
ELL’i juhatuse koosolek 12.06.2010 

Osalejad: Erkki, Siim, Heikki, Rauno 

Koht: Lehe kohvik 

Õhkkond: peale tuulist surfipäeva olid kõik õnnelikud  

1. Kas lainesõidus anda ühe võistluse alusel meistritiitel välja või mitte? Leppisime kokku, et Siim räägib 

Margusega läbi wave’i võistlusega seotud küsimused ning kui jõuame kõiki rahuldavale tulemuseni, siis 

teeme ära. Kui Margusele ei sobi soovitavad muudatused, siis on võimalik, et leiame korraldajaks uue 

tegija. 

2. Kõik olid nõus, et EMV arvetusse lähevad ainult ELL’i liikmete tulemused. Liitumine ELL’iga kasvõi 

kohapeal soodsalt. Erkki organiseerib, et netis saaks ennast mugavalt regada ning sooviavaldused jõuaksid 

temani. 

3. Punktiarvestus? Leidsin ISAF’i juhendist kaks võimalikku mudeli: 

Low point system, kus: 1koht=1 punkt, 2koht=2 punkti, 3koht=3 punkti jne. 

Bonus point system: 1koht=0 punkti, 2koht= 3 punkti, 3koht= 5,7 punkti, 4koht= 8 punkti jne. 

Mulle isiklikult meeldib see esimene just lihtsuse tõttu, kuid millised on teie mõtted. Kolmas variant oleks 

Heiki pakutud, kuid ma ei suutunud leida sellist tabelit.. Andke on arvamusest teada ASAP, et saaksin 

juhendid lõpetada! 

4. Heikki uurib EJL millised tingimused peavad olema täidetud EMV läbiviimiseks. Ning annab tulemustest 

selle nädala jooksul teada! 

5. ELL korraldab tulevikus IKO koolitajate koolitust Eestis kord aastas, et tagada ühtlane koolitajate tase ja 

suunata lohesurfi arengut soovitud suunas.  

6. Koostame rangelt soovitusliku juhendi IKO koolitajatele, kus näiteks IKO koolitajad peavad kasutama 

koolitustel kiivreid ja päästeveste. Juhendi valmistab ette Siim. 

7. Rauno leiab aega ja otsib meediapartneri, kelle kaudu suuremale publikule loheteavet pritsida. Samuti on 

oodatud lokaalsed väljundid, näiteks kohalikud ajalehed ja raadiokanalid. Rauno annab kõigile selle nädala 

jooksul teada, millised edusammud tal on!!  

8. Stroomi ranna ja Kakumäe surfiala piir uuesti paika, muidu on kõik õnnetud, nii ujujad kellel üle peade 

sõidetakse, surfarid kellel pole kuskil sõita ja rannavalve, kes saab migreeni surfareid ära ajades. Ohutu ja 

organiseeritud surfamine leiab uusi sõpru ning keegi ei aja meid randadest ära! Rauno annab nädala 

jooksul oma edusammudest teada.   

9. EMV’i jaoks vajame poisid. Tundus hea mõte, et Margus uurib redbullilt, kas nemad tahaks meile poid 

teha ning oma tiivad sinna peale panna.  

10. Liitumine IKA’ga, saab otsustada üldkoosolekul.  

11. Numbrisärgid EMV’i jaoks. Ideaalne oleks kui oleks sada särki ja erinevad värvid 25 kaupa. Otsime 

partnereid, kes aitaks meie idee realiseerida, vastu saame pakkuda reklaami särgi seljal. 

12. Võistluskalendris on RRD võistluse taha märgitud race/maraton. Arvestades, et tegu on EMV, siis oleme 

täpsed ja Erkki muudab kalendris ainult race’iks. 

13. Heikki andis häid ideid kuidas lohetamine veelgi atraktiivsemaks muuta, pakkudes välja korraldada 

kitecrossi võistlusi, mis on väga atraktiivne vaatajatele ja meediale ning ajab võistlejatel samuti vere käima 

 Ootame Heikkilt täpsemaid juhiseid ja soovitusi, kuidas seda teha ning kus saada vajalik atribuutika. 


