
MTÜ  Otepää  Golfiklubi   juhatuse  koosoleku   protokoll  nr.20.02.2012 

Kuupäev:  20.veebruar 2012.a. 

Koosoleku algusaeg: 17.00 

Koosoleku lõpp: 19.30 

Asukoht:  AS Tref kontoris, Võru 55, Tartu 

Osalejad: juhatuse liikmed Andres Gailit, Toomas Murulo, Priit Visnapuu, Vahur Roht, kapten 

Mati Laurson, sekretär Ursula Muts 

Puudusid: Helbe Sinimäe, Ake Andressoo 

 

Päevakord: 

1. Päevakorra kinnitamine, koosoleku juhataja ja protokollija valimine 

2. Eelmisel koosolekul kokkulepitu täitmine 

3. Klubi logo ning sellega seonduv atribuutika 

4. Golfbox  

5. Spordilähetuse kulude katmine 

6. Jooksvad küsimused 

 

Ettepanekud ja otsused:  

1. Päevakorra kinnitamine, koosoleku juhataja ja protokollija valimine 

Otsus: Kinnitada päevakord, koosoleku juhatajaks valiti Andres Gailit ja 

protokollijaks Ursula Muts 

2. Eelmisel koosolekul kokkulepitu täitmine 

2.1 Noorte treeningud/initsiatiivgrupi loomine. EGL-il ei ole koosoleku toimumise 

ajaks olemas tegevusplaani ning seetõttu ei ole teada, kas EGL eraldab 

vastavalt OGK avaldusele noortetreeninguteks vahendeid, mis oli planeeritud 

noorte talviste treeningkulude katteks Otepääl ja Tartus.  

Otsus: Mitte arvestada EGL-i poolsete ressurssidega noortega tegelemise jaoks. 

Kuna klubil ei ole piisavalt aktiivseid golfi harrastavaid noori, ei ole mõtet luua 

initsiatiivgruppi, kes noortele suunatud tegevustes kaasatud oleksid. Noor on 

alla 18-aastane aktiivne golfi harrastav Otepää Golfiklubi liige. 

Otsus: Noorte initsiatiivgrupi loomine lükatakse edasi kuniks klubil on piisavalt 

noorte ressurssi.  

2.2 Talvised treeningud/demod/koolitused. Märtsi lõpus toimub talvises treening–

keskuses interaktiivne koolitus, mida korraldavad Mati ning Priit.  

Otsus: Mati räägib läbi Lembit Dalbergiga, et teada saada EGL Reeglite ja HCP 

toimkonna seisukohta reeglite koolitusest ning kas Lõuna-Eestis tehakse reeglite 

koolitus. 



Otsus: Toomas räägib läbi Heinu Klaasiga golfboxi koolituste osas, mida EGL 

korraldab. 

2.3 Võistluste graafik. Klubi võistlusgraafik on paigas ning väljaku poolt 

kinnitatud. Selgus, et 09.juunil, mil toimub President Cup, toimub ka Cramo 

võistlus Niitväljal.  

Otsus: Kinnitada võistlusgraafik vastavalt väljaku ja klubi vahelisele kokkuleppele 

järgnevalt: 

05.05.2012 OGK Hooaja Avavõistlus  

09.06.2012 OGK President Cup 

05.08.2012 OGK Rajamängu Karikas poolfinaalid ja finaalid  

11.08.2012 OGK MV 1.päev 

12.08.2012 OGK MV 2 päev 

09.09.2012 OGK Kapteni Kepp 

15.09.2012 Kolme Klubi turniir  

Otsus: Võimalusel muuta President Cup kuupäevaks 03.juuni. 

2.4 Väljakuga koostöö. Väljak saadab omapoolsete täpsustuste ja kommentaaridega OGK-

le Pooltevahelise Koostöölepingu projekti. 

Otsus: Priit saadab viimasest, 09.02.2012 toimunud kohtumisest väljakuga tehtud 

memo juhatuse liikmetele.   

2.5 Koondise riietus/sponsorlus. Hetkeolukord on selline, et puuduvad sponsorid, 

kes 2012. hooaja koondise riietust sponsoreeriksid. Sponsorite otsimisega 

järgmiseks hooajaks tuleb alustada hiljemalt oktoobris. Sponsoritega 

läbirääkimisteks peab olema tegevus läbi mõeldud ning korrektselt ette 

valmistatud ning selge eesmärgiga – projekti raames nt konkreetse 

võistlusega seonduvalt. 

