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EESTI LOHESURFILIIT 
Üldkoosoleku protokoll nr. 1/2017 

 
 

Koosolek toimus Tallinnas, Regati pst. 1-5P                      06.02.2017 
Algus kell 17.00, lõpp kell 21.00 
Juhatas: Kerli Otti 
Protokollis: Tõnu Schneider 
Võtsid osa: Kite Team Estonia esindaja Kerli Otti, Pärnu Surfiklubi esindaja Tõnu Schneider, 
Maxwave esindaja Erkki Soosaar (Skype vahendusel), Võsu Surfikool esindaja Raigo Piho, 
Kiteboarding (Stroomi Surfiklubi) esindaja Kristi Pähklimägi, No Work Surd Club esindaja 
Andreas Aas. Volituste alusel esindati Mändjala Surfiklubi (volitatud esindaja Kerli Otti), Pärnu 
Surfikooli (volitatud esindaja - Tõnu Schneider). 
 
Eesti Lohesurfiliidul on 6.02.17 seisuga 14 juriidilist liiget. Kohal oli 8 esindatud liiget. Põhikirja 
4.3 punkti alusel oli koosolek otsustusvõimeline. Koosoleku protokollile on lisatud osalejate 
nimekiri. 
 
 Päevakord: 
1. 2016 aasta kokkuvõte ja majandusaasta aruande kinnitamine 
2. Arengukava viimane aasta ja 2018-2020 arengukava ettevalmistusetapid 
3. Võistlused. Võistluskalender 2017. Võistlusklassid, planeeritud muudatused juhendites, EMV ja 
karikasarja etapid, punktiarvestus ja rahastus  
4. Noorte Olümpia, IFKO, IKO ja WS 
5. Hooaja lõpetamine, parimate väljaselgitamise kriteeriumid, auhinnad, protseduurid 
6. Ohutusalane tegevus 2017 aastal 
7. Koostöökokkulepped, sponsorlus, kajastusvõimalused 
8. Kindlustusest 
9. Peasekretäri töölepingu kinnitamine 
 
1.  2016 aasta kokkuvõte ja majandusaasta aruande kinnitamine  

Koosoleku juhataja tegi sõnalise ülevaate Eesti Lohesurfiliidu tegevusest. Kanti ette 
tegevusaruande osad. Vaadati üle majandusaasta arvulised aruanded. ( 2016 aasta majandusaasta 
aruanne: 
 https://drive.google.com/file/d/0B7DzVJylEfuBNlNfNWM0WXZYRkk/view?usp=sharing 

 
OTSUSTATI ühehäälselt kinnitada 2016 aasta majandusaasta aruanne 
 
2.  Arengukava viimane aasta ja 2018-2020 arengukava ettevalmistusetapid 

Koosoleku juhataja esitles projektoril 2014-2017 aastaks kinnitatud arengukava, milles oli 
punasega (mitte saavutatud), rohelisega (saavutatud) ja kollasega (osaliselt saavutatud) lõigud. 
Koosoleku juhataja selgitas, et antud dokument on olnud oluline kogu juhatuse töös ja paneb 
kõigile südamele, et järgmise perioodi arengukava koostamisel lööksid kõik klubide esindajad 
kaasa. Arengukavas kokku lepitud eesmärkide saavutamine saab olema juhatuse liikmetele 
suunis. Juhatuse liige peaks oma otsustuste tegemisel jälgima, kas need viivad Liitu lähemale 
ühiste kokkulepete saavutamiseni. Need liikmed, kes ei osale kava koostamisel peavad 
arvestama, et nende huvide/arvamustega ei pruugita piisaval määral arvestada. 
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OTSUSTATI ühehäälselt, et 2018-2021 arengukava hakatakse ette valmistama töögrupis, 
millest saavad osa võtta kõik liikmesklubi esindajad. Juhatus korraldab töögrupi 
kohtumised ja esitleb uut arengukava sügisesel üldkoosolekul. 

 
3. Võistlused. Võistluskalender 2017. Võistlusklassid, planeeritud muudatused juhendites, 

EMV ja karikasarja etapid, punktiarvestus ja rahastus.  
 
Koosoleku juhataja tutvustas 2017 aastaks planeeritud võistluskalendrit, mis on üleval lohesurf.ee 
kodulehel. Samuti tutvustati uut klassi, milles kavatsetakse sel aastal võistlus korraldada (vt Big 
Air tutvustust: 
 https://drive.google.com/open?id=0B7DzVJylEfuBMTVpSUE4UWdjdWc) 
 
Erkki Soosaar juhtis tähelepanu sellele, et ükski seade täna ei ole täpne kõrgust mõõtma. 
 
