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MTÜ  Otepää  Golfiklubi   juhatuse  koosoleku protokoll  nr 14.11.2013 

Kuupäev: 14.november 2013 

Koosoleku algusaeg: 17.00 

Koosoleku lõpp: 19.05 

Asukoht: Tartu, Tref kontor 

Osalejad: juhatuse liikmed Andres Gailit, Priit Visnapuu, Lea Schmidt, Cliona Georgia Dalberg, Toomas 

Murulo, Villu Ehrlich, Vahur Roht, protokollija Ursula Muts, raamatupidaja Raul Koni 

 

Arutelu punktid: 

1. Presidendi valimine 

2. Korraldustoimkondade eest vastutajate kinnitamine ning tegevusplaanide arutelu. 

3. Jooksvad küsimused 

 

Ettepanekud ja otsused:  

4. Presidendi valimine 

Tehti ettepanek valida presidendiks Andres Gailit 

Otsustati: Presidendiks valiti Andres Gailit kuue(6) poolt häälega. Andres Gailit ise ei hääletanud.  

5. Korraldustoimkondade eest vastutajate kinnitamine ning tegevusplaanide arutelu. 

Lepiti kokku, et kodulehele pannakse üles ainult korraldustoimkondade juhtide nimed ja 

vastutusvaldkonnad.  

2.1 Võistlused – Priit Visnapuu 

Andrese ettepanek: jagada võistluste korraldamine suurema seltskonna vahel ära, kes millist 

võistlust korraldab. Priit ise paneb paika ja täpsustab, kuidas see välja võiks näha. 

Võistluste kalender tuleb väljakuga kinnitada ning klubi poolne ettepanek peaks valmis olema 

ennem väljakuga kohtumist. 

2.2 HCP ja reeglid – Toomas Murulo 

Aasta lõpuks teeb Toomas AHR ning kontrollib pisteliselt, kas golfboks on töö korralikult teinud. Sle 

hooajal oli märgata mitut anomaaliat, nt seal, kus hcp ei oleks tohtinud aktiivne olla, see oli ja 

vatupidi.  

Vajalik paika panna reeglite koolitused. Siiani koolitustel osalejaid olnud vähe. Need, kes on 

koolitustel olnud, neile on sellest kasu olnud. Toomas teeb ettepaneku, millal võiks koolitusi läbi 

viia. 

2.3 Mentorlus – Vahur Roht 

Järgmisel hooajal tuleb võistlussarjas Tule Rajale midagi muuta, sest sel hooajal asi hästi ei 

toiminud. Vähe oli uusi tulijaid ning mentoreid oli pidevalt puudu, lõpuks olid mentorid need, kes 

ise eelmisel hooajal alustasid. Väljakuga tuleb saavutada sama head tingimused, kui olid sel aastal 

nign juurde lisaks, et soodsama hinnaga mängida peaksid saama ka varasematel aastatel Otepääl 

green cardi teinud inimesed. Priidu ettepanekul võiks muuta võistluse formaati. Osavõistluste arv 

võiks küll samaks jääda, kuid mõni osavõistlus võiks olla teises formaadis. 

Väljakuga kohtumise jaoks tuleb kirja panna tingimused, mis tuleb saavutada uueks hooajaks.  
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2.4 Noortetöö – Cliona Georgia Dalberg 

Noortetöö toimkond – Eva Peedimaa, Ake Andressoo 

Toimkonna siseselt 1 kohtumine toimunud, käib elav arutelu ja ettepanekute tegemine. Andres tegi 

ettepaneku, et jätkuda võiksid juba toimunud tegevused – lastetreeningud talvel ja suvel, 

lastelaager, uuena juurde ehk laste võistlussari. Cliona tegi ettepaneku, et kõigepealt otsida üles 

lapsed, kes võiksid trenni tulla, trennid käima saada, seejärel võiks minna proovida mängida suve 

lõpus Niitväljal laste sarja, kus on ka päris head auhinnad ning see võiks olla hea motivaator 

lastele. Cliona paneb oma meeskonnaga kirja, millised tegevused on plaanis, kui palju oleks raha 

vaja. Noortetöö jaoks plaanitakse rahad saada esmaselt sponsorluse ja toetuste teel, vajalik 

projektide kirjutamine.  

2.5 Naiste Ühistegevus – Lea Schmidt 

Andres tegi ettepaneku taastada birdie puu. Juhatuse liikmed leidsid, et teemat tuleks arutada ning 

see võiks olla nii meestel kui naistel. Hooaja lõpus oleks taas üks fakt, mida meenutada.  