Otsus: Luuakse sponsorluse taotlemiseks eraldi toimkond, kes vastutab sponsorite 

leidmise protsessi eest. 

3. Klubi logo ning sellega seonduv atribuutika 

3.1  Logo. Klubi on kasutanud siiani väljaku logo. Seda on kasutatud nii koondise 

riietusel, kodulehel kui võistluste auhindadel jne.  Klubil aga võiks olla oma logo, 

mida ise käsutada ning kasutada saab vastavalt vajadusele. Sellega saab ka väljaku 

ning klubi vahele selguse tuua, mis siiani paljudele nii klubiliikmetele kui ka teistele 

golfaritele segaseks on jäänud.  

4. Golfbox  

4.1 Vastavalt eelarves planeeritule on summa, mida golfboxi eest klubi maksab, 

1000 eurot. Ülejäänud osa peaks tasuma väljak, kes ei ole koosoleku toimumise 

hetkeks teatanud, millise summa ulatuses on ta valmis kulud kandma.  



Otsus: Klubi ostab esimesel võimalusel EGL-ilt golfboxi kasutamise õiguse ning müüb 

selle hiljem edasi väljakule.  

5. Spordilähetuse kulude katmine 

Otsus: Suunata klubiliige Alice Andressoo Eesti Golfiliidu korraldatavasse Eesti 

koondise kandidaatide treeninglaagrisse Hispaanias.Kulutused kaetakse sponsor–

summadest. 

6. Jooksvad küsimused 

6.1 Liikmekaardid ja kindlustused. 

Otsus: Sekretär saadab klubiliikmetele laiali kirja, milles palutakse tasuda liikme–

maks esimesel võimalusel, hiljemalt 09.märtsiks. Saadud nimekirja alusel tellitakse 

EGL-ist liikmekaardid ning kindlustuspoliisid. Liikmemaksu kogumise tähtaeg on 

30.aprill, mil kõik peavad olema liikmemaksu tasunud. Liikmekaart ja kindlustus 

tellitakse klubiliikmele, kelle koduklubiks on Otepää Golfiklubi.  

6.2 Uute liikmete vastu võtmine. 

Klubi juhatusele on liikmeks astumise taotluse esitanud järgmised inimesed: 

1. Romet Elmaste, 

2. Kristel Elmaste, 

3. Aivo Johanson, 

4. Paavo Uibopuu. 

Otsus: Võtta vastu kõik eelpool nimetatud isikud. Sekretär lisab uued liikmed üles ka 

kodulehele ning saadab neile vajalikud juhised aktiivseks klubiliikmeks saamiseks.  

6.3 Mentorlus. Kolmapäevaste võistluste tuuri osas on suur huvi. Vahuril oli ette 

valmistatud 2012.aasta hooaja mentorlusega seonduv, milles tõi välja, et 2009. 

alustatud tegevus tuleb edasi arendada ning käiku viia.  

Otsus: Ennem, kui väljak ei ole vastavaid tingimusi mentorluse osas paika pannud, 

ei arendata mentorluse teemat edasi. 

6.4 Kevadine klubi ühine reis Läti ja Leedu väljakutele.   

Otsus: Andres saadab Ursulale variandi juba välja töötatud ning mitmeid aastaid 

toimivast turneest, mida võiksime kasutada ka oma väljasõidul. Väljasõit saaks 

toimuma 27. – 29. aprillil.  

6.5 Väljaku kodulehele mineva klubit tutvustava kirja kinnitamine. Ursula oli ette 

valmistanud nii eesti kui inglise keelse teksti, mis OGK-d lühidalt tutvustab. 

Otsus: Kinnitada tekst ette antud kujul ning Ursula saadab väljakule esimesel 

võimalusel tekstid ära. Eesmärk, et väljak vahetaks nii kiiresti kui võimalik oma lehel 

klubi kohta vananenud teksti ära.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koosoleku juhataja                                                Koosoleku protokollija        

Andres Gailit            Ursula Muts 

 