Andreas Aas märkis, et seadet kasutati King of The Air võistlusel ning see võiks olla hindamisel 
kasutusel. Ta uurib seda täpsemalt ja suhtleb sellel teemal veel juhatusega enne, kui 
võistlusjuhend kinnitatakse. No Work Surf Club on valmis korraldama sellel aastal EMV augusti 
lõpp-sept alguses. 
 
Kerli Otti oli skeptiline, et seadetelt on võimalik saada operatiivselt andmeid, et saaks tõrgeteta 
võistlusvoore läbi viia. Samuti märkis, et kuna hindamisel loeb peale kõrguse ka hüppe kvaliteet 
pop’ist kuni maandumiseni, ei ole silmaga mittemärgatavate kõrguste vahest tulenev eelis nii 
määrav.  
 
Koosoleku juhataja poolt tõstatati veel mõned teemad. Räägiti võimalusest viia kokku naiste ja 
meeste arvestus, kui naiste arvestuses ei tule võistlejaid täis. Veel ka sellest, et võistlustele tuleks 
lisada noorte klass. Samuti räägiti ühest vabastiili lisa emv etapist, mille rakendamist võiks 
kaaluda, kui leitakse korraldajaga sobivad kokkulepped. Tutvustati IKA etapipõhist 
punktisüsteemi, mis võiks paremini kaasa aidata punktierisustele (et ei tekiks võrdseid punkte nt 
kahe etapi puhul. Vt https://drive.google.com/file/d/0B7DzVJylEfuBXzV6dFBKR0lSTFE/view?usp=sharing 

 
Koosoleku juhataja pakkus välja sellel aastal rakendamiseks uue karikasarja e 
harrastajatele/algajatele mõeldud sarja idee, mis ei oleks enam ühe klassi põhine vaid kätkeks 
endas erinevaid stiile (nt big air, TT:R, maraton, speed). 
 
OTSUSTATI ühehäälselt, et juhatus hakkab otsima koostööpartnereid, kelle võistlustest 
võiks koosneda harrastajate sari. Kasutusele võetakse etapipõhisel arvestusel IKA 
punktisüsteem. Võistlusjuhenditesse viiakse sisse noorte klassi arvestus. Võistluskalendrisse 
lisatakse BigAir EMV ja koostatakse võistlusjuhend koosolekul läbi räägitud punktide 
alusel (vt ka https://drive.google.com/open?id=0B7DzVJylEfuBMTVpSUE4UwdjdWc) 

 
4. Noorte Olümpia, IFKO, IKO ja WS 

Koosoleku juhataja andis ülevaate EJL poolt ellu kutsutud Purjetamisakadeemiast 
(https://drive.google.com/file/d/0B7DzVJylEfuBMGhGUThfOEdhSUE/view?usp=sharing), mis 
alustab oma tegevust selle aasta mais. Akadeemias on arvestatud grupp ka lohesurfaritele, kes 
treenivad koos RSX purjelauduritega. Peatreeneriks on Matthew Rickard, kes on ka Ingrid Puusta 
treener. Eesti Lohesurfiliit on jaganud seda võimalust noorte lohesurfaritega ja avalduse 
Akadeemia treeningutega liituda on teinud 3 lohesurfarit. Eesti Lohesurfillit teeb koostööd EJL-
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ga seoses lohesurfispetsiifilise osa katmisega. Selleks otsime inimesi, kes võiksid läbi viia 
lohesurfispetsiifilist õpet, mida Akadeemia ise ei paku. Selleks leppisid ELL ja EJL kokku, et 
ELL viib läbi konkursi, kus selgitab välja, millist osa meie klubides tegutsevad 
treenerid/võistlejad näeksid/sooviksid läbi viia. Miks ja kuidas? (ÜKE ja tuuletute ilmade 
treeningud korraldab Akadeemia). Lisada tuleks ka oma tingimused ja motivatsioonikiri. 
 
Koosoleku juhataja rääkis veel rahvusvahelisel tasandil toimuvast segadusest. IFKO endiselt 
soovib lohesurfisporti esindada rahvusvahelisel tasandil. WS, kes on purjetamisalade alaliiduna 
tunnustatud IOC ja SportAccordi poolt, on teinud aga kokkuleppe IKA (foil, formula, TT:R, 
speed) ja GKA-ga (expression classes – bigair, freestyle, wave, strapless wave, park) 
lohelauaklasside arendamise osas.  
 
OTSUSTATI ühehäälselt, et juhatus korraldab konkursi kaudu inimeste leidmise 
lohespetsiifilise õppe jaoks Purjetamisakadeemia juurde. 
 

