Naistegolfi toimkonna koosolek 24.07.2017

Osalesid:
Helen Pastarus
Ulvi Ingver
Krista Zeik
Kaire Kastor
Anne Nõmmik
protokollis Indrek Hirvlaan

Toimkonna juhataja valimine
Otsustati laiendada toimkonna liikmete arvu ja valida toimkonna juht järgmisel koosolekul.
Esitati kaks kandidatuuri, Kairi Luur ja Rita Rätsepp. Mõlemad kandidaadid kinnitasid valmisolekut osaleda.

Arutelud
Naiste võistluste korraldamine. Eelmistel aastatel on olnud karikavõistlus ka eraldi naistele,
mis on olnud klubide ülene ja kaasanud naisi end proovile panema suuremal võistlusel. Sellise
võistluse võiks järgmiseks aastaks uuesti ellu kutsuda ja Liit võiks seda organiseerida.
Otsustati: Indrek räägib läbi väljakutega ning aitab organiseerida võistluse, kas siis Liidu alt või
mitte, aga teeme kõik mis võimalik, et selline võistlus toimuks.
Kevadine naiste golfipäeva ürituse korraldamine. See on olnud traditsiooniks, kuid sel aastal
ei toimunud. Võiks taastada.

Tippsport naiste hulgas on väga väikse osaga esindatud. Kui Eestis mängib 1/3 golfi naised,
siis meistrivõistlustel esindatus on väga väike ja naiste osas ei saada gruppe täis, et medaleid
jagada. Lisaks on ka pealekasv noorte naiste osas kehvemapoolne, koondises on ainult üks naissoost liige. Täna on naiste osalus golfis pigem ajaveetmine ja sotsiaalne vorm, noored on teine
teema ja naised ei lähe tihti meistrivõistlustele end kirja panema, kui noored ja madala HCP-ga
on juba ees. Sellest ülesaamiseks peaks olema nö ahvatlus lisaks, mitte ainult võistlusmäng ja
kõik. “Ahvatluseks” võiks olla mingi sotsialiseerumise aspekt või auhinnad vms.
Järgmiseks koosolekuks leppisime kokku, et iga esindaja küsitleb oma klubis naisi, et teada
saada kitsaskohad ja soovid, kuidas peaks naiste golf Eestis edasi arenema ja millised võiksid
olla perspektiivid. Miks nad tahavad /ei taha võistlustel osaleda. Kuidas rohkem naisi tuua tihedamini golfimurule, millised on võimalused kaasamaks naisi aktiivsemalt golfi mängima.
Liidu poolt palume kõiki tutvuma ka teiste riikide golfi arengukavadega, et saada mõtteid või
näiteid, mida kohalikus keskkonnas õnnestuks kopeerida või üle võtta. Asuvad meie Dropboxi
aadressil:
https://www.dropbox.com/sh/4bqpbfyl3izw4xa/AAAfGDcYUna2S7-LZfoOaebSa?dl=0

Järgmine koosolek toimub 23.august kell 16.00 Tondi 84 koosolekute saalis.

