18.08.2016
ESL LUMELAUA JA FREESTYLE SUUSATAMISE ALAKOMITEE KOOSOLEKU
PROTOKOLL
Koosolek toimus 10.00 - 12.00 Alexela Grupi kontoris, Roseni 13, Tallinn.
Osalesid: Karel Kangro (Klubi SWB), Liis Needrit ja Kaimai Kuldkepp (Nõmme
Lumeakadeemia), Magnar Freimuth (BX Klubi), Joel Pärle (Suusa- ja
Lumelauakool), ala juhataja Kerstin Kotkas (kes esindas koosolekul ka MTÜ
Surfhouse Teami), Tõnis Sildaru, alakomitee esimees Kalle Palling, Eesti
Suusaliidu president Andreas Laane ja ESL peasekretär Tõnu Seil.
Puudusid: Koosolekut protokollis Kerstin Kotkas.
Päevakord:
1. Liikmesklubide üle vaatamine ja edasine tegevus
2. 2016 / 2017 eelarve ülevaade
3. Tegevsportlased ja koondis
4. EMV toimumisaegade kinnitamine ja korraldajad
5. Noortesarja toimumisajad ja korraldajad
6. Klubide tegevus ja ürituste kalendrid
7. Treenerikoolitused 2017
8. Tõnis Sildaru kui freestyle-suusa koondise peatreener
9. Muud ettepanekud
Koosolekul arutati ja otsustati:
1. Aruanded vaatamata korduvatele meeldetuletustele esitamata
(äriregister, spordiregister): BX Klubi, Rapla RXT, SWB, Suusa-ja
Lumelauakool. Magnari BX klubi tegutseb hobikorras edasi, sportlasi pole.
Aruanded esitab ära 1. oktoobriks 2016. Magnar sel aastal suusa-ja
lumelauakrossi ei korralda, puudub huvi ja motivatsioon. Karel tegutseb
edasi oma klubiga SWB (Valgehobuse park, trennid, Rodeo võistlus
märtsis) ja aruanded esitab 1. oktoobriks 2016. Suusa-ja lumelauakool
tegutseb edasi, 1. oktoobriks 2016 aruanded esitatud. Suusa-ja
Lumelauakool käivad endiselt läbirääkimised Priit Tammemägiga, kas
saavad jätkata tegevust Kuutsemäel, peaks selguma samuti 1.oktoobriks.
ESL peasekretär Tõnu Seil lepib kokku kohtumise Priit Tammemägiga ja
külastab keskust, eesmärgiks nii arutada koostöö üle ESLi võtmes kui
rääkida Suusa-ja Lumelauakooli edasisest tegutsemisest.
2. 2016 / 2017 eelarve ülevaade - milleks raha kasutatakse. Ala juhataja
tutvustas kohapeal. Põhiline uuendus: EMV korraldamise tarbeks lisaks
riigipoolsele 400 euro suurusele toetusele veel samapalju, ehk iga EMV
korraldamiseks on mõeldud 800 euro suurune summa + Suusaliit tagab
kiirabi kohapeale igale EMV-le.
3. Freestyle-suusatamise B-koondise liikmetena jätkavad Karoliine Holter,
Kelly Sildaru, Henry Sildaru. Lumelaua freestyle-koondise B-koondise
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liikmetena jätkavad Siim Aunison ja Marten Kikas. Lumelaua
krossikoondise B-koondise liikmena jätkab Ivar Kruusenberg. Koondisse
pääsemise statuudid jäävad samaks.
Slopestyle ja big air EMV toimub sel hooajal Kiviõlis, veebruaris 2017. ESL
peasekretär Tõnu Seil ja ala juhataja Kerstin Kotkas külastavad lähiajal
Kiviõli mäekeskust, visiidi tulemusena pannakse paika ka slopestyle EMV
ja big air EMV toimumisajad.
