
Tallinn           15.12.2018 !!!!! !
EESTI LOHESURFILIIDU ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL !!

Üldkoosolekul osalejad !
No Work Zone esindaja Andreas Aas 
Papoe Surfiklubi esindaja Gerli Toomepuu 
Fansurf Surfikooli esindaja Margus Otsa  
Pärnu Surfiklubi esindaja volituse alusel Tony Schneider !
Üldkoosolekut viis läbi Eesti Lohesurfiliidu ( edaspidi ELL) juhatuse nimel Margus Otsa. !
Üldkoosolek toimus 15. detsember 2018 kell 15.00, No Work Surfipoes, aadressil Gonsiori 
33, Tallinn. !
Vastavalt Eesti Lohesurfiliidu põhikirjale ei tulnud kokku üldkoosoleku kvoorumit. Sellest 
tulenevalt toimub uus üldkoosolek 7. jaanuaril 2019 kell 12.00, No Work Surfipoes, 
aadressil Gonsiori 33, Tallinn. !
1. ELL juhatuse otsusega kaotati 2018. aastal liikmetasud. !
1.1. ELL juhatus jagas sihtotstarbelist toetust kuni 600 euri liikmesklubi kohta, 
üheteistkümnele liikmesklubile, kes esitasid ELL-ile toetuse taotluse. Samuti jagas ELL  
sihtotstarbelist toetust kuni 350 eur võistluse kohta EMV ja Fan võistluste korraldajatele. !
Tulud  
01.01.2018 oli ELL kontol raha 9185 eur 
13.04.2018 laekus ELL peasponsori toetus 12000 eur 
Tulud kokku 21185 eur. !
Kulud  
15.02.2018 Eesti Jahtklubide Liidu liikmemaks 150 eur 
02.04.2018 IKA liikmemaks 100 eur 
25.06.2018 Surfiklubide toetused vastavalt ELL juhatuse otsusele 6350 eur 
25.06.2018 Võistluste korraldamise toetused vastavalt ELL juhatuse otsusele 2400 eur 
11.07.2018 Majandusaasta aruande koostamine ja esitamine 2017 - 180 eur 
15.12.2118 teenustasud 5 eur  
Kulud kokku 9185 eur 



!!
1.3. Eesti vabariigi konkurentsiameti poolt on kinnitatud Neli Energia ja Eesti Energia 
ühinemine. Tõenäoliselt lõppes sellega ka ELL pikaaajaline koostöö Neli Energiaga. Tänu 
sellele kaob ära ELL peasponsor ning liidu rahastamine. Hetkel puudub ELL-il täielikult  
rahastus. Kõik rahalised vahendid, mis ELL-il on, kajastuvad ELL Swedpanga kontol. !
2. Eesti Lohesurfiliidu juhatuse hinnang ELL tegevusele 2018. a. !
2.1. ELL juhatuse arvates on ELL tulnud oma  liikmetele lähemale ja kaotatud on 
bürokraatlik juhtimissüsteem.  
Kõigil ELL liikmetel ja mitteliikmetel on olnud võimalus suhelda otse juhatusega telefoni ja 
e-maili teel. Samuti on olnud võimalik esitada kõik oma soovid, taotlused ja ettepanekud 
lihtkirjalike avalduste alusel. !
2.2. ELL juhatus on kaasanud oma töösse liidu liikmeid ja võistlusklassi juhte kindlate 
valdkondade väljatöötamiseks. Näiteks Kaspar Maide Freestyle korraldus ja juhiste välja-
töötamine. Risto Kõrgemägi Big Air võistluste korraldamine ja juhiste väljatöötamine, Tõnis 
Kask slaalom võistluste korraldamine ja juhiste uuendamine jne.  !
2.3. ELL juhatus ei tegelenud “pliiatsist välja imetud” teemadega, vaid selgitati välja tegelik 
hetkeolukord. !
Olukorra kirjeldus 
1. ELL liikmete passiivsus ja huvi puudumine ELL tegevusele. 
2. Võistluste korraldajate puudumine ja surfiklubide soovimatus võistluseid korraldada. 

