
MTÜ  Otepää  Golfiklubi   juhatuse  koosoleku protokoll nr 16.03.2017 

 

Kuupäev: 16. märts 2017 

Koosoleku algusaeg: 16.00 

Koosoleku lõpp: 18.30 

Asukoht: Tartu, Estiko-Plastar, Tehase 16 

Osalejad: Triin Anette Kaasik , Priit Pärs, Eva Peedimaa, Tanel Laisaar, Toomas Murulo, Mati Laurson 

Protokollija: Krista Zeik 

Koosoleku päevakava: 

1. 2017 hooaja OGK eelarve  

2. 2017 võistluste korraldajate määramine 

3. Jooksvad küsimused 

 

Ettepanekud ja otsused: 

1. 2017 aasta eelarve: 

Triin tutvustas juhatusele 2017 aasta eelarve projekti. Arutleti eelarve puntkide üle, tehti 

parandusi ja täiendusi 

2. 2017 võistluskalender: 

 Avavõistlus 29.04.2017, algus kell 10.00, ühisstart – korraldajad Eva ja Mati 

 President Cup 27.05.2017, algus kell 13.00, järjestikused stardid 1 ja 10 tiilt, korraldajad 

Triin 

 OGK Aastapäevaturniir – hetkel korraldamise kuupäev lahtine 

 Klubi MV 12. – 13.08, laupäeval järjestikused stardid  1. teelt algusega kell 8.00, pühapäeval 

järjestikused stardid 1 ja 10 teelt alates kell 8.00 – korraldaja Toomas 

 Kapteni Kepp – 02.09, algus kell 13.00, ühisstart – korraldaja Priit 

 Rajamängud – algavad mai algusest, formaat jääb samaks mis eelmine hooaeg – 

korraldajad Priit ja Mati 

 Tule Rajale – etapid jäävad toimuma 3.nädala tagant, algus 17.05, sari toimub 

mängijatele hcp 36,1-54 – korraldaja Krista 

 Mr. Jakobi tuur – teha sari 2-le võistlusgrupile: hcp 0-18,0 – löögimäng, hcp 18,1 – 36 – 

punktimäng. Läbirääkimised sarja muutmiseks käivad, täpne võistlusformaat lisatakse 

juhendisse. Sari alustab 04.05 – korraldaja Krista 

3. Jooksvad küsimused 

 Seeniroride koordinaator – Triin saadab ettepanekud kandidaatidele 



 Üldkoosoleku toimumisaeg – toimub Hooaja Avavõistlusega samal päeval – 29.04.17 

 Golfiklubi sisegolfi varustusele uue hoiustamiskoha leidmine – Mati tegeleb 

 Klubireis Ozo Golfi – sõltub Ozo väljaku avamisest, võimalusel korraldada väljasõit  

8.-9.04. 

 Creen cardi kursuse läbinud mängijate toomine väljakule - koostöös - Otepää 

Golfiväljakuga leida sobivad väljundid, mis aitaksid kaasa algajate mängijate toomist 

golfiväljakule. Eva teeb klubi poolse infokirja, mis antakse uutele mängijatele kaasa. 

 

 

Koosoleku juhataja                                                                                      Koosoleku protokollija       

Triin-Anette Kaasik                                                  Krista Zeik 

 


