Arengutoimkonna koosolek 08.09.2017

Osalejad:
Kaupo Pastak, Saare Golf
Benno Maaring, Otepää Golfiklubi
Hanno Kross, EGCC
Jaanus Kosemaa, Niitvälja Golfiklubi
Marit Finnie, Eesti Golfi Liit
Janar Toomesso, Valgeranna Golfiklubi
Marko Kaldoja, Eesti Golfi Liit
Protokollis: Indrek Hirvlaan, Eesti Golfi Liit

Marko Kaldoja ülevaade
Liidu finantsid.
Eelarve mõttes on tänaseks Liit suurest puudujäägist välja tulnud, hoidnud oluliselt kokku kulusid ja teinud mitmeid kärpeid, aga arengut tulude osas endiselt ei ole. Samuti on murekoht

mängijate arvu väga vähene kasv ja toetajaid sel aastal pea, et pole. Viimaste aastatega ei ole
klubiliikmete arv sisuliselt muutunud. Pigem on tekkinud väike tagasiminek.
Liidul on toetajate kaasamiseks vähe tooteid ja argumente toetajate jaoks. Meil on koduleht,
äpp tulemas, ja veel mõned tooted.
Meil on koos kandidaatliikmetega ca 3000 mängijat.

Eestis on hetkeseisuga 7 väljakut +

Ojasaare ja Rõuge. Nende baasilt oleks võimalik kaasata 7000-10 000 mängijat. Liidu vaates
on finantsi jaoks oluline liikmete number. Võimalus on finants organiseerida ka mängur ingi
põhiselt.
Oluline eesmärk üldistatult on mängijate juurdekasv. See tooks kogu sektorile rohkem jõudu
edasi tegutseda. Kui väljakutel on rohkem mängijaid, on väljakutel jõudu pakkuda paremat
kvaliteeti. Klubidel rohkem raha, et enam korraldada jne.
Kas koondis ja treener on Liidule põhiline või vajalik väljund? Kas selle kulu kandmine on
õigustatud?
Peaks looma oma arengukava ca 3 aastaks edasivaatavalt. Olemas on näited ca 10 eduka
golfimaa osas, mida saab arvestada ja nende baasilt oma luua.
Arutelu
Jaanus Kosemaa - mängijad ja harrastajad annavad panuse Eesti golfi ja Liit on organisatsioo n,
kes aitab korraldasliku poole pealt. Toimiv tervik arendaks kogu Eesti golfimaastikku. Seda, et

Liit korraldab golfi arengut, paraku ei teata, sest puudub kommunikatsioon, mis jõuaks mängijani. Klubiliikme tasude mõttes võiks olla näiteks erinevad hinnastused (põhimõttel, et saab
valida, kes ja kuidas soovib Eesti golfi arengut toetada).
Hanno Kross ja Marit Finnie- Pigem oleme kasvu eel, majanduses läheb hästi ja kasvab ka
mängijate arv.
Janar Toomesso- kasv on võimalik, kuid tekib küsimus: mida mõõtes ja mis tegevusi tehes me
reaalset olukorda muudame?
Marko Kaldoja - mõte korraldada Eestis golfarite ja mittemängijate seas uuring. Üldkogu arvas,
et oleme ise piisavalt targad, et kitsaskohad ära näha. Kas toimkonna meelest oleks sellest abi?
Aga aluseks võib võtta nt Soome 1100 intervjuud, mis tehti telefoni teel täiskasvanute seas.
Ilmselt on tulemused samad ja kulutame lihtsalt aega ja raha, et teada saada vastused, mis
Soomes on kätte saadud.
Marit Finnie - uuringu võiks läbi viia klubimängijate seas ja Golfi Liidu poolt, see ei nõuaks
eelarvet ja oleks lihtsamalt teostatav.
Hanno Kross - teha uuring ja siis järeldada. Arvamus Soomele võib olla pigem vastupidine,
sest vundament kasvuks on parem kui kunagi varem (inimeste hul, kellel on tuttav, kes mängib
golfi, on suur).
Benno Maaring - igal aastal on väga palju inimesi, kes Green Cardi kursuse läbivad, aga ei jõua
mängima. Takistuseks on PRO-de väike arv, ebapiisav tase ning ülemäära kallis hind. Ei saada

palli lendama ja eemaldutakse. Mõte teha eraldi nt „palli lendama saamise kursus“, mis tekitaks
rohkem emotsiooni ning motiveeriks jääma golfi mängima.
Marko Kaldoja - sotsiaalne pool on golfimängu ja golfi mängimise harjumuse puhul samuti
oluline. Probleemiks on ka treenerite roll selles protsessis, nad on head õpetajad, aga ei ole
müügimehed.
Kaupo Pastak - tänapäeval on kõigil probleem vähese ajaga. Seega võiks populariseerida erinevaid golfiringe (nt 9 rada, 6 rada), mis oleksid ajaliselt vähem aeganõudvamad.
Janar Toomesso – kõige aluseks on sihtrühmade kaardistamine.
Toimkonna juhi valimine
Ühehäälselt otsustati, et arengutoimkonna juht peaks olema EGLi esindaja Marko Kaldoja.
Markolt nõusolek olemas, otsus tehtud.
Järgmiseks koosolekuks:
Marko Kaldoja - meie saadame riikide arengukavade lingi + igaüks võiks omas peas mõelda
realistlikud eesmärgid.
Arengukavad

asuvad

lehel:

https://www.dropbox.com/sh/4bqpbfyl3izw4xa/AAAf-

GDcYUna2S7-LZfoOaebSa?dl=0
Janar Toomesso - igaüks mõtleb oma peas valmis sihtrühmad, keda peame potenstiaalseks ja
oluliseks. Proovime nende sihtrühmade lõikes püstitada eesmärgid. Ning siis üheskoos brainstormime takistused, mida me murrame (mida tehes või muutes saame eesmärgid saavutada).

Koos saame olulisimad välja valida ja seeläbi tekivad eesmärgi taha ka juba konkreetsed
tegevused.
Ajalist piirangut arenguplaanile pigem ei paneks (näide: discgolf või minigolf potentsiaalne
mängijate ületoomise koht, aga see oleks 2022 eesmärkide seadmiseks näiteks ehk liiga hilja).
Järgmine koosolek on kokku lepitud 22. augustiks kell 10.30 aadressil Joa 2/1.

