
MTÜ  Otepää  Golfiklubi   juhatuse  koosoleku   protokoll  nr. 13.09.2012 

Kuupäev:  13.september 2012.a. 

Koosoleku algusaeg: 17.30 

Koosoleku lõpp: 20.15 

Asukoht:  AS Tref kontoris, Teguri 55, Tartu 

Osalejad: juhatuse liikmed Andres Gailit, Priit Visnapuu, Villu Ehrlich, Helbe Sinimäe, Vahur Roht, 

külaline Ursula Muts, külalisena Mati Laurson  

Puudusid: Toomas Murulo, Ake Andressoo 

 

Päevakord: 

1. Päevakorra kinnitamine, koosoleku juhataja ja protokollija valimine 

2. Eesti Golfiliidu tuleviku teemaline ümarlaud  

3. OGK  2012. hooaja lõpuüritus 

4. OGK logo 

5. 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. Eesti Golfiliidu tuleviku teemaline ümarlaud  

26.09 toimub Laulasmaal Eesti Golfiliidu tuleviku teemaline ümarlaud, millest on palutud osa võtma 

kõikide klubide esindajad, igast klubist kolm esindajat. Otepää Golfiklubist on planeeritud osa 

võtma Andres Gailit, Mati Laurson, Priit Visnapuu. 

Otepää Golfiklubi seisukohad on järgmised: 

1. Golfitreenerite probleem. Hetkeseisuga võivad green cardi kursuseid ja golfi–

treeninguid anda vaid PGA treenerid. See on loonud olukorra, kus kvalifitseeritud 

treeneritest Eestis on puudus, mis takistab oluliselt golfiharrastajate arvu suurenemist.  
2. Golfiharrastajatele kehtiva hcp olemasolu nõue väljakutel mängimisel. 

3. Golfboxile alternatiiv. Kas on olemas (uuritud?) alternatiivseid võimalusi golfboxile? Kui 

ei ole võimalik leida alternatiive, leida sponsorite näol rahastust. Golfbox on klubide jaoks 

liiga kallis programm. 

4. EGL arengukava peaks olema  tegevustele suunatud dokument. 

5. Golfimängijate arvu suurendamine Eestis. Panustada rohkem tegevustele, mis 

aitavad laiendada golfiharrastajate hulka. Golf kui tervisesport!  

6. Info avatus - klubidevaheline info jagamine siiani komplitseeritud. Info klubide 

võistlustest võiks rohkem teiste klubideni jõuda. Praegu on olukord, kus vaid mõned klubid 

jagavad omavahel infot võistluste eel. Ettepanek - klubi saadab EGL-ile, EGL saadab golfboxi 

kaudu liidu liikmetele info laiali. 

7. Liidu võistlused. Liidu võistlused jagada roteerumise põhimõttel kõikide väljakute vahel. 

Seda soovitavalt teha eelmise hooaja lõpus, et väljakud ja klubid saaksid oma kalendrid 

õigeaegselt paika. 

8. EGL president. Võiks olla keegi poliitikutest. Aitab rohkem tähelepanu juhtida golfile, 

seeläbi ka rohkem finantse. 

Seisukohtade väljendamiseks on info saadetud ka väljaku esindajatele. Väljaku seisukohtasid ootab 

juhatus hiljemalt 21.-22.septembrini, et need liita klubi seisukohtadega ning saata klubide üldkogu 

esindusele. 

Otsustati: Ursula saadab OGK juhatuse seisukohad EGL ümarlaua jaoks esimesel võimalusel. 



3. OGK lõpuüritus 

Ursula esitas hooaja lõpuürituse kohaks Alatskivi lossi. Alternatiividena pakuti veel välja Tartu 

Ajaloomuuseumi valget saali, Raadi mõisat ning Otepää Golfikeskuse restoranihoonet. Ursula 

koostas esialgse eelarve ning tegi ettepaneku osalustasude osas järgnevalt: 

klubiliikmele 30 eurot 

klubiliikme kaaslasele 35 eurot 

klubiliikmest juuniorile 20 eurot   

Otsustati: 2012. hooaja lõpuürituse kohaks valiti Alatskivi loss. Ürituse korralduse eest vastutab 

Ursula, kes vajadusel kaasab lisajõudusid.  