5. Hooaja lõpetamine, parimate väljaselgitamise kriteeriumid, auhinnad, protseduurid 
Koosoleku juhataja märkis, et Aasta parimate selgitamisel aluseks võetavad kriteeriumid võiks 
taas üle vaadata. Ülevaade olemasolevatest kirteeriumitest saadeti liikmetele juba varem 
vaatamiseks. Liikmete poolt ettepanekuid Liidule ei saadetud. Koosoleku juhataja tutvustas 
liikmetele juhatuse muudatusettepanekuid.   
(https://drive.google.com/open?id=0B7DzVJylEfuBMmxhWUlscWdSWEU) 

 
OTSUSTATI ühehäälselt vastu võtta kõik juhatuse ettepanekud: 
a) Lisada Rändkarikas Aasta Lohesurfarile  + diplom, mis jääb isiklikuks. 
b) Kategooriad  

Aasta Lohesurfar - selgub punktisüsteemil. Silmapaistev ja parimate tulemustega 
lohesurfar. 
Aasta Noor Lohesurfar -  selgub punktisüsteemil või hääletusel. Parim noor lohesurfar, 
kes on osalenud hästi võistlustel  
Aasta Tegu - silmapaistev või uudne ettevõtmine, tegu, saavutus 
Aasta Üllataja - kogukonnale silma jäänud lohesurfar 
Aasta Mentor - keegi, kes on panustanud silmapaistvalt lohesurfispordi arengusse läbi 
võistleja/te ettevalmistusprotsessis osalemise. 
Aasta Vabatahtlik - inimene, kes on silmapaistvalt kaasa aidanud lohesurfi arengusse 
Aasta Surfiklubi -  selgub punktisüsteemi alusel 

 
c)  Hääletussüsteem: 
 Aasta Surfiklubi ja Aasta surfar, Aasta Noor Lohesurfar: 
 1) Rahvusvaheliste võistluste Punktide arvestus : võistluse punktiväärtus - kohtade arv 
 2) EMV arvestuses esikolmikud (punktisumma-kohtade arv).  

MM 100 punkti, EM 50 punkti, Balti Meistrivõistlused IKA 20 punkti, EMV 10 
punkti. Punktivõrdsuse puhul võetakse arvesse EMV tulemustest järgmised kohad. 

 
Juhul kui jäädakse viiki, pannakse viigis olevad nominendid hääletusele liikmesklubide 
esindajatele. Hääletustulemustega arvestatakse, kui hääletuses osaleb vähemalt 50% 
liikmetest. Juhul kui hääletajaid on vähem, tõmmatakse liisku võrdsete kandidaatide vahel. 
NB! Aasta Noor Lohesurfar selgitatakse punktisüsteemi alusel välja juhul, kui on toimunud võistlused noorte klassile või 
noored on osalenud rahvusvahelistel võistlustel. Muul juhul hääletuse tulemusel*. 
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Aasta Tegu, Aasta Üllataja, Aasta Mentor, Aasta vabatahtlik,  
Aasta Noor Lohesurfar*: 

Sept-okt - Klubidel võimalik pakkuda kategooriatesse nominendid koos põhjendusega. Kui 
klubidelt ettepanekuid ei tule, seab nominatsioonid juhatus. 
Okt-Nov - Hääletus klubide liikmete vahel. 
Tähtaeg vähemalt 2-3 nädalat enne Hooaja lõpetamist - (oleneb auhindade tellimise ja 
ettevalmistamise ajast) Hääletustulemustega arvestatakse, kui ühes kategoorias on oma hääle 
andnud vähemalt  50% ELL liikmesklubi esindajat. Sh peab ühe ja sama kandidaadi poolt 
olema hääletanud vähemalt 50 % hääletajatest.  Viiki jäävate hääletustulemuste korral 
otsustab liisu tõmbamine. Juhul kui kategooria hääletuses osaleb vähem inimesi, kui ette 
nähtud, otsustab juhatus. Juhatuse otsustada jääb ka see, kas üldse vastavas kategoorias 
aasta parim välja antakse.  

 
6. Ohutusalane tegevus 2017 aastal  

Koosoleku juhataja rääkis, et juhatus soovib jätkata klubidega koos ohutusalase teabe jagamist. 
Liit ootab suuremat aktiivsust liikmetelt, kes rannas igapäevaselt tegutsevad. Liit on alati valmis 
jagama ja omalt poolt kaasa aitama liikmete poolt läbi viidavaid ohutusalaseid koolitusi.  

