Noortetöö toimkonna koosolek 19.07.2017

Osalesid:
Oliver Treufeldt, Otepää Golfiklubi
Piret Sepp, Rae Golfiklubi
Paul Põhi, Niitvälja Golfiklubi
Joel Adul, EGCC
Marko Kaldoja, Golfi Liit
Protokollis Indrek Hirvlaan, Golfi Liit

Osalejatega seoses
Saaremaa Golfiklubi on ekslikult määranud toimkonda Mari Suursalu. Toimkonna ettepanek
Saaremaa Golfiklubile on teha pakkumine Igor Leemele, kes võiks olla Saaremaa poolt esindatud noortegolfi toimkonnas.

Arutelud:

Töö koolidega
Niitvälja on teinud tööd erinevate koolidega ja püüdnud saada golfi sisse ka kehalise kasvatuse
aineprogrammi. Saue kooliga on samuti konkreetselt sel teemal räägitud. Kooli vastus on
esialgu veel eitav, kuna teised spordialad konkureerivad võrdselt ja on hetkel veel Eestis populaarsemad. Seega golfi võimalused kehalise kasvatuse aineprogrammi sisse saada on nõrgad.
Golfi võimalus koolidesse pääseda on huviringi võtmes, sest iga kooliaasta alguseks on paika
pandud kooli poolt pakutavad huviringid ja nende rahastus. Kui golfil õnnestuks huvir ingi

tasemel sisse saada enne septembrit, siis oleks võimalus lastele koolis olla pildis ja lapsed
saaksid kasvõi koos vanematega osaleda.
Sel hooajal viis Niitvälja läbi “Klassidemod”, 2 tundi per klass. Ca 10 koolist kutsuti väljakule
läbi suve 700-800 noort. Osalustasu oli 5€, mis kattis ära treenerite tasud ja andis majandus lik u
põhjenduse ürituse korraldamiseks.
Koolidest olid kaasatud näiteks Keila, Saue, Gustav A, Reaalkool jne. Kokku 37 klassi.
Kutsutud olid lapsed alates II klassist, tuldi bussiga ja enamus rongiga.
Niitväljal osaleb laste ja noorte treeningutes 80-100 last.

Golfilaagrid
Otepää on teinud 3-päevaseid lastelaagreid. Oliver on olnud projektijuht ja korraldaja. Laagrid
on olnud ööbimistega ja erinevas vanuses lastele. Tagasiside on väga positiivne.
Tegeletud on peale golfi ka kõige muuga (erinevad mängud ja üritused). Hind kolmepäevase
laagri eest oli 120€. Järgmistel kordadel planeeritakse ilmselt 4-päevaseid laagreid.
Niitvälja tegi 4-päevased linnalaagrid, kus lapsed käisid hommikust õhtuni golfiväljakul ja viidi
läbi erinevaid aktiviteete. Mängud, üritused, golf jne. Õhtuti läksid lapsed kodudesse. Tuldi
rongiga või vanemad tõid autodega.
Raes on planeeritud viia läbi 5-päevane lastelaager, 3-4 tundi päevas golfi ja talus ööbimine.
Pakutakse läbi päevade erinevat kava ja läbiviiateks on väga kogenud Camp of hiphop tegijad.
Planeeritud on 80 last korraga. 230€ per laps.

Muukeelsed lapsed
Venekeelsete lastega ei ole otseselt keegi tegelenud. Vene koolides ei ole golfi tutvusta mas
käidud.

Muud teemad
EGCC alustalaks noortetöös on Golfikool, kus käib treenimas ca 120 noort.
Probleemiks on transport, mis ühtepidi on kallis ja hetkel ei ole head lahendust.
Liidu poolt võiks olla loodud Noorte võistlusprogramm, ehk Noorte Tuur, mis vältaks läbi
hooaja ja oleks kaetud üle väljakute. Eesmärk oleks saada noored liikuma teistele väljakutele
Võiks olla kõik organiseeritud, kuni transpordini. Võiks toimuda Liidu egiidi all. Kogu organiseerimine ja kokkulepped samuti.
Ettepanek kaasata Andres Soo toimkonna tegevusse. Andres on seni kõige kogenum noortega
võistluste korraldmises ja veab ka Golfi Kooli.

Treenerid
Meil on puudu koolitajatest. Meil on ca 10+ õpetajat, kes kõik on haaratud peamiselt teiste
projektide ja trennidega. Laste jaoks on aga ressurssi vähe ja väljakutele ning treeneritele on
see probleemiks. Puudub rahastus ja seega motivatsioon seda valdkonda hüppeliselt arendada.

Rahastused
Lisarahastuse taotlemisteks riigilt koolide koolitusprogrammides, on eelduseks on EOK V
taseme treeneri litsents, mida on aga keeruline ja ajamahukas taotleda. Idee poolest katab see
samad teadmised ja oskused nagu treeneritel juba täna on.
Erafondidest PGA rahastas treeninguid erinevatel väljakutel ja Ryder Cup European Development Trust rahastab selliseid projekte - sealt on taotletud väga vähe. Nende leht:
http://www.rctrust.info/projects/

Täna on treenerite koolitused puudu.

Projekti idee
Miniväljakute idee koolide juurde, näiteks Viimsi, Rae, Saue.

Projekti idee oleks koolide juurde luua näiteks mõne griiniga väljak, kus fairwayd sisuliselt ei
pea olema, on lihtsalt niidetud muru. Green on loodud olemasolevate oskuste ja võimaluste ga
ja tee-ala on näiteks löögimatt. Ehk siis kokkuvõttes väikese abiga saaksid vanemate klasside
lapsed ise luua golfiväljaku munitsipaali eraldatud maale ja seda hallata. Seal oleks võimalus
lastele ka lisateenistuse teenimiseks jne.
Tasub vaadata ka teiste riikide arengukavasid. Need leiab aadressilt:
https://www.dropbox.com/sh/4bqpbfyl3izw4xa/AAAfGDcYUna2S7-LZfoOaebSa?dl=0

