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IDEN TITEET 

 

VISIOON 

Eesti Lohesurfiliit on lohelaua spordiga seotud mittetulunduslikke juriidilisi ühinguid ühendav 

katuseorganisatsioon, mis on Rahvusvahelise Lohelaua Assotsatsiooni (IKA) täisliige ja tunnustatud 

Eesti Olümpikomitee, Eesti Jahtklubide Liidu ning teiste purjetamisega seotud organisatsioonide 

poolt. Liidu tegevused on suunatud ala arendamisele laiemalt. 

Liidu finantsvõimekus on piisav valitud tegevusprogrammide elluviimiseks. Liidul on vähemalt üks 

suurtoetaja ja mitmeid väiketoetajaid ning annetajaid. Pajudes tegevustes löövad kaasa vabatahtlikud. 

Lohelauasport on kasvava populaarsusega, meelitades iga aasta endaga uusi harrastajaid. Tähtsamates 

keskustes toimub regulaarne ja koordineeritud lohesurfialane treeningtöö. Eesti lohesurfarid osalevad 

aktiivselt välisvõistlustel pretendeerides medalikohtadele.  

 

MISSIOON 

Eesti Lohesurfiliit loob eeldusi Eesti lohelaua kui spordila arengule tipp-, võistlus ja harrastusspordi 

tasandil. Esindab oma liikmeid riiklikul- ning rahvusvahelisel tasandil. 

 

VÄÄRTUSED 

• Läbipaistev, avatud ja koostööle suunatud juhtimine 

• Tulemustele orienteeritus 

• Järjepidev areng 

• Paindlikus  

• Innovaatilisus 

• Elurõõm 
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EESMÄRGID AASTAKS 2017 

 

Ø Organisatsiooni tegevusfookuse täpsustamine liidu parema toimivuse tagamiseks: 

• Klubide liit: liikmesuse fookuse nihkumine indiviididelt organisatsioonidele. 

Ø Organisatsiooni jätkusuutlik juhtimine, administreerimine ja rahastuse tagamine: tasustatud 

peasekretär, peasponsor ja vähemalt kaks väiksemat sponsorit. 

Ø Head tulemused rahvusvahelistel (MM, EM) võistlustel:  1 medal vähemalt 1 klassis,  kohad 

esiviies. 

Ø Aktiivne osalemine rahvusvahelistel (OM, MM, EM) võistlustel:  vähemalt üks eestlane esindatud 

peamistes võistlusklassides -formula kite, vabastiil, slaalom. 

Ø Võistlejate juurdekasv :  kokku 200 võistlejat. 

Ø Noorte juurdekasv:  10 võistlejat. 

Ø Harrastajate juurdekasv: liikmeid läbi klubide 500. 

Ø Jätkusuutlikud võistlused ja sarjad Eestis: aastas vähemalt üks mitmeetapiline sari harrastajatele, üks 

rahvusvahelisi punkte andev võistlus ning EMV kõigis klassides.  

Ø Avatud ja turvalised surfirannad: üheski rannas ei ole keelatud surfata. Kõigis suuremates randades 

on märgistatud surfiala ja kehtivad reeglid. 

Ø Koolitused treeneritele ja kohtunikele: vähemalt 1 koolitus aastas nii treeneritele kui ka 

kohtunikele. 

Ø Spordialade tutvustamine suuremale üldsusele (k.a. talisurf): vähemlt 1 sündmus aastas, mis 

tutvustab lohesurfi ja sellega seotud elustiili laiemale üldusele.  
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T EGEV USPROGRAMM KUN I 2017 
 

KOONDISE LOOMINE JA SPORTLASTE TOETAMINE 

Koondisesse pääsemise põhimõtete väljatöötamine lohelauasportlastele (nii numbrilised kriteeriumid, 
kui subjektiivsed kriteeriumid) ja ajakohasena hoidmine. 

Individuaalsete tegevusplaanide väljatöötamine tippudele - võistluskavad, treeningkavad, 
sponsorpaketi koostamine. 

Tegevusplaanide järgimise ülevaatused / arenguvestlused. 

Koondislaste toetamise põhimõtete väljatöötamine ja rakendamine. 

 

KOOSTÖÖ  

Klubide ja koolide toetusprogrammi väljatöötamine ja rakendamine (sh surfikoolide lisandumisele 
kaasa aitamine). 

Koostöö arendamine Eesti Jahtklubide Liidu ja Rahvusvahelise Lohelaua Assotsatsiooniga. 

Koostöö Eesti Purjelaualiiduga ühiste eesmärkide saavutamisel. 

 

VÕISTLUSKALENDER 

Võistluskalendri koostamine. 

Sarjade rahastamise skeemi välja töötamine ja käivitamine. 

Võistluste kontseptsioonide väljatöötamine, käivitamine ja ajakohasena hoidmine EJL näitel 
(meediakajastuse viisid, meeskond, võistlusala korraldus, infra jne). Kontroll nimekiri, kontaktid ja 
teenuste hinnad. 

Võistluste korraldajatega koostöösuhete loomine ja hoidmine. 

Võistluste meediakajastuse tagamine. 

Võistlusinventari kaasajastamine ja administreerimine. 

 

KOOLITUS 

Lohealaua treenerite kutsestandarti väljatöötamise programmi eestvedamine.  

Treenerite ja võistlusametnike koolitamine. 

Noorte treeninguteks toetussüsteemi väljatöötamine ja käivitamine surfikoolidele. 
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TEAVITUS JA POPULARISEERIMINE 

Stabiilse meediakajastuse ja info levitamise tagamine nii Liidu sees kui väljaspool. 

Surfi populariseerivate ürituste toimumisele kaasa aitamine. 

Kogukonna esindamine kohalikes omavalitsustes seoses surfialade ja turvalisusega seotud küsimustes. 

 

ORGANISATSIOONISTRUKTUUR 

Tasustatud tegevjuhtkonna komplekteerimine ja administreerimistegevuse tagamine. 

Liikmeskonna suurendamine (eelkõige klubide/koolide vaates).  

Klassijuhtimise tegevuse aktiveerimine ja vabatahtlike aktiivsem kaasamine Liidu töösse. 

 

PROGRAMMI RAHASTUSE TAGAMINE 

Kultuurkapitali, Hasartmängu nõukogu, EAS ja kohaliku omavalitsuse fondidest rahastuse saamine 
projektide käivitamiseks. 

Tuluürituste korraldamine. 

Sarjadele nimesponsorite leidmine. 

Sponsorpakettide koostamine ja müümine. 

Annetajate leidmine ja ala tegevustessejätkuva kaasatuse tagamine. 

 

Märkus: Detailsed tegevuskavad jooksvaks aastaks on kirjeldatud eraldiseisvalt. 


