LÄHEMAD ÜRITUSED
Kolmapäeval, 11. oktoobril kell 12.00 – ESASi koolituspäev Eesti
Riigiarhiivis (Tallinn, Maneeži 4).
Neljapäeval, 19. oktoobril kell 16.00 – ESASi Tallinna osakonna
seltsiõhtu Kalevi sportlasklubis (Tallinn, Pärnu mnt. 41).
Neljapäeval, 19. oktoobril – tähistab oma sünnipäeva 105-aastane Tartu
Spordiselts “Kalev”.
Laupäeval, 28. oktoobril kell 12.00 – Eesti Spordimuuseumi kogunevad
aegade jooksul nobedamad olnud kiirjooksjad “Välejalgade päevale”.
Meenutuste ja mälestuste kuulamise kõrval esitletakse ka kergejõustikualade
statistilise sarja neljandat osa, lühimaajooksudele pühendatud väljaannet
“Kiilimist Niiduni”. Vaadata on valik spordimuuseumi kogudes olevatest
sprinterite materjalidest.
Kolmapäeval, 1. novembril kell 12.00 – ESASi seltsipäev Eesti
Spordimuuseumis. Oma sporditeed meenutama on lubanud tulla 2-kordne
maailmameister ja 3-kordne Euroopa meister, olümpiamedalimees Priit Tomson.
Avatud on ka korvpallile pühendatud näitus.
Neljapäeval, 23. novembril kell 15.00 – ESASi Tallinna osakonna
organiseerimisel Eesti Filmiarhiivis (Ristiku tn. 84) vaadatakse vanu
võrkpalliteemalisi filmilõike.
Laupäeval, 25. novembril – Eesti Spordimuuseumis tähistab oma 40.
juubelit Eesti Spordiveteranide Liit. Selleks puhuks avatakse ka näitus
spordiveteranide tegevusest neljakümne aasta jooksul.
Teisipäeval, 28. novembril kell 12.00 – Eesti Spordimuuseumis ESASi
aastakoosolek ja VI konverents teemal “Rahvaste spartakiaadid”. Kes saab
ja soovib või kes teie arvates võiks sellel teemal kaasa rääkida, palume anda
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sellest teada juhatusele veel enne 1. novembrit. Lihtsalt osavõtuplaanist palume
anda märku 15. novembriks.
Tallinnast kohalesõitu korraldab Tallinna osakonna juhatus, kellega palume
tallinlastel info saamiseks hoida kontakti. Mujalt saabuvatele seltsi liikmetele
kompenseeritakse vajadusel kohalesõit avalduse ja sõidupiletite esitamisel.
Kolmapäeval, 6. detsembril kell 12.00 – ESASi seltsipäev Eesti
Spordimuuseumis. Külla tuleb Erna ja Herbert Abeli, Endel Arandi ning Aksel
Kersna käe all spordi juurde jõudnud, eluaeg sporditegevust organiseerinud,
olümpiaregati orgkomitees tegutsenud, spordilotot juhatanud, praegune
veteranide liikumise eestvedaja Heino Jeret.
Reedel, 15. detsembril kell 13.00 – Eesti Spordimuuseumis avatakse
Maaspordi Liidu “Jõud” 60. aastapäeva puhul maaspordile pühendatud
väljapanek.
NB! NB! NB! Teatajas ilmunud informatsiooni seltsi ürituste kohta palume
võtta osalemise kutsena, sest postikulude kokkuhoiu vajaduse tõttu ei pruugi iga
ürituse kohta eraldi kutset järgneda.

