Jahtklubi DAGO juhatuse koosoleku protokoll
Aeg: 07.04.2022
Osalesid: Sven Nuutmann, Meelis Pielberg, Ain Tähiste, Tarmo Põllu
Juhatas: Kai Kallas

1. Liikmete väljaarvamine, uute liikmete vastuvõtmine.
Liikmelisuse on soovinud lõpetada Romet Keskla. .
Liikmeks astumise avalduse on esitanud Mathias Tammeveski ja Kaspar Kibuspuu.
Otsus: Romet Keskla arvata liikmete hulgast välja, Kaspar Kibuspuu ja Mathias Tammeveski
klubi liikmeks vastu võtta.
2. 2021a. Majandusaasta aruande ja tegevusaruandega tutvumine.
Küsimusi ei tekkinud.
Otsus: Teadmiseks võetud.
3. Zoom8 ja Laser 4.7 Hiiumaa MV
Noored tahavad ka Zoom8 ja Laser 4.7 Hiiumaa meistrivõistluseid. Fleedid on väikesed, 3+7
(võime kaasata ka teisi klubisi), aga kuna see pole keeruline ettevõtmine siis võiks seda ikkagi
teha. Oti regatiga kokku ei paneks, tekib probleem treeneritel radade vahel liikumisel + kahe
raja jaoks oleks vaja suuremaid ressursse, ning võib lõhkuda Oti regati senist mudelit, mis on
algajate purjetajate seas üha populaarsem. Üks variant on teha Zoom8 ja Laser 4.7 Hiiumaa
MM 20.-21.08 Kärdla sadamas eraldi võistlusena. Sellisel juhul peaks tegema nö lahtised
meistrivõistlused, et tiitlil oleks rohkem kaalu. Kolmas variant on läbi hooaja koostada
edetabel, kus osaletud võistluste tulemused lähevad kirja ja selle alusel tekib nö “parim”.
Otsus: Kai uurib Hiiumaa Spordiliidult mis võimalused on korraldada lahtised
meistrivõistlused ja kas ka teistel klubidel oleks huvi ja aega osaleda ning millist varianti
treenerid kõige paremaks peavad.
4. Kirikulahel purjetamise projekt
Kai tutvustas juhatusele Kõrgessaare osavalda, Kirikulahele planeeritavat
purjetamistreeningutega alustamise projekti.
- Tehtud sammud:
- Vajalik paadipark olemas
- Asukoht sobib, seal on eelnevalt purjetatud, piiranguid ei ole erinevate instantside poolt.
- Osavalla toetus olemas lahendamaks võimalike tekkivaid küsimusi (logistika, tulevikus slipi
ehitamine jms)
- Lauka koolis purjetamise tutvustus läks hästi, huvi kogukonnas on suur. Lubadusi me ei
andnud, pigem reklaamisime hetkel veel Kärdlat ja Orjakut.
- Kirikulahel oleva kuuri osas suhtleb Meelis omanikega paatide hoiustamiseks
- Treeneritega on üksmeelne otsus ja eesmärk igal juhul min. 2x nädalas seal trenne teha.
- Spordikooliga kokkulepe treenerite tasustamiseks olemas.
- Järgmised sammud:
- Mais teeme ühise treeningpäeva koos Orjaku ja Kärdla lastega Kirikulahel, kaasame sinna
ka ka kohalike, sealt edasi loodame juba selgitada välja konkreetsema arvu kui palju lapsi
reaalselt trenni tuleks. Kui saame arvestatava grupi kokku siis alates juunist soovime
trennidega alustada.
5. Rene Abneriga trennid juulis

