
Jahtklubi DAGO juhatuse koosolek
Koosoleku protokoll

Aeg: 09.09.2021
Osalesid: Ain Tähiste, Sven Nuutmann, Meelis Pielberg, Tarmo Põllu
Koosoleku juhataja: Kai Kallas

1. Liikmete vastuvõtmine
Liikmeks astumise soovi on avaldanud järgmised inimesed: Kristi Lebin, Madis Sõnajalg,
Liisa Maksan ja noorliikmeks Karl Aleks Pajuri.
Ettepanek:
Noorliikmena klubisse vastu võtta Karl Aleks Pajuri.
Liikmeks vastu võtta Liisa Maksan, Madis Sõnajalg, Kristi Lebin.
Otsus: Liikmeks vastu võetud

2. 2021a hooajal Jahtklubi Dago poolt korraldatud võistluste ülevaade ja kokkuvõtted.
Kai esitas juhatusele võistluste kokkuvõtted ja eelarved.

- Kärdla Race
18.-20.06 Kärdla sadamas. Osalejaid 198, tagasiside EJL, treenerite, võistlejate ja ametnike
poolt positiivne.

- Dago regatt
23.-24.07 Kärdla-Orjaku. Selgusid Eesti meistrid ORC 3. ja 4. gruppidesja Hiiumaa meistrid
kahes grupis. Osavõtjaid oli 12, oleks võinud olla rohkem. Sven tegi ettepaneku kaaluda
võimalusel järgmine aasta Dago regatt varem, ehk siis suve esimeses pooles korraldada.

- Oti regatt
Oti regatil 74 osalejat, kokku kaheksast klubist üle Eesti. Regatt läks edukalt, kõik osapooled
jäid rahule.

Otsus: Teadmiseks võetud

- Purjutuur
Sellises formaadis ei ole seda mõtet jätkata, peame leidma mingi mooduse kuidas osalejate
arvu kasvatada.
Variant 1. muuta toimumispäev reedeks
Variant 2. teha seeriavõistlus näiteks 1x laupäevane päev, kord kuus, pikemad päevad, see
looks soodsamad tingimused ka kaugemalt tulijatele.
Otsus: Kai suhtleb osalejatega, et mis on nende silmis murekohad ja mis võiks olla
lahendus.

3. Merekultuuriaasta projekt

Juulis kutsus vald erinevaid merelisi organisatsioone üles tegema pakkumist

Merekultuuriaasta kajastamiseks. Jahtklubi Dago esitas projekti, mille sisu oli 2021a

pildis, ehk fotonäitus, mis avatakse esmakordselt purjetamishooaja lõpupeol 30.10.

Hiiumaa Vallavalitsusele see projekt sobis ja Dago sai õiguse juhtida

Merekultuuriaasta projekti kogueelarve (5000.00) ulatuses.

Otsus: Teadmiseks võetud

4.  Klubi juhtimine 2022a aastal.



Klubi jätkusuutlikuks juhtimiseks on vaja omavalituse poolset toetust. Töömahud on

suured ja kasvavas trendis. Juhatus otsib aktiivselt võimalusi klubiülema töö

tasustamiseks.

Ettepanek: Juhatus tegi Kaile ettepaneku jätkata klubiülema rollis ka järgmisel 2022

aastal.

Otsus: Kai võttis mõtlemisaja, teavitab juhatust oma otsusest hiljemalt 16.09

5. Ühtne õppekava treeningute läbiviimiseks

Treeningute kvaliteedi ja trennilaste liikumise soodustamiseks vajadusel erinevate

treeningpunktide (Orjaku-Kärdla) vahel, tuleks treenida lapsi kontrollitud õppekava

alusel. Tase muutuks ühtlasemaks ja võistlustreeninguteks Kärdlasse liikudes oleks

treeneril teada millised oskused ja teadmised on omandatud. Selline mudel toetaks

purjetamistreeningute korraldamist üle Hiiumaa (lisaks Orjakule, treeningud Kalanas

ja Sõrul).

Ettepanek: Uurida kuidas toimub treeningute  korraldamine teistes Eesti klubides.

Otsus: Sven uurib Tallinna Jahtklubist ja Kalev Jahtklubist, Kai uurib Pärnus Jahtklubi

treenerilt.

Muud teemad:

- 11-12.09 toimub Haapsalu Jahtklubiga koostöös esimene ühisregatt

Sügisregatt.

- Purjutuut 8/9 tehtud, osalejaid keskmiselt 2, peab järgmiseks aastaks
formaadi üle vaatama, sellisel kujul jätkata ei ole mõtet.

- 25.-26.08 toimus  kahepäevane noorte purjetajate treeninglaager  Kalanas.
See sai ilusti tehtud, kõik osapooled rahul.

- Merekonteineritele logode saamine on töös, Recado saadab lähiajal kavandi.
- Uus arveldusarve on ilusti omaks võetud, aasta lõpus võiks SEB ja Swedbanki

arved kinni panna. Sven tegeleb.
- Klubi sümboolikaga pintsakute tellimine.

Kai on rääkinud Gowriga, kes teeb väga hea kvaliteediga company ja cutsom
made riideid.  Nemad disainivad ka embleemi. Lõplik pakkumine peaks lauale
saama hiljemalt kuu lõpus ja siis jõuaks pintsakud hooaja lõpupeoks ilusti
selga. Kai korraldab näidised Hiiumaale, et liikmetel oleks ka siin võimalik
materjalidega tutvuda.

- Suvega on tõsiselt viga saanud kaks optimisti paati  Orjakus. Ühel on külg katki
kokkupõrkest treeneri kaatriga (Margus parandas hädapärase osa ära,
viimistlus talvel), teine läks katki kui masti klambrit ei pandud korralikult kinni
ja see rebis mastikanna küljest ära ja tegi piidalaua katki.

- Klubiruumide ja nende ümbruse heakord on murettekitav, tihti on midagi
ripakil või prügi laiali. Kai saadab treeneritele ja hoone kasutajatele
meeldetuletuse jälgida puhtust ja korda meie kasutatavatel pindadel ja
liikumistrajektoril.

- Margus Zuraljov toetas Jahtklubi 1500.00 purjetamistreeningute
arendamiseks/toetamiseks Orjakus.

Järgmine koosolek 01.10 kell 9.30  üle veebi, Kai saadab kutse.


