Eesti Klubidevahelised Meistrivõistlused golfis 2017 järelkaja…
Otepää Golfiklubi parimad golfarid, kes kapteni ausa kuid õiglase valikuga meeskonda arvati, ei
vedanud klubi ka sellel aastal alt. Maaliliste kuppelmaastike vahel oma golfilööke timminud tublid
mehed ja naised tõid ka sellel aastal klubisse ära pronksise üldautasu! Suurepärane saavutus meie
harrastusportlase poolt. Seda olid sunnitud tunnistama ka palju suuremate kogemustega Põhja-Eesti
klubide esindajad …
Esimesel mängudepäeval „tervitas“ hommikusi startijaid mõnusalt ühtlane vihmasabin ning ega
polnudki väga kohta, mis kuivaks jäi. Meie naised tegid korraliku avastardi ning võetigi sisse
positsioon Eesti keskmike hulgas. Samaga said hakkama ka sellel aastal veidi muutunud koosseisuga
meestekoondis – uued tulijad Viljar ja Juhan õigustasid oma valikut ka keerulistes tingimustes.
Suurtele klubidele, kus toimuvad regulaarsed treeningud noorte ja uljate Pro’de käe all, ongi
keeruline vastu saada. Positiivselt üllatasid meie naissenjoriitad, kes avapäeva tubli mängu
tulemusena (92 ja 93 lööki), hoidsid koguni liidrikohta! Samas oli teada, et kõvem lahing võidu nimel
on alles ees … Meesseeniorid olid väljas viimaste aastate ehk tugevaima koosseisuga, kuid esimese
päeva lõpuks jäi ehk veel ühtteist sisse, samas olid lootused-ootused kõrged teise mängupäeva
tulemuste osas.
Finaalpäevale läkski meie klubi vastu teadmises, et korralik ja ladus mäng kõigilt mängijatelt, ning
„suurte“ järel poodiumi kolmas aste ei tohiks ka sellel aastal probleemiks olla. Suurepäraselt alustas
meie selle aasta uus meister – Toomas Tamme (88, 82) alias Seenekunn, kes pärast 5-ndat rada oli
kenasti raja Par’is. Tillukene osa oli selles ka ehk kapteni kt-ga ühine griinide lugemine esimestel
radadel, mis sisestas kindlust edaspidiseks mänguringiks. Paraku meie taaskohtumine 6-ndal rajal
lõppes duplaga. See siiski meile saatuslikuks ei saanud ning päeva lõpuks 82 lööki ja kindlalt „omad“!
Kenasti toetasid ka Benno Maaring (86, 88) ja Andres Gailit (88, 92) ning suutsimegi viimase päeva
viimase poolega tõusta paar kohta ja lõpetada meesseeniorite arvestuses suurepärase 3-nda
kohaga!
Naiste ja meeste arvestuses oligi meil keeruline midagi rohkemat loota, kui olla suurte klubide järel
kenasti pildis ning hirmutada neid kenade Par’ide ja ühtehoidva tiimiga. Lõppkokkuvõttes mõlemale
5-ndad kohad ning korralik esitus naistest Triin Anette Kaasiku (96, 102), Eva Peedimaa (114, 101) ja
Alice Andressoo (93, 99) ning meestest Igor Viirlaidi (91, 89), Viljar Pärnamäe (89, 86) ja Juhan
Peedimaa (89, 95) poolt!
Päeva naelaks ja finaaliks oli aga kahtlemata Otepää Golfiklubi (anno 2004) ajaloo esimene
kuldmedal Eesti Klubidevahelistelt Meistrivõistlustelt – hipp-hipp-hurraa meie naissenjoriitad! Võtab
kohe silmad märjaks, kui Anu Rebase (92,90), Aire Siimu (93, 94) ja Lea Schmidti (99, 92) saavutusele
uuesti tagasi mõelda … Keerulistes oludes esimese päeva liidritena rajale läinud daamid, ei lasknud
hetkekski käest ära oma positsiooni ning mõnusa ja sujuva mänguga tegid kõigile teistele suure
ninanipsu. Autasuks mitte nii turvalise poodiumi kõige kõrgemal astmel teenitud kullad!
Oleks ma K.Kruus ütleks ma „Võtke välja poisid“!
Järgmisel aastal ikka uuesti ja vähemalt sama hästi, kui mitte veelgi paremini.
/Kapteni kt, Margo Liiv, otse sündmuskohalt/

