25.10.2011 19:00-21:00
Eesti Purjelaualiidu juhatuse koosolek toimus Solarises BDG ruumides.
Juhatuse liikmetest kohal: Erno Kaasik, Kristjan Rotenberg, Raoul Burmann, Peeter Rebane,
Rauni Tillisoo, Andres Valkna, Tõnis Kask.
Päevakorras: Jätkame 2012 arengukava arutelu. Millised on järgmise aasta EPL’i prioriteedid?
EPL’i strateegilises põhiarenguplaanis on välja toodud 4 fookusvaldkonda:
Spordi arendamine
Harrastustegevuse arendamine
Rahastuse arendamine
Organisatsiooni arendamine
Käsitleme harrastustegevuse – surfi kui elustiili arendamise valdkonda.
Harrastustegevuse võimalike prioriteetidena on kõne all harrastusvõistlused, harrastusüritused,
mingi tegevuse soodustamine, surfi juurde tulemine ja koolituste tegemine.
Sportliku harrastustegevusega väga probleeme ei olegi. Täna on meil terve rida erineva
tasemega surfihuvilisele mõeldud võistlusi.
Pärnu slall on leidnud selge võistlejate soosingu. Võistlejate arvu suurendamise eesmärgil
arutati EPL-i võimalusi tegevuse toetamiseks.
Saare Kapp on saavutanud taseme, millega võiks kandideerida Eesti Meistrivõistluste etapiks.
Bacardi Fun formaat oli aasta alguses veidi raskustes. Eeliseks oli võistluse toimumine
nädalavahetusel. See tagas sarjale kindla arvu osalejaid ja kokkuvõttes ka oma eesmärgi.
Harrastusvõistluste heaks näiteks on Topu laager 48 võistlejaga. Vee peal on üks märk, start ja
finiš kaldal. Kui on koos kriitiline mass rahvast siis julgeb ka väheste oskustega alustaja vette
minna. Topu laagri näitel toimib võistluse lisandväärtusena väga hästi organiseeritud muu
tegevus (näomaalingud, mängud, varustuse tutvustused, pidu jne.) Laager oli vähemalt kuu
enne algust välja müüdud. Kindlasti oleks mõistlik selliseid üritusi erinevatesse piirkondadesse
genereerida.
Huvitav mõte on lahtise kuupäevaga Aegna Maraton. Distantsi võib lühendada kuulimunani ja
täisdistants koosneks mitmest ringist. A’la Defi Wind.
Tänaste harrastusvõistluste tegemisel on oluline mõelda sellele, kas korraldaja
suunab/fokuseerib oma tegevuse olemasolevatele võistlejatele või uutele tulijatele.

HARRASTUSTEGEVUSE NÕRGAD KÜLJED:
elustiili propageerimine läbi poodide, meelelahutusasutuste ja spordiklubide
aktiivne PR, sisekommunikatsioon - manageri puudumine
aastaraamatu arendamine, levitamine
surfilaager – tuleb leida sobilikum lähenemine
koolitus (osaliselt klubide töö) Vajalik koolitajate taseme ühtlustamine, ühtse
algkoolitusmaterjali väljatöötamine, materjali avaldamine paberil/webis (“start
windsurfing”)
peale esmast koolitust harrastajatele hinnalt sobivate laenutuspakettide leidmine (näit.
varustuse toetus)
algajatele info kättesaadavuse lihtsustamine veebis ja klubides
harrastajate sisenemisbarjäär surfiga tegelemisse on raske
lohetajate kaasamine
Nende punktidega tuleb tegeleda. Kogu see tegevus mida me siin püüame teha, tundub
paljudele üksikisikutele kuidagi väga kauge, nad ei tunneta seda ja seepärast oleks mõistlik
tähelepanu pöörata klubide liikmelisusele. Väga hea kui klubid oleks esindatud liikmetena
mingites töögruppides. Ilmselt on täna võimalik luua mingi selline kooslus või süntees, kus on
esindatud nii üksikisikud kui klubid.
OTSUS: Juhatus võtab teadmiseks harrastustegevuse arenguga seonduva. Konkreetsete
prioriteetide nimetamiseks on vaja määratleda ka teiste valdkondade nõrgad kohad.

Paratamatu on see, et erinevatele sihtgruppidele peame me erinevaid lahendusi pakkuma.
Seega tuleb eelkõige lahendada klubide liikmelisuse küsimus.
KUI LIIKMEKS ON KLUBID (+)
Klubide näol võivad tekkida tugevad initsiatiivgrupid, mis täna justkui puuduvad.
Klubide liiduna on meie positsoon parem: rohkem alaliidu moodi.
Klubidel on lihtsam üksikisikute vajadusi rahuldada ja saame rohkem organiseerunud
inimesi kaasata.

KUI LIIKMEKS ON ÜKSIKISIKUD (+)
Liikmemaksude laekumine on parem.
Paljud tiimid ei ole juriidilised liikmed ja ei saaks seega olla liikmed.
Paljud inimesed kuuluvad mitmesse klubisse.
PAKETT KLUBIDELE:
Elustiili propageerimine - ühishuvi
Toetus, mida jagada klubidega
Surfilaagri allahindlus
Ürituste allahindlus
Poodides jms allahindlus
Algajate info pakett
Koolitustasemete materjalid
PR ja marketing
Meil on klubidega väga palju ühiseid huve - elustiili propageerimine, üritused mida klubi ei
suuda üksinda teha, PR, koolitusmaterjalide standardiseerimine, algajatega seotud info
parendamine, klasside aastamaksud maksab EPL. Seega peaks klubidel olema huvi seda üritust
toetada. See aitab ikkagi kogu ala Eestis edasi viia.
KLUBIDE JAGUNEMINE:
Koolid – tegelevad laste koolitamisega. Huvitatud trenni lapsi juurde saada.
Klubid - tegelevad koolitamise ja rentimisega. Huvitatud selle eest tasu saama.
Tiimid - kes tahavad lihtsalt koos sõita. Sportlased tahavad, et nende saavutusi
hinnatakse ja kinni makstakse.
OTSUS: Kuna klubide liikmeks saamisega võidavad mõlemad pooled, nii klubid kui liit, siis tuleb
jätkata võimalike lahenduste leidmist.

NOORE SPORTLASE PREEMIA:
Juhatus esitab Noore sportlase preemia kandidaadiks Annika Valkna. Preemia saaja valitakse SA
Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu Vabariigi Presidendi abikaasa allfondi poolt.
Juhatus otsustab Maret Soom’i koostatud pakkumiste põhjal valida EPL’i hooaja lõpupeo aeg ja
koht. Selleks on 2.dets.2011 kino Sõprus/klubi Hollywood. Peo algusaeg ei ole küll kõige parem,
22:30 aga siiski oli see parim võimalikest variantidest. Arutusel olid liikmete sissepääsu
soodustused ja alaealistega seotud probleemid.

Protokollis Tõnis Kask