Noortesari 2017 toimub, eeldatavasti saame toetust ka FISilt ja
korraldame selle Bring Children To The Snow projekti raames. Üldine
jääb samaks - laagrivormis (kõigil etappidel toimuvad mitmepäevased
laagrid, Nõmme on ööbimiseta linnalaager). Laagri lõpus toimub
lõppvõistlus ehk noortesarja etapp. Noortesarja korraldab ESL (Kerstin
Kotkas), keda treenerite ja kohtunikena abistavad Joel Pärle (Suusa- ja
Lumelauakool) ja Ranno Maasikmets (Nõmme Lumeakadeemia). ETAPID
JAGUNEVAD: I noortesarja etapp Kiviõli, jaan. keskel (13-15jaan); II
etapp Nõmmel, veebr alguses (3.-5.veebr); III etapp Valgehobusel, märtsi
alguses (3.-5.märts, Rodeo 5.märtsil), IV etapp Kuutsemäe Cämpi raames
(20.-25.märtsil).
Esialgse infona korraldavad klubid: Nõmme - Nõmme Slopestyle, SWB Valgehobusemäe Rodeo, Suusa-ja Lumelauakool - Kuutsemäe Kuningas,
Hooaja Lõpukoll
EKR3 lumelauatreenerite praktilist õppelaagrit sel aastal ei toimu,
täiendav EKR3 kutseeksam 2016. aastal laagris käinutele toimub Eesti
Suusaliidus koos EKR4 lumelauatreenerite kutseeksamiga. Esmakordselt
toimub EKR4 lumelauatreenerite praktiline õppelaager (olenevalt
lumeoludest kas jaanuaris või veebruaris). Variant on koolitajad nt
Soomest sisse tellida, samas on EKR4 taseme õpetamise õigus olemas ka
Reeda Tuulal, Joel Pärlel ja Karel Kangrol. EKR4 lumelauatreeneri
teooriamaterjalid valmivad eeltavatasti jaanuarikuu alguseks, vastavad
taotlused toetuste saamiseks on esitatud nii HMN-le (Hasartmängumaksu
Nõukogu) kui Kulkale (Kultuurkapital). Projekti eelarve on 4500 eurot.
Töölepingu järgi on Tõnis Sildaru freestyle-suusa koondise peatreener.
Ettepanek on moodustada ühtne freestyle-treeninggrupp, kus nii
tegevsportlased kui klubide noorsportlased (nii suusk kui laud) saaks
ühtselt koos treenida (sisehooajal Spot Of Tallinnas). Klubide esindajatele
jäi kodune ülesanne pead kokku panna ja välja mõelda, kes sellised
sportlased oleksid ja milline oleks sobiv treeningute aeg, saata info
Kerstinile. Tõnis Sildaru aitab leida treenereid ja mõelda välja
kontseptsiooni, nõustab ja koordineerib. Treeningud on klubide
liikmetele tasulised, tegevsportlastele (Suusaliidu B koondise liikmetele)
tasuta. Finantsplaani paneb kokku ESL koostöös Spot Of Tallinna ja
treeneritega. Rahastus lahtine.
MUUD ETTEPANEKUD: 1) Kui EKR4 lumelauatreeneri materjalid on
valminud, koostada EKR3 freestyle-suusatamise teooriamaterjalid ja
tekitada Eestis vastava kutse omandamise võimalus. Praktiline koolitus
tellida sisse näiteks Soomest. 2) Võistlus- ja olümpiasportlaste ja
noorsportlaste kindlustamine ekstreemspordialadel, nii treeningutel kui
võistlustel aastaringselt. Sportlased ja noored üles lugeda, kes lumelaua ja
fs suusatamisega tegelevad (info klubidelt) ja pakkuda neile

kindlustusvõimalust. 3) Suusa-ja lumelauakrossi EMV korraldamise
võiks enda peale võtta Suusa-ja Lumelauakool, Magnar toetaks nõu ja
jõuga?
TÄHTSAD RAHVUSVAHELISED KUUPÄEVAD:
detsembris 2016 - World Snowboard Day (kuupäev pole veel välja kuulutatud)
15.01.2017 - World Snow Day
18.-21. veebruar 2017- lumelaua jun. MM (Klinovec, Tšehhi)
6.-12.märts 2017 - Oslo X Games
5.-19.märts 2017 - lumelaua ja fs suusa MM Sierra Nevadas, Hispaanias

Lumelaua ja freestyle-suusatamise ala juhataja
Kerstin Kotkas

