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UUDISKIRI
EESTI LOHESURFILIIDU UUS JUHATUS JA
KLASSIJUHID

Kerli Otti
ELL juhatuse liige
Liidu igapäevatöö, koolitustegevuse
arendamine, sisekommunikatsioon ja
meediaga suhtelmine, projektid,
rahvusvahelised suhted, koostöö
arendamine partneritega.

Sellel aastal aegusid eelneva juhatuse volitused. Kevadel valiti uued juhatuse
liikmed järgnevaks 2 aastaks. Juhatusele lisaks on liidu töösse kaasatud
klassijuhid.
Hooaja alguses kinnitati Eesti Lohesurfiliidu juhatus uueks perioodiks.

Tarmo Richard Klamp
ELL juhatuse liige

Madis Kallase ja Kerli Otti volitusi liidu juhtimisel pikendati ning taas oli
valmis juhatuse liikme rolli kandma, Eesti Lohesurfiliidu asutajaliige, Tarmo
Richar Klamp. "Tore on näha, et ELL-is on palju häid asju juba tehtud! Et
tiivustada liikumist uute põnevate arengute poole, kandideerisin juhatusse ja
sain toetuse olla tuleviku loomisel abiks," sõnab Klamp.

Koostöö arendamine klubidega,
noortespordi arendamine ja
nõustamine, ohutusalane tegevus,
vabatahtlike koordineerimine.

Uus juhatus on jaganud vastutusvaldkonnad ja liidu töösse on
kaasatud klassijuhid, kes aitavad juhatust vastava distsipliiniga seotud
(Formula Kite, Vabastiil, Kiisrussõit, Slaalom, TwinTip , Lainesõit) tegevustel.
Juhatuse liikmete rollid ja kalssijuhtide kontaktid on üleval ka Eesti
Lohesurfiliidu kodulehel www.lohesurf.ee

Madis Kallas
ELL juhatuse liige
Võistluskalendri ja
võistlusjuhendite koostamine,
koostöö arendamine
klassijuhtidega, vara
administreerimine.

KLASSIJUHID
Jüri Kaldoja

Lohelauaspordis antakse 2014 aastast välja meistritiitel kuues distsipliinis. Lisaks on veel erinevaid mitteametlikke
klasse, kus sündmuseid/võistluseid korraldatakse. Eesti Lohesurfiliiduga teevad koostööd järgmised klassijuhid, kelle
poole võib alati pöörduda küsimuste ja ettepanekutega. Saage tuttavaks:

Maraton

VABATAHTLIKUKS

Tule
! Liidu tööle saab alati kaasa aidata
vabatahtlikuna. Kui tunned, et Liidu eesmärgid ja tegevused on Sinu jaoks
huvitavad, väljakutset esitavad või eneseteostust võimaldavad, võta meiega
ühendust! Kontakt: tarmo@lohesurf.ee
“Mõnus tunne on, kui saad anda oma väikese panuse lemmik
harrastuse arendamise protsessi, kus kõik osalejad teevad
seda vabatahtlikena ja suure entusiasmiga. Edu selles töös
meile kõigile!”
Katrin Merirand, lohesurfarist fotograaf

Andre Tampõld
Kiirussõit

Erkki Soosaar
TwinTip

“Hea oli panustada oma koduspoti
tegemistesse. Meil on Püünsis sõitjatega
tehtud mitmed mahedad surfiaastad ja soovin seda säilitada
parimas kvaliteedis ka tulevikus.”
Andreas Aas, Püünsi surfar

Priidu Null
vabastiil

“Surf ei ole ainult elustiil või meeleseisund, vaid
tegevus, mis toob kokku ja liidab väga erineva taustaga
inimesi. Ju on siis neis juttudes kübeke tõtt ning seletamatu
nakkuse vastu pole õnneks veel vastumürki leitud.
Surfisekti olen kuulunud viimased 8 aastat ja võimalusel
alati aitan Eesti Lohesurfiliidu toimekat meeskonda ja
kodumaist valdkonna arengut”
Annika Kaldoja, lohesurfarist disainer

