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MTÜ  Otepää  Golfiklubi   juhatuse  koosoleku/nõupidamise   protokoll   

Kuupäev:  27.juuni 2013.a. 

Koosoleku/nõupidamise  algusaeg: 17.30 

Koosoleku/nõupidamise  lõpp: 19.30 

Asukoht: Mäha, Otepää vald, Klubihoone 

Osalejad: juhatuse liikmed Andres Gailit, Priit Visnapuu, Vahur Roht, külaline Ursula Muts 

Puudusid: Villu Ehrlich, Helbe Sinimäe, Toomas Murulo, Ake Andressoo 

 

Arutelu punktid: 

1. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli arutelu 

2. Lastelaagri korraldamisest 

3. Üldkoosolek 

 

Ettepanekud ja otsused:  

1. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli arutelu 

2.1 Võistlused 2013. Meeste ja Naiste võistlused 

Meeste võistlus toimub planeeritult 14.juulil, nimeks OGK Golfikuningas 2013; Naiste võistlus 

21.juulil, nimeks OGK Golfikuninganna 2013. Meeste võistlus toimub valgetelt tiidelt. Helbe poolt 

oodatakse veel juhendit, siis saab võistlused välja reklaamida. 

2.2 Võistluste korralduskomiteed 

On olemas võistluste korraldamise hõlbustamiseks check-list. Priit saadab kohendatud variandi 

Ursulale. Check-list on abiliseks võistlust korraldavale korralduskomiteele.  

Meistrivõistlused. Priit komplekteerib korraldustoimkonnad, jagab ülesanded. Meistrivõistlused 

tuleb korraldada kõige kõrgemal tasemel, mida suudame pakkuda. Meistrite riituse kohta uurib 

Ursula Akelt, kas ta on uurinud asja edasi.  

2.3 Sponsorlus 

Vahur ei ole ajanappuse tõttu saanud sponsorluse teemaga üldse tegeleda. Kapteni Kepi võistluse 

sponsorite leidmisel on Vahur Matile abiks. Kapteni Kepi sponsorite kohta peaks asjad olema selged 

augusti lõpuks.  

2. Lastelaagri korraldamisest 

Lastelaagri korraldamisel on olulised laste turvalisus ja heaolu. Selleks vajalik peale Valdeku ka 

teiste abiliste kaasamine. Ursula uurib, kes saavad kohal olla. Hetkel kirjas 15 last.  

Laagri korraldamise eest vastutavad Ake, Helbe, Valdek. Planeeritud on kahepäevane laager, 02.-

03.juuli. Lastelaager on mõeldud klubiliikmete lastele ja lastelastele ning on neile tasuta, kui soovib 

tulla keegi väljastpoolt, on laagri hind neile pool green cardi kursuse rahast, ehk 50 eurot. 

Kahepäevase laagri jooksul saavad lapsed tasuta süüa, olemas on joogid, jäätised.  

Laager lõpetatakse pidulikult klubihoones, kus laagris osavõtnutele jagatakse green cardid ja 

auhinnad. 

Laagri päevakava on järgmine: 

02.juuli 2013 

10.00- kogunemine ja registreerimine 
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10.30- golfimängu tutvustus, mängureeglid, etiketireeglid ja golfivarustus 

11.30- soojendus ja golfitehnika põhitõed (laba suund, hoie, algasend ja algasendi suund) 

12.00- lähimängu treening-chippamine (löögitehnika ja harjutamine) 

13.00- lõunapaus 

14.00- täislöögi treening- löögitehnika ja harjutamine) 

15.00- putttamise treening (löögitehnika ja harjutamine) 

15.30- puttamise võistlus (auhinnad kolmele esimesele) 

16.00- päeva kokkuvõte 

  

03.juuli 2013 

9.00- kogunemine 

9.15- lähimängu treening- chip, pitch, liivalöök ja puttamine (löögitehnika ja harjutamine) 

11.00- golfi mängureeglite tutvustus rajal 

12.00- lõunapaus 

13.00- täislöögi treening (löögitehnika ja harjutamine) 

13.45- mäng rajal (auhinnad kolmele esimesele) 

15.30- päeva ja laagri kokkuvõte, kojusõit 

NB! Kõik lastelaagrist osavõtjad kellel puudub Green Card saavad lastelaagri lõppedes Green 

Cardi 

 

3. Üldkoosolek 

22.sepembril lõppevad praeguse juhatuse liikmete volitused. Andres: Kuidas klubiliikmeid 

aktiviseerida kaasa mõtlema, kes ja kui palju võiksid olla järgmise juhatuse liikmed? Kas panna 

üles nt mingi list arvamuse avaldamiseks? Initsiatiiv juhatuse liikmete leidmiseks peaks tulema 

altpoolt. Priit: Võiks välja pakkuda konkreetse seltskonna/tiimi, kes tuleb oma konseptsiooni ja 

ülesannetega, kuidas juhatus võiks/peaks toimima. Vahur: President võiks valida ise omale 

meeskonna – ei ole võimalik, sest OGK-s valib juhatus presidendi.  

Ursula saadab uue nädala infokirjas välja eelteate üldkoosoleku ja juhatuse liikmete volituste 

lõppemise ja praeguse juhatuse liikmete nimede ja ülesannete kohta.  

Üldkoosoleku kuupäevaks sobiks 22.septembri hommik, peale üldkoosolekut toimuks vabamas 

vormis võistlus, mille formaadi osas lepitakse hiljem kokku.  

 

 

Koosoleku juhataja                                                                                          Koosoleku protokollija       

Andres Gailit                                                      Ursula Muts 

 