4. OGK logo 

Andrese ettepanek: need juhatuse liikmed, kes on toonud logokavandeid, lasevad samadel 

reklaamifirmadel valida välja ühe logo, mis võiks kõige paremini toimida. Reklaamifirma peab 

logost tegema kõikvõimalikud versioonid, mida OGK-l vaja võiks minna – logo peab sobima pallile, 

lipule, ametlikule kirjale jne. Peale seda paluda mõnda neutraalset reklaamibürood, kes annab 

omakorda hinnangu logo kohta.  

Olulised pidepunktid, mida reklaamibüroodele edasi anda, on järgmised: 

 tekst selge; 

 golfiteemaline; 

 looduslähedane – iseloomustab, kus väljak asub; 

 eestikeelne; 

 mingit logo elementi peab saama ealdi kasutada. Samal ajal peab aru saama, mis logoga 

on tegemist. 

Otsustati: Juhatuse liikmed, kes logod tõid, olid Priit, Vahur ja Andres – nemad peavad 25. 

oktoobriks eelnevalt välja toodud tegevused läbi viima. Mati palub mõnelt reklaamibüroolt 

neutraalse hinnangu. Tähtaeg, mis ajaks peavad eelnevad tegevused olema tehtud, on 25. 

oktoober.  

5. Jooksvad küsimused 

5.1 Talvine treeningkeskus 

Mati tegi ettepaneku kasutada osa liikmemaksust talvise treeningkeskuse kuludeks. See annab 

võimaluse kõigil klubiliikmetel piiramatult treeningsaali kasutada, samas on iga liikme osalustasu 

väike.  

Tehti ettepanek saata kõikidele klubiliikmetele laiali meil, kus kutsuda üles välja pakkuma ideid ja 

mõtteid, kuidas ja kus talvist treeningkeskust teha. 

Otsustati: Liikmemaksust ei hakata talvise treeningkeskuse kuludeks raha kasutama. Ursula 

saadab klubiliikmetele meili talvise treeningkeskuse ideede kogumiseks. 

5.2 Koondis 

Mati tegi ettepaneku toetada koondise tegevust aastaringselt, mitte ainult ühe võistluse raames, nt 

võimaldada neile harjutamiseks tasuta range pallid (kokkulepped väljakuga) jms. Selleks vajalik 

leida sponsoreid, taotleda fondidest raha jms.  

Otsustati: Ettepanek on kohal olnud juhatusele vastuvõetav ning vajalik edasi arendada. Järgmise 

hooaja eelarve ja tegevuskava arutelul arutatakse koondise küsimust edasi. 

5.3. Eesti Meistrivõistlustel koha saavutanud koondise saatmine Euroopasse Eestit esindama. 

Mati tegi ettepaneku planeerida sõiduks vajalik kulu kohe järgmise aasta eelarvesse. 

Otsustati: Samasuguselt eelmise punktiga arutada eelarve koosolekul teemat edasi.  



5.4 Uute liikmete vastuvõtt 

Klubi juhatusele on liikmeks astumise taotlused esitanud järgmised inimesed: 

1. Signe Peil 

2. Toivo Samel 

3. Mari-Liis Dobrjanski 

Otsustati: Võtta vastu eelpool nimetatud isikud. Lisaks võeti juhatuse poolt meili teel 

klubiliikmeteks ühehäälse hääletamise alusel järgmised isikud: 

1. Andres Villomann 

2. Annika Jõgiste-Johanson 

3. Krista Zeik 

4. Urmas Sokk 

5. Tiiu Rääts 

6. Hanno Muldma 

7. Oliver Lüütsepp 

8. Sergei Fedorenko 

9. Jüri Truus 

Sekretär lisab uued liikmed üles kodulehele ning saadab, kellele vajalik, juhised aktiivseks 

klubiliikmeks saamiseks. 

 

Järgmine juhatuse koosolek toimub 25.oktoobril. 

 

 

Koosoleku juhataja                                                                                          Koosoleku protokollija       

Andres Gailit                                                      Ursula Muts 

 