KROONIKA
MEMORANDUM
27. juunist kuni 1. juulini 2006 toimus Tartus, Eesti Kirjandusmuuseumis
rahvusvaheline välisbalti arhiivide konverents, mille korraldasid Eesti
Kirjandusmuuseum, Rahvusarhiiv ja Karl Ristikivi Selts. Osalejaid oli 10st riigist:
(Ameerika Ühendriigid, Austraalia, Kanada, Leedu, Läti, Rootsi, Saksamaa,
Soome, Venemaa ja Eesti) 120 inimest.
Eesti Spordimuuseumit esindasid konverentsil teadussekretär Kalle Voolaid
ja juhtivteadur Enn Mainla, kes tutvustasid 2004. aastal alanud Eesti
Spordimuuseumi ja Eesti Spordiajaloo Seltsi koostööprojekti "Välis-eesti
spordiajaloo kaardistamine" ning muidki muuseumis toimunud ja plaanitavaid
Välis-eesti spordiajalooalaseid ettevõtmisi. Konverentsi ühismemorandumile
kirjutas alla ka Eesti Spordimuuseum.
Konverentsist osavõtjad otsustasid järgmist:
1. tagada välisbalti/eesti arhiivide säilimine ja avatus kasutajatele sõltumata
nende asukohast ja vastavalt arhiivide asukohamaa seadustele ning headele
arhiivinduslikele tavadele;
2. senisest tõhusamalt tegeleda välisbalti/eesti arhiivide ja kultuurivarade
leidumuse väljaselgitamisega nii pagulaskogukondades kui kodumaal;
3. luua elektrooniline infoportaal välisbalti/eesti arhiivmaterjalide leidumuse
kohta eesmärgiga tagada juurdepääs vastavale informatsioonile;
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4. pöörata erilist tähelepanu kogude seisundile ja nõuetekohaste
säilitustingimuste loomisele ning luua relevantsetest arhiivmaterjalidest tagatisja kasutuskoopiad;
5. arendada välisbalti/eesti arhiivide alast rahvusvahelist koostöövõrgustikku, mis hõlmaks kodumaa ja asukohamaade mälu- ja teadusasutusi,
diplomaatilisi jm institutsioone, ülemaailmseid Balti rahvuskogukondi, seltse,
organisatsioone ja üksikisikuid. Toetada nn mälurühmade loomist ülemaailmsetes
balti kogukondades. Luua võrgustiku juhtkomitee/d;
6. levitada arhiivinduslikke teadmisi, avaldades vastavat infomaterjali
(trükised, veebileheküljed) ja korraldades õppepäevi, koolitusi jmt;
7. toetada Balti/Eesti diasporaa ajaloo ja kultuuriloo teemalisi uuringuid;
8. korraldada ühiseid suunatud kogumisaktsioone (elulood, kultuuriseltside
ajalugu, Balti/Eesti majade ajalugu jmt);
9. teha ettepanek ajakirjale Journal of Baltic Studies välisbalti arhiivide
teemalise erinumbri avaldamiseks;
10. avaldada rahvusvahelise välisbalti arhiivide konverentsi ettekanded
mitmekeelse võrguväljaandena;
11. korraldada järgmine rahvusvaheline välisbalti arhiivide konverents 2009.
aastal.

