
MTÜ Otepää Golfiklubi juhatuse koosolek. 
 
Algus 20.01.2020 kell 16:00 
Lõpp 20.01.2020 kell 20:00 
Asukoht: Tartu, Hotell Sophia konverentsiruum 
 
Päevakord: 
1. Revisjoni kokkuvõte. Järeldused. 
2. OGK sekretäri valimine/kandidaadid. 
3. Edasised tegevusplaanid: 
 - raamatupidamise ümberkorraldamine 
 - klubi võistluskalender 
 - läbirääkimised väljakuga 
4. Muud jooksvad küsimused. 
 
Kohal olid Berit Kolk, Priit Pärs, Benno Maaring, Mati Laurson, Viljar Pärnamäe, Priit 
Visnapuu ja Kaido Maisvee. 
 
Otsustati: 
 

1. Revisjoni kokkuvõte. Järeldused. 
a. Juhatus kuulas ära revidendi poolt tehtud ülevaate. Tulem võeti teadmiseks. 
b. Seonduvalt sellega otsustati eelmisele juhatuse esitada päring üksikute 

ebaselgete küsimuste kohta 
c. Revisjoni ametlikult vormistatud dokument järgneb lähipäevil. 

2. OGK sekretäri kandidaadiks esitati Sander Maisvee. 
a. Poolt hääletas 6 liiget, Kaido Maisvee jäi erapooletuks. 

3. Edasised tegevused: 
a. Raamatupidamise ümberkorraldamine. Vastavalt Hr. Raul Koni soovile klubi 

raamatupidamisest loobuda, otsustati Hr Konil paluda 2019 aastaaruanne 
kokku panna, peale mida vahetatakse teenuse osutaja. 

b. Klubi tegevuskava lõpliku projekti paneb ASAP kokku Mati Laurson.  
c. Klubi võistluskalender. Esialgselt otsustati SA LEG-le esitada järgmine 

ettepanek: 
01 Mai  Hooaja avavõistlus 
20 Juuni  President Cup 
18 Juuli  Aastapäeva turniir 
15 August  Klubi Meistrivõistlused 
16 August  Klubi Meistrivõistlused 
05 September  Kapteni kepp 
 

d. Need on klubi põhivõistlused. Lisaks arutati algaja võistlussarja Tule Rajale 
seonduvat ja Privileeg turniiri. Leiti, et mõlemaga võiks jätkata ja seega tuleb 
nende jaoks kalenderplaan ette näha. Lisana kaalutakse võimalust korraldada 
veel mõned klubikalendrit  täiendavad võistlused. Nt. Ainult Raudadega 
võistlus kas 16-17 mai nädalavahetusel või nädal hiljem. Samuti peale 
President Cup’i mingi Jaanipäeva Tuur (scramble, Mulligan, Shootout vms.). 



e. Algajate Tule Rajale seonduvaga on klubil tarvis tagada mentorite (edaspidi 
„juhendavate golfimängijate“ seoses Golfiliidu Mentorite 
koolitusprogrammiga) olemasolu. Tõenäoliselt oleks tarvilik kaasata ca 5-6 
juhendavat golfimängijat ühe võistluspäeva kohta.  

f. Väljakuga läbi rääkides teha ettepanek kõik eelnev vormistada lepinguks 
kestusega vähemalt 2 aastat. Klubi eesmärk on sõlmida väljakuga vastastikku 
kasulik ja õiglane koostöölepe. 

4. Benno Maaring tutvustas EGL poolt algatatavat mentorprogrammi. 
a. Sisu: Kõik on märganud, et peale Green Cardi kursust tekib alustajal 

tõsine auk. Ainult Niitvälja on suutnud lahendada selel oma aktiivse 
müügitöö ja jätkukursustega. Nüüd on aga EGL jõudnud Eesti PGA-ga 
kokkuleppele, et mentorid võivad oma töö eest tasu küsida. See oleks 
kindlasti märkimisväärne motivatsioon leidmaks alustajatele mentoreid. 
AGA loomulikult ei saa nüüd igaüks mentoriks. Iga klubi nimetab ca 10 
inimest, kes nende arvtes oma tasemelt oleksid head mentorid. EGL ja 
PGA teevad neile kohapeal koolituse ja omistavad vastava litsentsi. 
Arveldamine mentori ja alustaja vahel peab käima läbi klubi.  

 
 
Juhatas:        Protokollis: 
Kaido Maisvee       Mati Laurson 
 
 

 
 

 
 
 
 