Kai on suhelnud Rene Abneriga, et teha Hiiumaa purjetajatele treeninglaager Kärdla
sadamas, üldise taseme tõstmiseks ja kitsaskohtade kaardistamiseks. Renega on kokkulepe
perioodile 13.-17.07.22 olemas. Laagris osalevad Orjaku ja Kärdla lapsed igas vanusegrupis.
Otsus: Kinnitame kuupäevad ja paneme tegevuskavasse.
6. Klubi merch
Kai tutvustas juhatusele mõtet luua klubi stiiliraamatu järgi erinevaid tooteid (dressipluusid,
T-särgid, mütsid), mis sobivad ka neile kes ei ole klubi liikmed. Ei kasuta logo, ega embleemi
vaid elemente nagu kolm purje, sadama koordinaadid, mereline sõnum. Hind oleks soodsam
ja neid tooteid soetades saab toetada Hiiumaa noorte purjetamist (lisaraha paadipargi
korrashoiuks). Klubi kodulehele tekiks e-pood kust saaks neid osta, selle seab üles klubiliige
Liisa Maksan, sellega lisakulusid ei kaasneks. Sven tõi ühe mõttena välja, et neid tooteid võiks
müüa ka sadamates.
Otsus: Kai läheb projektiga edasi ja hoiab juhatust jooksvalt arengutega kursis. Eesmärk on
jõuda mai kuu lõpuks eelmüügini.
7. Monopoli laoruumi rentimine
Forlax Oü on avaldanud soovi jätkata ka sel aastal Monopoli laoruumi rentimiseks.
Otsus: Jätkame üürileandmisega samadel tingimustel.
8. 2022 hooaja ettevalmistus. Võistluste eelarved, ressursid.
Kai viis juhatuse kurssi kuidas läheb regattide ettevalmistus, millised on eelarved. Suur osa
kokkulepetest ametnikega on tehtud, eelarved paigas, üritused on avalikult välja kuulutatud.
Dago regati eelregistreerimine on avatud, Kärdla Race Manage2Sail lehel nähtav ja
registreerimine avatud.
Otsus: Teadmiseks võetud.
9. Treeningute toimumine 2022 hooajal.
Kärdlas toimuvad treeningud algajatele 3x nädalas ja edasijõudnudtele 4x nädalas. Uute laste
trennid algavad 1.06, edasijõudnute treeningud käivad aastaringselt. Kokku on Kärdlas 3
gruppi. Orjakus algavad treeningud mai keskel, kahes grupis reedest-pühapäevani.
Otsus: Teadmiseks võetud.
Infovahetus:
1. 2022 esitatud toetuste taotlused
- Hiiumaa valla tegevustoetus
- Hiiumaa valla projektitoetuse taoltus (Kärdla Race, Dago regatt)
- Hiiumaa spordiliidu tegevustoetus
- Hiiumaa spordiliidu liikumisharrastuse toetus
- Coop toetus
- Kulka
2. Spordikooliga koostöös esitatud Leader toetuse taotlus uute paatide ostuks läks edukalt, 4
optimisti ja 4 Laser 4.7 on juba Eestisse jõudnud. Paadid on uued ja täiskomplektsed ning
tulevad Jahtklubi Dago kasutusse eelmisel aastal Hiiumaa Spordikooliga sõlmitud
koostöölepingu tingimuste alusel, lepingu lisaga kinnitatult.
3. 26.03 toimus treenerite koosolek, panime paika mitmed olulised punktid kuidas omavahelist
koostööd veel paremaks saada.
- Hooaja lõpetamine ja alustamine, inventari hooldus ja hoiustamine, tulevate hooaja
võistlusplaanid.
- Võistlustel käimise logistika planeerimine ja korraldamine.
- Ühtse treeningkava loomine.
- Teeme rohkem ühiseid trenne, kord Orjakus, kord Kärdlas.
4. Etiketikoolitus edasijõudnutele.

-

Aprilli esimeses pooleks on plaan teha edasijõudnutele (vanus 13-...)
etiketikoolitus. Sisaldaks üldiseid viisakusreegleid, lauakombeid ja riietust.
Sellest võiks saada igaaastane traditsioon varateismelistele ja vanematele, et
hoida purjetamise maailmale omast väärikat joont ja kasvatada lastes seeläbi
veelgi enam enesekindlust.
5. Liisa Maksan ja Martin Berkmann läbisid EJL võistlusametniku koolituse ja sooritasid
mõlemad eksami edukalt. Nüüd kogume praktikat ja loodetavasti järgmisel sügisel on
kaks litsenseeritud ametniku meil juures.

Uus koosolek 05.05.2022 kell 9.00 Teamsis.