ESASi VIIES SUVEKOOL
Ille Palm

Tartu poolt tulijate tee suvekooli viis mööda 110 aastat tagasi asutatud
eestlaste esimese spordiseltsi – “Saadjärve Jalgratta Sõitjate Seltsi” rattaaiast.
Mälestuskivi juures vas. I reas: Enn Mainla, Leena Laine ja Helju Mainla;
II reas: Linda Martis, Aime Pärnakivi, Paul Kuldkepp, Aavo Lind,
Agnes Sirkel ja Aarne Peterson
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5. ja 6. augustil olid ESASi suvekoolilised, kokku 26 inimest, jälle koos
Lagedil Peipsi ääres. Suvekoolis on osalenud enamasti ühed ja samad inimesed,
kes on tunda saanud selle ürituse kasu ja meeldivust. Seekordne suvekool oli
rahvusvaheline, sest osales ka Soome Spordiajaloo Seltsi esinaine Leena Laine.
Viienda suvekooli teemaks oli spordikronoloogia. Esimeses tunnis rääkis
Rein Järva, kes esitas oma nägemuse Eesti spordi ajaloo kronoloogiast. Ta
rõhutas, et see ei peaks olema ainult kuiv andmestik, vaid peaks keskenduma
spordiliikumist mõjutavatele sündmustele. Samuti arvas ta, et kronoloogia
koostamisega võiks hakata tegelema enam-vähem sama meeskond, kes on hiljuti
koostanud Eesti spordi aastaraamatu 1940–1955. On vaja koondada algmaterjalid
ja töötada arhiivides. Kõneleja avaldas lootust, et eeloleval talvel võiks jõuda
koostada sisuprojekti ja moodustada meeskonna. Tuleb leida tegijaid erinevatele
aladele, milles ESAS saaks kindlasti palju kaasa aidata. Rein Järva tegi ka
ettepaneku inimeste suhtes, kes võiksid meeskonda kuuluda: Juhan Maidlo,
Erlend Teemägi, Aime Tobi, Märt Ibrus, Ants Männiste. Toivo Viilep, Aarand
Roos, Rein Pajur. Helga Kala, Valeri Maksimov, Aare Arula ja Rein Järva.
Ideaalne oleks, kui leiduks projektijuht, kellel oleks rohkem vaba aega kui
töölkäijatel. Tulevast meeskonda peaks koolitama, et saavutada võimalikult ühtne
stiil. Lähemad ülesanded oleksid: teha algmaterjalidest nimekirjad,
koostada näidistekst, lahti kirjutada põhimõtted, moodustada lõplik tegijate
meeskond.
Rein Järva kutsus üles arutelule. Arutati, mis ajast algab Eesti sport. Juhan
Maidlo arvas, et peaks kaasa haarama rohkem meie seltsi liikmeid ja neid
koolitama. Koolitajaid on meie endi seas olemas.
Enn Mainla arvamus oli, et maht võib minna väga suureks ja soovitas teha
enne raamatud alade kaupa ja hiljem üldistada. Ta ütles ka, et me põrkame
nõukogudeaegse poliitika vastu, mistõttu me ei tarvitse saada kätte seda, mis
tegelikult toimus. Tuleb leida sobiv programm, millega leida suurest materjalist
vajalik ka märksõnade abil. Tegijaid on raske leida, veel raskem organisaatorit.
Vead tulevad sisse, kui asja teeb üks isik, kes liialt usaldab kaudseid allikaid,
mistõttu peaks olema retsenseerimine.

Koolitundi juhatab Rein Järva…

… ja Juhan Maidlo
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Leiti, et kultuurilooline aspekt on ka oluline, kuna sport on kultuuri osa.
Arutati raha saamise võimalusi ja meedia osa spordisündmuste kajastamisel.
Arvati, et meediale tuleb avaldada survet.
Otsustati, et eelneva projekti teevad Valeri Maksimov, Juhan Maidlo, Erlend
Teemägi ja Rein Järva. Kuulajad panid ette kaasata ka Enn Mainla ja Rait Männik.
Esimese päeva õhtupoolses koolitunnis rääkis Soome Spordiajaloo Seltsi
esinaine Leena Laine spordiajaloo uurimisest Soomes ja näitas vastavaid
trükiseid. Kuulajatel oli rohkesti küsimusi.

