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MTÜ  Otepää  Golfiklubi   juhatuse  koosoleku   protokoll  nr. 29.11.2012 

Kuupäev:  29.november 2012.a. 

Koosoleku algusaeg: 17.30 

Koosoleku lõpp: 20.15 

Asukoht:  AS Tref kontoris, Teguri 55, Tartu 

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

Ake Andressoo, külaline Ursula Muts 

Puudusid: Villu Ehrlich 

 

Päevakord: 

1. Päevakorra kinnitamine, koosoleku juhataja ja protokollija valimine 

2. 2013. aasta tegevuskava ja eelarve arutelu  

3. EGL presidendi kandidaadite arutelu  

4. Jooksvad küsimused 

 

Ettepanekud ja otsused:  

1. Päevakorra kinnitamine, koosoleku juhataja ja protokollija valimine 

Otsustati: Kinnitada päevakord, koosoleku juhatajaks valiti Andres Gailit ja protokollijaks Ursula 

Muts 

2. 2013. aasta tegevuskava ja eelarve arutelu 

Iga oma valdkonna eest vastutav juhatuse liige andis ülevaate 2012. toimunu kohta ning tegi 

ettepanekuid 2013.aasta hooaja kohta. 

Vahur: mentorlus 

 Kevadel sai uuendatud „kiri mentorile“, mis saadeti kõigile potensiaalsetele mentoritele (hcp 

alla 24) sooviga teada saada, kes on valmis olema aastal 2012. mentorid. Tagasiside kirjale 

oli napp. Seega said mentoriteks kõik, kelle hcp oli sel hetkel alla 24 ning kes ei olnud 

avaldanud soovi mentor mitte olla.  

 Positiivne oli hooaja vältel läbi viidud võistlussari „Tule Rajale“, mida Priit ja Ursula vedasid. 

Problemaatiliseim oli leida igaks kahe nädala taga toimuvaks võistluskorraks mentoreid. Ära 

ei jäänud ükski võistlus ning alustajaid tuli iga korraga rohkem juurde. Kasulik võistlussari nii 

klubile kui väljakule.  

 Sarjale lisaks haakus „Treeningpäev“, mida korraldati suve jooksul kolmel korral ning millest 

võttis kokku erinevatel päevadel osa 18 klubi- või kandidaatliiget.  

 2013. aastal kindlasti jätkata nii võistlussarja kui ka treeningpäeva läbiviimist. 

Arutelu:   

1. Et võistlussari oleks veel tõhusam ning läbimõeldum tuleks sarja läbiviimisesse kaasata 

rohkem korraldusliku poole eest vastutajaid. Igal võistluspäeval peavad olema kaks 

vastutavat isikut kohapeal, kes kureerivad kogu võistlust. Need inimesed võivad olla ka 

aktiivsemate klubiliikmete seast, ei pea olema juhatuse liikmed. 

2. Treeningpäev tuleb rohkem läbi mõelda. Koos PRO-ga kava paika panna. Koos PRO-ga 

peaks treeningpäeval kohal olema veel üks inimene, kes teeks reeglite interaktiivset 

koolitust (Toomas, Mati, kes veel?) ning hoolitseks päeva õnnestumise eest. 
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Treeningpäevast võiksid osa võtta enamik „Tule Rajale“ võistlussarjast osavõtjad. Lisaks 

võiks treeningpäev olla atraktiivne neile passiivsetele klubiliikmetele, kelle hcp on jäänud 

klubihcp tasemele (37-54). Selliseid liikmeid oli 2012. aastal OGK-s 100, neist 79-l oli hcp 

54.  

3. Väljakuga tuleb saavutada samad kokkulepped, mis kehtisid ka 2012. aastal 

Helbe: EGL toimkonna naiste tegevus 

 Pool hooaega, ca juuli lõpuni toimisid iganeljapäevased kokkusaamised rahuldavalt. Mängiti 

9 rada ning peale seda oli seltskondlik osa. Tavapäraselt võttis osa ca 10-11 naist. Teine 

pool hooajast vajus ära. Põhjuseid raske leida.  

 Ühiselt võeti osa Niitväljal toimuvast Naistekarikast – 12 naist. Klubide arvestuses saadi 

4.koht. 