Madis Kallas
Formula Kite

Tarmo R. Klamp
Lainesõit

Ranno Rumm
Slaalom
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NELJA ENERGIA ALUSTAS KOOSTÖÖD EESTI LOHESURFILIIDUGA
Tuuleenergia tootja Nelja Energia alustas koostööd Eesti Lohesurfiliiduga, toetades seeläbi ühe
atraktiivseima ja harrastajaskonnalt kiireimini kasvava spordiala arengut.
Nelja Energia AS toetab tegevusi ja väärtusi, mis on suunatud tuuleenergia kui keskkonnasõbraliku
taastuvenergeetika arendamisele. Eesti Lohesurfiliit aga seisab hea lohelauasurfi arengu eest, mis sõna otseses
mõttes on tuule energiat kasutav ning inimeste tervislikku eluviisi toetav spordiala.
Nelja Energia juhatuse esimehe Martin Kruusi sõnul loob tuul kui peamine ühisosa tugeva fooni koostööks
lohesurfaritega. "Meil on sama kirg - püüda tuult ning muuta see heaks energiaks. Nagu tuuleenergia on suhteliselt
uudne elektri tootmise viis, on ka lohesurf üsna värske spordiala, mistõttu tahame selle arengule oma õla alla
panna," rääkis Kruus.
Eesti Lohesurfiliit on tegelenud tuulest kantud alaga 5 aastat ja tänaseks tunnustatud Rahvusvahelise Lohesurfi
Assotsatsiooni ning purjetamisalade alaliidu, Eesti Jahtklubide Liidu poolt. Vaatamata lühikesele tegutsemisajale
on liit aidanud oma sportlaseid, korraldanud koolitusi ja Eesti meistrivõistluseid koostöös oma liikmetest
surfiklubidega. "Oleme palju tööd ära teinud, et kinnitada oma kand Eesti spordiorganisatsioonide struktuuris.
Oleme tänaseks tunnustatud lohesurfarite esindaja Eestis ja ka rahvusvahelisel tasandil ning meil on olemas head
sportlased, kes suudavad hästi võistelda nii EM-il kui ka MM-il. Järgmine loogiline samm oli leida
koostööpartnerid, kes aitaksid meil tõusta järgmisele tasandile, et saaksime koostöös tuge pakkuda laiemale
kogukonnale. Meil on väga hea meel, et Nelja Energia on märganud meie tegemisi ja usaldab meie sihikindlust ala
arendamisel. Usun, et koostöös saame tuge pakkuda nii lohesurfi harrastajate-, sportlaste- kui ka klubidele,"
kommenteeris Kerli Otti Eesti Lohesurfiliidust.

NELJA ENERGIA JA EESTI LOHESURFILIIT TOETAVAD 2014 AASTA LOHELAUA VÕISTLUSEID
PÄRNU
MARATON

SAARE
MARATON

TWINTIP EESTI
MEISTRIVÕISTLUSED

VABASTIILI EESTI
MEISTRIVÕISTLUSED

LAINESÕIDU EESTI
MEISTRIVÕISTLUSED

Kuna: 2 päevase
etteteatamisega

Kuna: 2 päevase
etteteatamisega

Kuna:
16.-17.08

Kuna: ajavahemikul
21.-24.08

Kuna: ajavahemikul
01.-30.09

Toimumiskoht: Pärnu

Toimumiskoht: Saaremaa

Toimumiskoht: Pärnu

Toimumiskoht: Tallinn või Pärnu

Toimumiskoht: Ristna

Korraldaja:
Eesti Lohesurfiliit
PärnuMaratonEvent

Korraldaja:
K26
SaareMaratonEvent

Korraldaja:
MaxWave

Korraldaja:
Eesti Lohesurfiliit

Korraldaja:
Lokahi

UUED VÕIMALUSED KOOSTÖÖKS JA
ARENDUSTEGEVUSTEKS
Erinevate osapoolte kaasamine on jätkusuutliku arenengu
tagamiseks ja tegevuste sihipäraseks planeerimiseks Liidu
seisukohalt väga oluline.