Koolitundi viib läbi Leena Laine
Teisel päeval esines Juhan Maidlo (väljakuulutatud Tiit Lääne asemel, kes
oli juba teel kergejõustiku EM-võistlustele Göteborgi), kes rääkis spordi
aastaraamatutest. 25 aastat nende koostamise juures olnuna iseloomustas ta
aastaraamatute koostamise põhimõtete ja väljaandmise rahaliste võimaluste
muutumist. Praegu on aastaraamatutes eriline rõhk kroonikal (tulemustel), kuid
selle kõrval on eesmärk jäädvustada lakooniliselt ka võistlusvälised sündmused:
näiteks alaliitudes ja rahvusvahelistes organisatsioonides toimuv. Esineja arvas,
et viimase kümne aasta kohta on seega spordikronoloogia olemas. Sellega tegeleb
läbi alaliitude 60 inimest, kes on saanud ka vastava koolituse. On tekkinud
meeskond, kelle hulgas on ESASi liikmeid. Nii on ESASi panus suur ja jätkuv
ning ka ESASi tegevus on aastaraamatutes kajastatud. Ka kultuuriministeeriumi
suhtumine aastaraamatute väljaandmisse on paranenud. Hiljuti valminud Eesti
spordi aastaraamat 1940–1955 ilmub 2007. aastal.
Mõttevahetuse korras räägiti veel spordi aastaraamatutest teistes riikides,
Soome spordimuuseumi struktuurist ja ESASi kavatsusest seda muuseumi
külastada, raskustest inimeste eesnimede tuvastamisel, spordiga seotud
materjalide süsteemse arhiveerimise puudumisest, mis on põhjustanud mitmete
arhiivide hävimise.
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Lõpuks avaldas Valeri Maksimov veendumust, et on vaid aja küsimus, kui
spordileht tuleb tagasi.
Traditsiooniliselt olid suvekooli programmis ka sporditunnid. 5. augustil
selgitati paremusjärjestus pentaques. Kolm paremat võistkonda olid: HERILANE
(Agnes Sirkel, Aarne Peterson, Paul Kuldkepp); ILLE (Ille Palm, Uno Aava,
Heldur Tuulemäe) ja SUVI (Leena Laine, Helju Mainla, Rein Järva).

Leena Laine andmas pallile jalaga täpset suunda (vasakul) ja viskamas
petanquekuuli, mida jälgib võistkonnakaaslane Rein Järva (paremal)
Õhtul toimunud mälumängu (küsimused Rait Männikult) võitis VVM (Viive
Reesaar, Väino Viherpuu, Märt Ibrus) LINDA (Linda Martis, Valeri Maksimov,
Juhan Maidlo) ja ILLE ees. Hinnatav on üksinda võistelnud Arvo Kruusi tulemus.

Koolitundide vahele sobisid hästi supp ja suplus
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Teisel päeval võisteldi nooleviskes ja traditsioonilises karuvõistluses (palliga
keegel, granaadi täpsusvise ja korvpalli vabavisked). Nooleviske võitis
HERILANE, teine oli ILLE ja kolmas SUVI. Individuaalselt võitsid nooleviske
Agnes Sirkel ja Enn Mainla. Karuvõistluse võitis kokkuvõttes võistkond VVM
AVE (Endla Peets, Arvo Lekk, Erlend Teemägi) ja ILLE ees. Individuaalselt olid
võitjad Viive Reesaar ja Arvo Lekk. Kohapeal tekkinud idee järgi võisteldi veel
jalaga pallikeeglis, mille võitis Leena Laine.
Kõigi alade kokkuvõttes võitis kahepäevased võistlused võistkond ILLE
VVMi ja HERILASE ees.
Korraldajana tegutsenud ESASi esimees Enn Mainla jagas kõigile
tunnistused kooli läbimise ja parematele diplomid sporditulemuste eest. Paul
Kuldkepp pakkus järgmise aasta suvekooli läbiviimise kohaks oma suvekodu
Võrtsjärve ääres.
Suvekoolilised tänavad suure vaeva eest Enn Mainlat ning „köögitädisid“
Helju Mainlat ja Agnes Sirkelit. Tore oli!