 Valgeranna klubi naistega püüti leida ühist kokkusaamist-võistluspäeva Otepääl kogu hooaja 

vältel. Lõpuks saadi kokku alles Kolme Klubi Turniiril Otepääl, mille käigus selgitati välja, 

kumma klubi naised saavutasid parema tulemuse. Seekord võitis Otepää.  

 2013. aastal tuleks jätkata neljapäevakute, Naistekarikast osavõtu ning Valgeranna Klubi 

naistega kokkusaamise korraldamisi. 

Arutelu:  

1. Neljapäevastele naiste kogunemistele püüda rohkem kaasata alustajaid ning kõrge hcp-ga 

naisi, et neid sotsiaalse lävimise kaudu rohkem klubieluga siduda.  

2. Naistele eraldi võistlus luua – nt juulis, mil võistlusi eriti ei toimu. See võiks olla pigem 

kergemat laadi võistlus, et rohkem naisi julgeks tulla väljakule mängima.  

Otsustati: Naistele tuleb võistlusgraafikusse panna üks eraldi võistlus. Koostöö väljakuga. 

Toomas: HCP komitee, reeglid 

 Hooaja alguses said paika reeglid EGL poolt nõutud EDS ringi protseduuriliseks 

läbiviimiseks.  

 Toomas ise ei olnud hooaja teises pooles tulenevalt töökohustustest eriti tegev HCP-d 

puudutavate teemade aruteludes. Tegevuse eest kandsid hoolt Mati ja Ursula.  

 Aasta lõpuks on vajalik golfboxis läbi viia klubiliikmete HCP aktiivsuse ja õigsuse kontroll 

– nõue tuleneb EGL-ga sõlmitud golfboxi lepingust. Toomase vastutada. 

 Toomas võtab 2013. aasta veebruaris osa St. Andrews’is toimuvast golfireeglite 

koolitusest „TARS rahvusvahelise kategooria golfikohtuniku koolitus“. Klubi ei toeta 

koolitust eelarvelistest vahenditest. Klubi poolt esitati Kultuurkapitalile taotlus kursuse 

osaliseks kompenseerimiseks. Osavõtutasu 200 eurot tasus EGL. Ülejäänud kulud kannab 

Toomas ise või kasutab sponsorlust.  

Arutelu:  

1. Praegu on õhus küsimus, kui kaua on vajalik alles hoida EDS ringide tulemuskaardid, mida 

on kirjade järgi nõutud alles hoida 1 aasta. Kas aasta lõpeb hooajaga või on vajalik hoida 

kaarte alles järgmise aasta lõpuni? 

2. Aasta alguses hoiatas EGL ette, et aasta lõpus tehakse EDS ringide registreerimise ja 

pidamise audit. Siiani ei ole keegi auditist rohkem rääkinud. 

Otsustati: Toomas uurib Rein Raudsepalt järgi, kas EDS ringide audit tehakse ning kui kaua on 

vajalik alles hoida tulemuskaarte 

Priit: võistluste korralduskomitee 
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 2012. toimisid kõik võistlused suuremal või vähemal määral. Korraldusliku poole pealt oli 

probleeme toitlustajaga, kuna klubihoones 2012. aasta hooajal opereeriv ettevõte ei 

suutnud tagada piisavat kvaliteeti. Kasutati nii GMP Hotel’i ja Pühajärve SPA restorane, kus 

asjad olid igati korrektselt aetud.  

 Rajamäng oli üks väheseid, kus asjad oleksid võinud paremini sujuda. Võistluse formaadiga 

võis rahule jääda. Vajaka oli osalejate arvust naiste osas, kust sel hooajal võttis võimalikust 

32-st naisest osa 12. Samas on tulnud klubiliikmetelt kriitikat, et ühe ringi mänguaeg on 

liialt lühike.  

 Meistrivõistluste formaadi osas on tulnud klubiliikmetelt tagasisidet, et veteranide 

võistlusklass võiks olla eraldi ning veteranid  võiks mängida mängida võiks ainult ühe 

päeva. Teiseks ettepanekuks tehti klubiliikmete poolt, et mehed võiksid mängida valgetelt 

tiidelt ning naised sinistelt tiidelt.  

 Väljaku võistluste komitees peab olema keegi klubi HCP komiteest, et võistlused oleksid 

hcp-kõlbulikud.  

