Jahtklubi DAGO juhatuse koosolek
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Osalesid: Ain Tähiste, Sven Nuutmann, Meren Tamm
Koosoleku juhataja: Meren Tamm

1. Hooaja võistlused ja üritused.
Vaatasime üle hooaja kalendri esimese poole ning arutasime, mis ajaks peaks nende osas
otsustama, kas toimub ja kuidas toimub.
Otsus:
- Mõõtmise ja kaalumise päev (algne kpv 16.05) – teeme ürituse siis, kui Hiiumaa piirid lahti
tehakse. Siis saab tulla Joonas ja teha korraga nii purjede mõõtmise kui ka abistada
kaalumise juures. Kraana tasu ca 150 eurot ning kaalu rent ca 50 eurot. Kaalumine on klubi
liikmetele tasuta, mitte-liikmetele 20 EUR per paat.
- Kärdla Purjutuuri etapid (algsed kpvd 21.05, 04.05, 18.06 jne) – Teeme ametliku otsuse iga
etapi kohta eraldi vähemalt nädal enne planeeritud kuupäeva. Etapid võivad alata enne ORC
mõõdukirjade kättesaamist. Algse järjestuse teeme test-mõõdukirjade järgi (kui seda pole,
võtame lihtsalt aja) hiljem teeme ümberarvestused sarja tabelisse.
- Kärdla Race 03.-05.07 – EJL otsustab vähemalt 3 nädalat, ideaalis 4 nädalat ette. Meie
omaltpoolt teeme rohkem aega vajavad ettevalmistused ära (medalid, võistlusametnike
meeskond, kuid muu teeme tolle 3 nädala jooksul). Võimalik, et võistluse kuupäevi ka
muudetakse suve teise poolde.
2. Investeeringud ja sponsorlus
Seis pole võrreldes eelmise koosoleku ajaga väga palju muutunud.
Otsus:
Ootame, millal paadid, RIB ja treiler saavad Hispaaniast liikuma.
3. Üldkoosolek
Otsus:
Ootame veel koosoleku korraldamisega. Loodame, et saame selle siiski teha nö füüsilise
kokkusaamisena juunis (nt vabas õhus).
4. Treenerite tööle asumine ja kulude katmine
Anni on alustanud distantsõppega. Õpilasi on kokku 12 (8 nö väiksemad edasijõudnud
Optimist klassis, 4 suuremat edasijõudnut Zoom8 ja Laser klassis). Anni saadab kord nädalas
materjalid. Plaan alustada 27. aprillist ka individuaaltreeningutega (vabas õhus on 1:1
treeningud lubatud).
Margus osales EKR3 koolitusel (üle interneti), kuid seal selgus, et tal on mõistlikum teha
järgmisel aastal kohe EKR4. Tal on olemas kergejõustikutreeneri kõrgharidus. Margus on
valmis Hiiumaale tulema ja treeningutega alustama niipea, kui piirid lahti lähevad.
Huviharidustoetuse osas (Priit Rüütli treeninglaagritega seotud kulude katteks) suhtlesin Anu
Tammearuga. Hetkel ei ole veel kindlust, et taotlusvoor tuleb. Peaks selguma mai lõpus või
juuni alguses.
Boris ei ole purjelaua treeningutega alustanud. Hetkel ei ole tal ka kokkulepet, millal
treeningud võiks pihta hakata.
5. Infovahetus
- Taotlus esitatud Kohaliku Omaalgatuse Programmi. Sisuks Optimist paadid, RIB ja treiler.
Taotletav toetuse summa 4000 EUR.

-

-

27.03 toimus virtuaalne klubiõhtu purjetamisreeglite teemal Facebook Live vahendusel.
Live ajal oli maksimaalne osalejate arv 36. Kokku on video vaatamisi ca 100 (neid, kes on
vaadanud videot kauem kui 1 minuti). Klubiõhtu sai positiivset tagasisidet ning tasub
teinekordki midagi sarnast teha.
Ahtrilipud ja saalinguvimplid käes ja laiali jagamisel. Lisaks on nüüd Dagol 2 korralikku
mastilippu. Teeme sadamale ettepaneku Dago lipu jaoks üks lipumast hõivata.
Noored poisid on Solingu peal tublisti toimetanud. Välitööd on tehtud, nüüd
toimetatakse sees. Plaan ca nädala pärast vette tõsta.
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