 
OTSUSTATI ühehäälselt, et juhatus korraldab ohutusalase teabe kogumise ja jagamise 
koostöös liikmetega. 

 
 
7. Koostöökokkulepped, sponsorlus, kajastusvõimalused   

Koosoleku juhataja tegi ülevaate, kuidas koostööpartnereid kajastatakse ja kellega hetkel 
läbirääkimised käivad. Liit käis kohtumisel Sportlandiga ja ootab koostöö osas vastust. Koostöö 
Nelja Energiaga peaks jätkuma ka sellel aastal. Samuti on mitmed klubid andnud märku oma 
huvist Liidu võistluseid auhindadega toetada, kui selleks on vajadus. 

 
Andreas Aas märkis, et koostööpartnerite valimine võistluste juurde ja koostööpartnerite logode 
kasutamine pole uutele liikmetele selge ja läbipaistev. Küsimus tekkis Talilohe kiirussõidu 
peaauhinnast. No Work Surf Club sooviks ka võistlust toetada. Miks ei küsitud ka teistelt, kes 
tahaks toetada? 
 
Kristi Pähklimägi nõustus Andreasega ning lisas, et ka nemad sooviksid võistlustele auhindu 
välja panna. 

 
Kerli Otti rääkis, et Liit on alati rõhutanud oma liikmetele, et igakülgne panustamine Liidu 
tegevusse on oodatud ning Liit pole koostööpartneritele, kes end välja pakuvad, kunagi ära 
öelnud, sest iga panus on oluline. Samas ei vaidle vastu, et see osa pole Liidus reglementeeritud 
kuna pakkumised pole kunagi ületanud nõudlust. Samuti teeb Liit koostööd erinevate 
korraldajatega, kes ise on seotud juba oma koostöökokkulepetega. Juhatusel ei ole väga selget 
nägemust, kuidas sellistes tingimustest ühiskokkulepet saavutada. Eraldi probleeme tekitab 
olukord, kus korraldaja ja Liidu poolt pakutav koostööpartner on konkurendid.  
 
Andreas Aas tegi ettepaneku, et kuna paljud liidu liikmed on ka konkurendid, võiks selle 
valdkonna omavahel täpsemalt vaatluse alla võtta ja leida läbipaistev kokkulepe. 
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OTSUSTATI ühehäälselt, et antud teema on liikmete vahel vaja täpsustada/kooskõlastada. 
Ettepaneku ühiseks kokkuleppeks valmistab ette Andreas Aas. 

 
 
7. Kindlustusest 
Koosoleku juhataja tõi välja juhatuse plaani leida koostööpartner kindlustuspakkujate hulgast, kes 
võiks teha Liidule pakkumise, mis võimaldaks vahendada kindlustust liikmesklubidele. See looks 
Liidu poolt uue lisaväärtuse oma liikmetele. Liit loodab, et pakkumine mitmele klubile tuleb 
soodsam kui igale klubile eraldi. Koosolekul osalejatelt küsiti, kas see võiks pakkuda klubidele huvi 
ja kas see võiks olla Liidu üks tegevus sellel aastal? 
 
Andreas Aas märkis, et see tooks tõesti lisaväärtust klubidele. Ja nemad oleksid huvitatud. 
Kristi Pähklimägi tõdes, et see oleks vajalik, kuid ei usu, et hind võiks olla siiski piisavalt madal. 
 
OTSUSTATI ühehäälselt, et juhatus korraldab küsitluse, milles selgitatakse välja klubide 
vajadused ning võimalused kindlustusele. 
 
 
7. Peasekretäri töölepingu kinnitamine 
Koosoleku juhataja tutvustas juhatuse ettepanekut jätkata 2017 aasta veebruarist peasekretäri 
ametikoha tasustamist. 
 
OTSUSTATI ühehäälselt teha juhatusele ülesandeks sõlmida tööleping peasekretäri 
ametikoha täitmiseks Kerli Otti’ga alates 6. veebruar. 2017 osaslise tööajaga (0,5), 
kuupalgaga 338 eurot bruto, arvestades sotsiaalmaksu miinimum määraga. 
 
 
Lõppsõna 
Koosoleku protokoll vormistatakse lähipäevil. Sellele lisavad oma digitaalsed allkirjad koosoleku 
juhataja, protokollija ja koosolekul osalejad, kes osalesid interneti vahendusel. Äriregistrile 
esitamisel lisatakse ka allkirjastatud volitused. 
 
 
 
Kerli Otti                                                                            Tõnu Schneider 
koosoleku juhataja                                                                     protokollija 
(allkirjastatud digitaalselt*)        (allkirjastatud digitaalselt*) 
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