Suvekoolitatute ühispilt enne lahkumist Lagedilt. Kükitavad (vas.): Arvo Lekk,
Märt Ibrus, Aarne Peterson ja Paul Kuldkepp; seisavad eespool: Rein Järva,
Arvo Kruus, Gustav Kiristaja, Helvi-Helene Kiristaja, Heldur Tuulemäe,
Endla Peets, Leena Laine, Linda Martis, Aime Pärnakivi ja Agnes Sirkel;
tagareas: Valeri Maksimov, Aavo Lind, Ille Palm, Helju Mainla, Väino
Viherpuu, Uno Aava, Erlend Teemägi, Viive Reesar ja Juhan Maidlo
7

ARGENTIINA KARIKAS RÄNDAS NORRASSE
Kuni 16. juulini oli kõigil huvilistel võimalus spordimuuseumis uudistada
ühte Eesti spordi kuldsete hetkede tunnistajat – Argentina Karikat. Maailma
laskespordi üks kaalukamaid auhindu, 1903. aastast igavesti rändav Argentina
Karikas saabus spordimuuseumisse 26. aprillil, kui avati suurejooneline Eesti
laskespordi juubelinäitus "Iga pauk pihta!" Laskesport on läbi Eesti spordiajaloo
üks edukamaid alasid, kui mitte kõige edukam. Just laskesportlased on Eestisse
enim maailmameistritiitleid toonud. Üldse on läbi aegade maailmameistriks
tulnud nüüd siis juba 18 Eesti laskurit, neist Elmar Kivistik (1905–1973) on 13kordne maailmameister. Argentina Karika – meeskondliku vabapüssiharjutuse
maailmameistrikarika võitsid eestlased 1937. ja 1939. aastal.
17. juulil alustas Argentina Karikas teekonda Zagrebisse, kus 21. juulil
algasid järjekordsed maailmameistrivõistlused. Horvaatia pealinnas kuni 5.
augustini toimunud tänavustel laskmise MM-võistlustel leidis uue omaniku ka
maailmakuulus Argentina Karikas, mis langes seekord Norra meeskonna saagiks.
Nii kasvas ka läbi aegade üldse Argentina Karika võitnud riikide arv.
Auhinnavõitjate hulgas on tänaseks kaheksa riiki: Šveits (20 võitu), USA (10
võitu); NSV Liit (6 võitu); Soome (2 võitu); Eesti (2 võitu); Valgevene, Tšehhi ja
Norra (kõigil 1 võit).

MAAILMAMEISTER INEŠINI KULDMEDAL SPORDIMUUSEUMIS
Eesti Spordimuuseumi ekspositsioonis oli alates 18. augustist poolteist kuud
kõigile huvilistele näha jahilaskmise kaarraja värske maailmameistri Andrei
Inešini MM-kuldmedal. Väljapanekut täiendas ka tema poolt 1998. aastal
võidetud maailma karikavõistluste üldvõitja kristallgloobus.
1967. aastal Tallinnas sündinud Andrei Inešin on järjekorras juba 18. Eesti
sportlane, kes laskespordis maailmameistritiitlini jõudnud. Tänavu Zagrebis
toimunud MM-võistlustel jahilaskmises saavutas ta esikoha individuaalses
kaarraja harjutuses. Inešini võidutulemuseks oli 148 silma (150-st võimalikust).

MAAILMA SPORDIAJALOOLASTE SUURFOORUM TARTUSSE!
24.–27. augustini Sloveenia pealinnas Ljubljanas toimus ülemaailmse
spordiajaloolaste katusorganisatsiooni ISHPES (International Society for the
History of Physical Education and Sport) korraline, VIII seminar teemal “Sport,
rahvus, natsionalism”. Umbes 100 osavõtja poolt kuulati ära 85 esinemist,
sealhulgas ka Enn Mainla ettekanne teemal “Eesti Mängud – rahvusliku
ühtekuuluvuse demonstratsioon”.
Seminar ajal toimunud ISHPES Nõukogu istungil otsustati, et 2008. aasta
ISHPES seminar toimub Tartus. Tartut tutvustasid Ljubljanas Spordimuuseumi
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Enn Mainla esitamas
seminaril ettekannet