Lea andis teada, et nõusoleku naiste tegevuses kaasa rääkida on andnud Ines Nigul. Esialgu 

jätkaks samu traditsioone ning ka juba menukaks osutunud naise juulikuist võistlust 

Golfikuninganna. Kas nüüd neljapäevane kohtumine jääb neljapäeva peale, on veel arutelu koht. 

Lea organiseerib naiste ühistegevust ka golfimängu väliselt, st korraldatakse ühiseid kokkusaamisi.  

2.6 Seeniorite tegevus – Villu Ehrlich 

Andrese ettepanek: toimkonna eesmärk uuel hooajal peaks olema seeniorite meeskonna 

väljapanek Seeniorite Eesti Meistrivõistlustel. Ühised särgid, mütsid jms kindlasti. Villu sõnul tuleks 

seeniorite tuur taas aktiivsemaks muuta. 

Väljaku toimkond: Mati, Toomas, Andres. 

Mõtted kohtumise jaoks: fairway pealt löömine harjutusväljakul – kuhu seda teha Otepääl? Väljak 

võiks lõppeda 17. rajaga, 18. rada oleks 10-s. Siiani olnud takistuseks see, et sellisel juhul ei 

läheks mängija caddiemasterist mööda. Caddiemasteri peaks tagasi viima alla majja, Valdek sealt 

üles. Väljaku slope-imise ettevalmistused vajalik käima panna (sinised boksid peaksid sisse saama, 

16.raja dropping zone). Väljakutel olevad DC-d ei kannata kriitikat ning asukohad ei ole sobilikud 

ega läbi mõeldud. Benno on välja käinud veksli, et väljaku slope-imine tehtaks tasuta, kui väljak 

teeb vastavad mõõtmised ette ära. Toomase sõnul on praegu kõikidele väljakutele antud 

ajapikendust ning slopitakse tavapäraselt südasuvdel, kui väljak on oma kasvamised välja 

kasvanud. Seega on vajalik teha kõik muudatused ära kevadel.  

Raamatupidamine – Raul Koni 

Revident – Tiia Pärnamäe 

Sekretär – Ursula Muts (kt Priit Visnapuu) 

01.detsembriks peavad toimkondade juhid oma ideed ja mõtted paika saama ning saatma 

sekretärile kokku kogumiseks. Kõige kiirema loomuga on eelarvet puudutavad teemad, muud 

küsimused võib hiljem lisada.  

6. Jooksvad küsimused 

6.1 OGK juubel 10 aastat. Juubelit võiks tähistada mõne uhke võistlusega peale mida toimub 

bankett ja pidu klubihoones. Üritus võiks toimuda juulis. Klubi täpne sünnipäev on muidu 01.07. 

Teema arutelu jätkub. 

6.2 EGL üritus Eesti Golf 20 28.novembril Tallinnas. Kes läheb? Vahur mõtleb ja annab teada. 

Andres räägib veel Matiga.  

6.3 Talvine treeningkeskus. Üleskutsele klubiliikmetele reageerisid Juhan Peedimaa ning Aalo Eller. 

Priit käis vaatamas Juhani poolt pakutut, see osutus liiga väikeseks. Aalo Elleri poolt pakutut läheb 

Priit vaatama uuel nädalal. Villu lubas uurida omalt poolt võimalusi.  
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6.4 2013. Aasta prognoositav eelarve. Raul andis ülevaate ning tegi ettepanekuid uue hooaja 

eelarve osas. 

6.5 Küsitlus klubiliikmetele. Ühe küsimusena küsida kindlasti lõpupeo kohta küsimused. Lepiti 

kokku, et sekretär saadab juhatuse liikmetele laiali kirja küsitluse kohta ning kõik vaatavad oma 

valdkonnas üle kitsaskohad või teemad, mille kohta oleks võimalik saada tagasisidet 

klubiliikmetelt.  

6.6 Uute liikmete vastuvõtt 

Juhatuse poolt võeti meili teel klubiliikmeks ühehäälse hääletamise alusel järgmine isik: 

Kady Uus 

 

Järgmine koosolek toimub 12.detsembril esialgsete plaanide kohaselt väljasõiduga Vahuri juures. 

 

Koosoleku juhataja                                                                                          Koosoleku protokollija       

Andres Gailit                                                      Ursula Muts 