Selle tulemusena ei toimunud 2018. aastal näiteks Lainesõidu EMV võistlust ja kõik 
ülejäänud EMV tulemused selgitati välja ühe võistluse tulemusel, mitte võistlussarja 
tulemustel. 

3. Kvalifitseeritud kohtunike puudumine isegi minimaalsel tasemel. 
4. Puudulik noorte spordiareng, teadaolevalt tegeletakse täna ainult kolmes surfikoolis 

vähesel määral noorte treeningutega. Sellest tulenevalt otsustas ELL juhatus mitte 
maksta välja noorsportlaste treenerite toetust ja lükkab antud toetusprogrammi 2019. 
aastasse. !

2.4. Lohesurfi treeneri kutseõpe - Eesti Lohesurfiliidu, Eesti Purjelaualiidu ja Eesti Jahtklu-
bide Liidu koostöös valmib 2018. aastal, kaks uut kutseõppe standardit purjetamise 
treeneri eriala kõrvale. Alates 2019 aastast on võimalik omandada ka Lohesurfi ja Purje-
laua treeneri kutset. !!!!



3.  Ülevaade ELL võistlustest 2018  !
ELL juhatuse arvates oli väga madal võistlejate osavõtt võistlustest. Eriti madal osavõtt oli 
Race distsipliinis, kõige suurem oli aga Big Air ja speedi võistlusel. Kokku jagati välja kuus 
EMV medalikomplekti. !
3.1. Kokku peeti võistluseid neljas distsipliinis 
Lohesurf TT:R 2018 EMV - 4 võistlejat 
Lohesurf TT:R 2018 EMV noorde - 4 võistlejat 
Lohesurf Kiirussõit 2018 EMV - 14 võistlejat 
Lohesurf Vabastiil 2018 EMV - 8 võistlejat 
Lohesurf Big Air 2018 EMV - 23 võistlejat 
Korraldaja puudumise tõttu ei toimunud Lainesõidu EMV 2018 võistlust !
3.2. Samuti toimus võistlus slaalomis, kuid vähese osavõtjate arvu tõttu see võistlus 
arvesse ei läinud. 
Toimusid ka FAN sarja võistlused algajatele lohetajatele, kuid arvestust sellel võistlusel ei 
peetud vähese osalejate arvu tõttu. 
Võsu Surfikool korraldas algajate Fan võistluse. 
Pärnu Surfiklubi korraldas Fan lohesurfi võistluse. !
3.3. Lohesurf TT:R 2018 EMV - toimus üks võistlus - Tallinnas Kakumäe rannas 
23.09.2018 kokku osales 8 võistlejat . 
Mehed: 

1. Martti Ainola 
2. Tarmo Ilo 
3. Märt Maiste 

Noored U18 - üks võistlus toimus Tallinnas Kakumäe rannas 19.08.2018 ja osales kokku 4 
võistlejat: 
1. Reno Voivida 
2. Erik Ida 
3. Kaileen Leis 
Lohesurf Kiirussõit 2018 EMV - Võistlus toimus 01.05-31.10.2018. Kokku osales 14 
võistlejat, neist 4 naist ja 9 meest. Võistlus toimus kogu eesti piires. 
Mehed: 
1. Ranno Rumm 
2. Kaur Filippov 
3. Andre Tampõld 
Naised: 
1. Rita Reeman 
2. Kristi Pähklimägi 
3. Kerli Otti 