 2013. aastal võiksid võistlused jätkuda sarnastel alustel, väikeste muudatustega. 

Meistrivõistluste osas tuleb teha ehk kõige rohkem muudatusi. Klubi võistlused peavad 

toimuma laup.ning võistlusgraafik peab olema kindlalt paigas. Väljaku võistluste komiteesse 

tuleb tulevaks hooajaks saada keegi klubiliikmetest, kes hoiab hcp-de õigsusel silma peal. 

Võistluste korraldajate hulk peab suurenema. Nt vabatahtlike arvelt – nt siduda alustajad ja 

lapsed korraldamisse – forecaddied, starterid jne. Klubi võiks välja anda väikese 

lauakalendri, kus kirjas iga kuu klubi üritused ja võistlused kuni hooaja lõpuürituseni välja. 

See annaks klubiliikmele hea võimaluse juba varakult teha oma plaane terve hooaja lõikes. 

Arutelu: 

1. Andres ja Mati kohtuvad 03.detsembril väljaku esindajatega, et paika panna 2013. aasta 

võistluskalender.  

2. Arutleti teemal, kas klubi on huvitatud, et klubihoone hakkaks toimima? Klubi juhatuse 

tasandil ollakse väga huvitatud, et klubihoone ning kogu väljak hästi toimiks – caddiemaster 

tuleks tuua A Le Coq’i lounge praegusesse asukohta tagasi jne. Samuti peaks klubil olema 

klubihoones oma ruum, kus kõik dokumentatsiooni ning muu vajaliku saaks paigutada. 

3. Leiti, et lauakalendri tegemine on mõttetu, kuna võistlusgraafik muutub hooaja jooksul 

väljaku tõttu kindlasti.   

Otsustati: Priit saadab Andresele ennem 03.12 oma nägemuse võistluste graafikust uuel hooajal, 

samuti võistluste startide jms soovid. Ühe teemana käsitletakse kohtumisel väljakuga, et hooaja 

jooksul läbi viia mõni kergemat laadi võistlus. 

Ake: EGL toimkonna noortetöö 

 Talve perioodil sai tehtud Otepää koolides demosid, millel osales palju koolinoori. Kevadel 

toodi väljakule bussidega ca 80 koolinoort demodele. Need üritused olid suunatud just 

noortele golfi propageerimise ning golfi kandepinna laiendamise eesmärgil. Kahjuks ei 

tulnud sealt ühtegi noort klubiliikmeks ega hakanud ka golfi vastu rohkemat huvi tundma. 

Põhjuseid võib olla mitmeid, kuid enamasti tulevad golfi juurde need noored, kelle vanemad 

ka golfi mängivad. 

 Suvel organiseeriti kahepäevane lastelaager, millest võttis osa 16 last vanuses 6 – 14 

eluaastat. Laager oli suunatud eelkõige klubiliikmete lastele ning lastelastele. Laagris käinud 

lapsed läbisid ühtlasi green cardi kursuse ning neil on igati võimalused golfi harrastamisega 

jätkata. Problemaatiliseks laagris osutus suur vanusevahe, kuna väiksematele peaks golfi 

tutvustama mängulisemalt kui suurematele lastele.  
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 Lastelaagrist kasvas välja eraldi noortele tehtavad treeningud pühapäeviti ning mis olid 

päris menukad. See tõi golfi juurde päris palju lapsi.  

 Ake on saanud Otepää koolidest nõusoleku ning huvi, et golfiõpetus oleks vabaainena 

programmis sees. Ake on pidanud läbirääkimisi finantseerimise osas EGL-iga. Asja on 

pidurdanud siiani läbirääkimised just EGL-iga, kus soovitakse, et sarnaselt Otepää koolidega 

peaks golfiõpetuse sisse viima vabaainena üle Eesti teisteski koolides, kuid kahjuks ei ole 

teema arendamisest kaugemale jõutud.  

 Probleemne on olnud saada EGL-ist lastele mõeldud snagi-komplekti, mis sobib laste 

treenimiseks kõige paremini. 

 2013. aastal tuleks jätkata demode tegemist, samuti lastelaagri läbiviimist. 