ISHPES nõukogus. Vas. 1. president Tierry Terret,
esiplaanil Leena Laine ja Kalle Voolaid

teadussekretär Kalle Voolaid ja spordimuuseumi juhtivteadur, Eesti Spordiajaloo
Seltsi esimees Enn Mainla.
Tegemist on ajaloolise otsusega, sest see saab olema üldse esimene kord, mil
ISHPES üritus Baltimaadesse jõuab. Korraldajad loodavad, et see annab mõjusa
tõuke ka spordiajaloo-alasele uurimistegevusele Eestis.
1989. aastal asutatud ISHPES on ülemaailmse sporditeaduste
katusorganisatsiooni ICSSPE (International Council of Sport Science and
Physical Education) liige ja teeb koostööd veel mitmete teiste rahvusvaheliste
sporditeaduslike organisatsioonidega. Ühing aitab kaasa spordiajaloo uurimisele
ja propageerimisele kõikjal maailmas, korraldades rahvusvahelist koostööd ja
andes välja trükiseid. ISHPES tegevuse peavormideks on rahvusvahelised
spordiajaloo-alased kongressid ja seminarid, välja antakse ka auhindu ja
preemiaid. Organisatsiooni presidendiks on Lyoni Ülikooli professor, dr Thierry
Terret (Prantsusmaa). 2007. aasta ISHPES kongress "Sport in a Global World"
toimub Taani pealinnas Kopenhaagenis.

KOHTUMINE MAADLEJA MEINHARD NIGLASEGA
Ille Palm
Uus seltsipäevade hooaeg algas 6. septembril. Peale Enn Mainla lühikest
sõnavõttu juhatas kohtumise sisse Meinhard Niglase omaaegne võistluskaaslane
Paul Kuldkepp.
Meinhard Niglas – teenekas maadleja ja maadlustreener, jutustas haaravalt
oma elu- ja sporditeest. Imetlust väärib füüsilise puudega mehe sihikindlus, mis
viis ta NL maadlejate tippu, rääkimata suurest hulgast Eesti meistrivõistluste
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Meinhard Niglas ja Paul Kuldkepp mikrofoni taga
kuldmedalitest. Võita aitas visadus ja enda väljatöötatud individuaalne tehnika.
Samuti peatus kõneleja oma treeneritööl. Ladusalt ja humoorikalt esitatud juttu
täiendasid Paul Kuldkepi ja teiste kohalviibinud maadlejate meenutused. Lõpuks
tekkis vestlusring maadlejate ja üldse sportlaste järelkasvu teemal.
Vaadati lühikest videot Eesti maadlejate hiljutisest kokkutulekust.

MÄLESTADES JA MEENUTADES HEINO LIPPU
Rein Järva
Peale suvevaheaega kohtusid Spordiajaloo Seltsi Tallinna osakonna liikmed
klubiõhtul 21. septembril Kalevi Sportlasklubis. Kuna hiljaaegu lahkus meist
jäädavalt XX sajandi Eesti spordi üks suurkujudest Heino Lipp, siis seekordsel
klubiõhtul räägiti temast. Läideti küünlad ja Heino Lipuga elus kokku puutunud
inimesed jagasid oma mälestusi. Pikema ülevaate koos huvitavate statistiliste
näitajatega tegi Erlend Teemägi.
Nimekas USA kergejõustikuajakiri “Treak and Field News” valis Heino
Lipu 1947. aastal maailma parimaks kuulitõukajaks. Selle aasta 10-st paremast
tõukest kogu maailma mastaabis tegi 6 tõuget Eestimaa vägilane. Palju aastaid oli
see fakt “raudse eesriide” tõttu meil siin Eestiski teadmata. Heino Lipu traagilisse
sportlassaatusesse tulid paremad noodid 1960-ndate algul, kümmekond aastat
peale tippspordi lõppu. 1962. aastal pääses ta treenerina esmakordselt välismaale,
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Eesti–Soome maavõistlusele Tamperes, 1965. aastal omistati talle NSV Liidu
teenelise meistersportlase aunimetus. Heino Lipu tähetund olümpial tuli alles 70aastaselt, kui talle usaldati Barcelona olümpiamängudel Eesti võistkonna lipu
kandmine. Aga see kõik polnud enam see. Oma parematel aastatel võeti talt
mitmel korral võimalus tiitlivõistlustel medalile tulla. Seda kibestumist kandis ta
endas praktiliselt pika elutee lõpuni.

