine: Jätkuvad traditsioonilised klubivõistlused. Ettepanek rajamänguks, et
stardimaks peaks olema väiksem ja inimestel mänge rohkem. Hooaja lõpus teha ka oma võistluste
kokkuvõte. Viia läbi üks võistlus läbi hooaja (paarismäng). Priit ja Andres korraldavad veel
ajurünnaku golfivõistluste alal.
i. Suhtlus väljaku esindajatega: Aarne hoiab klubi kursis väljakul valitsevast olukorrast ning
võimalike uute operaatorfirma tegemistest ja võimalikest tulevikuarengutest.
5. Kinnitati Otepää Golfiklubi 2009 aasta parimate kategooriad
6. Arutati läbi EGL arengukava 2010-2011, tehti omapoolsed märkused, mida klubi esindajad
Golfiliidule ka edastavad.
7. Järgmise juhatuse koosoleku üks päevakorrapunkt on klubiriietuse alane arutelu.