ARENGUKAVA
Kevadel kavandati koos EPL’iga ühist arengukava,
kuid kuna liitumisprotsess ei olnud edukas, on dokumenti
lohelauaspordi põhiselt kohandatud ja sisse viidud

Lohesurfiliidu liikmetele kuni 24. augustini.
Arengukavaga saab tutvuda SIIT ja arengukavaga seotud arutelu on üleval

liikmed ja Liidu visioon, missioon ja eesmärgid oleksid selged ja arusaadavad

Facebookis, ELL liikmed grupis (vt SIIT! ).

kõigile osapooltele.
Juhatus on ette valmistanud ARENGUKAVA, mis on väljas
täiendusettepanekuteks. Klubide tegevusele kaasa aitamiseks on loodus

PROJEKTIDE ESITAMINE LIIDULE

Hea Surfar!

LIIKMEMAKS 2014

Kõik, kes soovivad osa võta tiitlivõistlustest KIIRUSSÕIDU,
LAINESÕIDU, VABASTIILI, TWINTIP, FORMULA KITE ja/või SLAALOM
distsipliinis, peavad olema Eesti Lohesurfiliidu liikmed ja liikmemaks
peab olemas tasutud 15. augustiks!
Kui sa ei ole veel liige, kuid soovid tiitlivõistlustel osaleda, siis saada
avaldus liikmeks astumiseks info@lohesurf.ee. Avalduse liikmeks
astumiseks leiad Liidu kodulehelt Dokumentide kataloogist või vaata SIIT!
Liitumine Eesti Lohesurfiliiduga 2014 aastal on tasuta. Aastamaksu
saab tasuda MTÜ Eesti Lohedsurfiliit arveldusarvele. Arveldusarve
number 221040180329, Swedpank. Selgitusse palun märkida Ees- ja
Perenimi. Uute liikmete registreerimis tingimused on märgitud liikmeks
astumise avaldusele.

kuni 24.08.14

vastavad muudatused. Eesti Lohesurfiliidu arengukava on
väljas parandus- ja täiendusettepanekuteks Eesti

Eesti Lohesurfiliit soovib, et otsustusprotsessides saaksid osaleda Liidu

võimalus esitada Liidule TEGEVUSPROJEKTE.

Ettepanekuid
oodatakse

Eesti Lohesurfiliit koostöös Nelja Energiaga on valmis
toetama tegevusi, mis aitavad kaasa arengukavas ette
nähtud eesmärkide saavutamisele. Projektide esitamine
annab hea ülevaate surfiklubide eesmärkidest ja
tegevussuundadest ning loob eelduse efektiivsemaks
koostööks. Samuti saavad projekte esitada sportlased,
kes soovivad Liidu poolt toetust võistlustel osalemiseks.

Esita taotlus
15.09.14
info@lohesurf.ee

Ootame projekte 15. septembriks 2014.a. järgmise aasta
(2015) ettevõtmiste kohta. Selle aasta (2014) projekte võtab Liit vastu jooksvalt.
Projektide esitamise vormi leiab Liidu kodulehelt (vt SIIT!).
KÜSIMUSTE KORRAL VÕTA MEIEGA ÜHENDUST! Rohkem infot projektide ja
arengukava avaliku arutelu kohta ning Liiduga koostööst üldisemalt saab küsida:
Kerli Otti
kerli@lohesurf.ee
55632774

Füüsilise likme aastamaks - 15 €
Füüsilise liikme aastamaks läbi juriidilise liikme - 10 €
Juriidilise liikme aastamaks - 20 €
Juriidilise liikme aastamaks, kes on EPL liige - 10 €
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