Arutelu: 

1. Et lapsi rohkem golfi juurde tuua, peaks treeningutega alustama juba talveperioodil. Olemas 

on talvine treeningkeskus Tartus, samuti treener Valdek Apivala, kes Tartus treeninguid 

täiskasvanutele läbi viib. Olemasolev potensiaal tuleb ära kasutada. Lastele peaks vaikselt 

ka reegleid õpetama hakkama ning just talvisel ajal võiks sellega alustada.  

2. Klubil peaks endal olema snagi-komplekt, mis vabastaks liigsest pingest ja pidevast murest, 

kuidas seda EGL-ist edasi-tagasi organiseerida.  

Otsustati: Ake uurib võimalusi, kust snagi-komplekti osta ning palju see maksab. 

Üldkokkuvõttes otsustati: Iga juhatuse liige, kel on oma vastutusvaldkond, teeb 2013. aasta 

tegevuskavasse oma ettepanekud. Eelnevalt saadab sekretär protokolli. Seos eelarvega tekib, kui 

tegevuskava saab paika. 

 

3. EGL presidendi kandidaadite arutelu  

3.1 EGL saatis kõikidele klubidele laiali presidentide kandidaatide mõtted seoses EGL 

tulevikuga. Kõikidele juhatuse liikmetele said kirjad edasi saadetud, samuti EGL 

eelarvega seonduv.  

Hetkel kandideerivad EGL presidendiks järgmised isikud: 

1. Arti Otsa, 

2. Urmas Isok, 

3. Gunnar Kobin 

Kõige enam on tuntud Urmas Isok, kes on varasemalt ka rohkem golfiga kokku puutunud.  

Hääletati, kelle poolt OGK juhatus on. 

Otsustati: Lähtudes kandidaadi poolt välja toodud arenguvõimalustest EGL-is ning tuntavusest, 

otsustati olla Urmas Isoki poolt. Andres võtab osa 03.12 toimuvast EGL üldkoosolekust, kus 

annab edasi OGK hääle vastavalt kokku lepitule. Samuti teeb Andres ettepaneku, et hääletus 

toimuks salajasel teel. OGK-l on selge seiskoht ka selle kohta, et Rein Raudsepp ei tohi 

juhatusse määratud saada. 

3.2 Arutati ka EGL eelarve üle. Andres selgitas, mida sisaldab endas 4 eurone maksutõus 

klubiliikme kohta. Eelkõige on planeeritud palgata EGL-i turundusspetsialist, kes tegutseb 

kõikide klubide huvides. Turundusspetsialisti ülesandeks on muu hulgas golfi promomine 

ning golfi kui harrastuse kandepinna laiendamine nii täiskasvanute kui ka koolinoorte 

seas. Turundusspetsialisti ülesandeks on tuua juurde rohkem sponsorrahasid, millest osa 

peaks katma tema enda palgakulud. 
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Turundusspetsialisti teema kerkis esile viimasel EGL ümarlaual, kus kõikide klubide koostöös 

valmis dokument, millest muu hulgas turundamise teema selgelt välja tuli.  

Otsustati: Eelnevalt antud punkt seoses turundusspetsialistiga tuleb EGL-i eelarves selgelt lahti 

kirjutada, et ei oleks hiljem lahknevaid arvamusi.  

 

4. Jooksvad küsimused 

Vahur tõstatas küsimuse, mille alusel määrati OGK parima golfari tiitel? 

Andres selgitas, et parim golfar on golfar, kes kogu hooaja lõikes näitab parimaid sportlikke 

tulemusi, ehk kellel on erinevatel võistlustel saadud parimad löögitulemused, lisaks on oluline koht. 

Samadel alustel on OGK igal aastal parima golfari valinud. 

Otsustati: Vältimaks edaspidiseid arusaamatusi antud teemal, kinnitati, et parima golfari valmisel 

lähtutakse ka edaspidi kogu hooaja vältel võistlustel saavutatud parimatest löögitulemustest ja 

kohast nii kodu- kui teistel väljakutel.  Oluline on ka võistlustest osavõtmise arv. Parim golfar 

valitakse nende liikmete hulgast, kelle koduklubi on Otepää Golfiklubi. 

 

 

Koosoleku juhataja                                                                                          Koosoleku protokollija       

Andres Gailit                                                      Ursula Muts 

 