Lohesurf Vabastiil 2018 EMV toimus üks võistlus Noarootsi poolsaarel Österby sadama 
rannas 19.08.2018 kokku osales 8 võistlejat. 
1. Martin Kuuspalu 
2. Martti Ainola 
3. Priidu Null 
Lohesurf Big Air 2018 EMV toimus üks võistlus kaks päeva 12.-13. september 2018 kokku 
osales 23 võistlejat. Võistlus toimus Kakumäe rannas Tallinnas. 
1. Alan Sünd 
2. Kaspar Saard 
3. Raigo Piho !
4. ELL ja EPL liitumine üheks Surfiliiduks. 
ELL juhatus, mis valiti 2017. aastal on tegelenud ELL juhtimisega ühe aasta ja leiab, et 
ELL ja EPL võiksid omavahel liituda.  
Liitumine toimuks võrdsuse ja solidaarsuse põhimõttel. Mõlema liidu läbirääkimiste ja 
koostöö tulemusena peaks tekkima uus ühine Surfiliit. Uute liitu kuukuksid EPL ja ELL juri-
idilised liikmed. Surfiliidule valitakse uus juhatus ja kogu EPL ning ELL tegevus koon-
datakse Surfiliidu alla. Seni kuni pole toimunud liitumist ,jätkavad mõlemad liidud samas 
koosseisus ja rütmis nagu see on tänaseni.  !
4.1. ELL tänased puudused, millele tuleks leida lahendused uues Surfiliidus: 
- Puudub 2019 peasponsori toetus ja muud tuluallikad, seega on ELL-i rahavood negati-
ivsed ja ELL ei ole finantsiliselt jätkusuutlik. 
- Puudub peasekretär, kes tegeleks pidevalt jooksvate toimingitega ning liidu arengule 

suunatud tegevusega. Ajutiselt täitis peasekretäri kohust 2018 aastal juhatuse liige  
Margus Otsa. 

- Varalised vahendid on väga minimaalsed ja sellest ei piisa korralike ürituste ja võistluste 
korraldamiseks. 
- Puuduvad aktiivsed võistluste korraldajad ja atesteeritud kohtunikud. ELL-i üks peamisi 
ülesandeid on EMV ja Fan võistluste toimumine, kuid täna ei ole ELL suuteline kõiki vaja-
like võistlusi ise korraldama või korraldajaid leidma.  
- Puudub jätkusuutlik arengukava, sponsorite ja riiklike rahastuste näol 
- ELL-i liikmed on pasiivsed ja osavõtmatud ELL-i tegevuse ja arengu osas  
- ELL-i võistlustel on väga vähene osavõtu aktiivsus, tihti 4-6 võistlejat kogu võistluse  

kohta !
4.2 Mida võidab ELL liitumisest: 
- ELL liikmed on juriidilised isikud, ehk peamiselt surfiklubid, kes kõik tegelevad vähemal 

või rohkemal määral SUP-i ja purjelaua spordiga. Seega muutuks ELL liikmetel asja-
ajamine katuseorganisatsiooniga palju lihtsamaks. Kogu suhtlus toimuks ühest kohast. 

- Uus moodustatav Surfiliit oleks juriidiliste isikute liit. Täna on ELL-il 13 liiget ja EPL-il on 
9 juriidilist liiget. Seega moodustuks tugev üle 20 liikmesklubi ja organisatsiooniga Surfi-
liit, 



- Suurem kandepind Eestis ja mõjuvõim Eesti Jahtklubide Liidus ning Olümpiakomitees 
- Paremad võimalused rahastusele. Surfiliidu näol on võimalus leida lihtsamini sponso-

reid ja saada riikliku rahastust liidu tegevusele 
- Koos purjelaudurite ja aerusurfaritega on võimalus korraldada parema kandepinnaga 

võistluseid. Võistluste korraldajatel tekib motivatsioon sponsorite ja osalustasude näol. 
ELL võistluste arv peaks kordades suurenema. Samuti suurem kajastus ja tähelepanu 
võistlustele 

- Ühised üritused: Surfiliit võiks algatada hooaja avapeo, ühise Surfiliidu laagri ja hooaja 
lõpetamise 

- Surfiliidul on peasekretäri töökoht, kes tegeleb igapäevaste tegevustega, liidu arenguga 
jne. Seega saab lahenduse ka ELL-i jätkusuutlik areng läbi Surfiliidu 

- Mõlema liidu ühinedes on Surfiliidul parem võistlusvarustuse olemasolu, samuti ates-
teeritud kohtunike olemasolu. Lisaks on lihtsam korraldada võistluste sekretäride ja   
kohtunike koolitusi. !!

4.3 ELL ja EPL ühinemise hääletuse tulemusena olid kõik kohalolnud 4 liiget ühehäälselt 
nõus liitumisega. !
Protokoll kinnitatud 19.12.2018  
Eesti lohesurfi liidu juhatuse poolt