Heino Lipp kuulitõukel
Ilmar Pendre meenutas Heino Lipu lustakat loomust, treeninglaagrites sai
temaga alalõpmata nalja. Kümnevõistlus ei olnudki tema pärisala, pigem
kõrvalala, kuulitõuke, kettaheite ja tõkkejooksu kõrval.
Heino Sisask, kel olid Heino Lipuga tihedad kontaktid kuni elu lõpuni,
kohtus temaga esmakordselt Tartu Ülikoolis 1947. aastal, kui Heino oli juba
tippmees. Ka talle meenus, et Lipp võttis kõike nalja ja naeruga. Oli koloriitne
kuju, trennis eestvedaja, trenni tegi lõbu ja kergusega. Heino Lipu tragöödia
juured on pärit siitsamast Eestist, oma meeste “ärapanemise” tõttu, mitte Moskva
poolt. Lipp oli palju aastaid “nevõjezdnoi”, sest kardeti tema ärahüppamist. Oma
esimesel välissõidul 1962. aastal tunnistas ta omade keskel siiralt, et talle pole
kunagi mõttessegi tulnud jätta kodust Eestit ja oma lähedasi.
1964. aastal Urho Kaleva Kekkoneni siiasõidul pidas hõimurahva suusa- ja
saunalembeline president just teda vääriliseks endaga suusarajal võistlema ja
saunas leili viskama.
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Proua Lahile meenus, kuidas nad Heino Lipuga 1949. aastal ülikooli
lõpueksamitel teineteist vastastikku abistasid.
Ants Männiste meenutas värvikalt ühiseid tööaastaid Tallinna
Pedagoogilises Instituudis, mida tõsise õppetöö kõrval jäid ilmestama ühised
jahilkäigud ja jäneseprae söömaajad laagrites. Temagi mälestustes elab Heino
Lipp kui hea naljasoonega suur Eesti mees.
Eesti spordikorüfee meenutamine vajab tulevikus kindlasti pikemat
kokkusaamist kui see poolteist tundi Kalevi hoones. Ja kindlasti peaks Heino Lipu
lugu kunagi trükisena ka kõvade kaante vahele jõudma.

INFO LIIKMEMAKSUDEST
Liikmemaksu (töötajatel 50 ja pensionäridel 25 krooni aastas) on võimalik
tasuda või saata seltsi juhatusele Spordimuuseumi (Rüütli 15, Tartu 51007) kas
seltsi esimehele Enn Mainlale (tel. 7300754, 56497632, fax 7300763, E-mail:
esas@spordimuuseum.ee) või laekur-varahoidjale Rait Männikule (tel.
7300771, 5119269, E-mail rait@spordimuuseum.ee), Tallinna osakonna liikmetel
oma osakonna laekurile Viive Reesarele (tel 6770829). Loomulikult on võimalik
(ja lausa soovitav) liikmemaks ka kanda üle Eesti Spordiajaloo Seltsi
arveldusarvele nr. 10152001602002 Eesti Ühispangas (kood 401).
Head seltsikaaslased, läheme uuele aastale vastu võlgnevusteta!
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Eesti Spordiajaloo Selts tänab Eesti Kultuurkapitali
seltsi tegevuse toetamise eest!
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Kasutatud ESM kodulehel ilmunud materjale
Fotod: Enn Mainla, Ille Palm ja Gunnar Vaidla
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Eesti Spordiajaloo Seltsi Teataja nr 39
koostas ja toimetas Enn Mainla
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