
Mäesuusatamise alakomitee juhatuse koosolek kolmapäeval, 15.04 kell 14.00 Roseni 7, B/7 
 
Kohal: Reet, Tõnu, Jaanus, Tõnis 
Protokollib: Margot  
 

 

Päevakord: 

1. Hooaja eelarve ülevaade. / Reet    
2. Koondised – ülevaade ja tk / jun parimate kandidaatide nimetamine. Uued 

kandidaadid noorete koondise ülevaade/ Nils, Jaak. 
3. Koondise varustus. Kui palju, mida ja kellelt  tellime. Ühine arutelu vajaduste üle 

vaadates eelarvet. 
4. Keskused ja treeningvõimaluste realiseerumine hooaja lõikes. Vajalikud ettepanekud 

tulevikuks või on kõik ok. Toetuse jätkamise vajaduse / võimaluse arutelu. /Nils, 
Tõnis, Jaanus 

5. Alexela Alpisarja kokkuvõte. Kui palju lapsi ja kas leidub uusi 
motiveeritud toetajaid lastevanemate hulgast. 

6. Tõnu Valdur  –kodulehe arengud. Marion Metsniit – 
ASTE brändimise mõtteid – kas on tekkinud. 

7. Määrdekohvri tuleviku staatus / Jaak ja 
Tõnis 

8. Klubi EST 2018 avaldus Marion Metsniidu tagasikutsumise kohta 

juhatusest. Peame käsitlema. 

 
 

1. Hetkel on keerukas teha täpset ülevaadet , sest Suusaliit läheb üle uuele eelarve 
süsteemile (seda juba 9 kuud) . Siiski võib öelda, et laekumisi oli planeeritud 42 
000, on laekunud 30 000.Tulude poolele ootame veel laekumisi. Kahjuks jääb  
Alpiekspressi laekumine 6000 eurole, planeeritud 12 000 asemel.  
Kulutusi oli planeeritud 50 000 on kulutatud 60 000. Arvestasime, et eelmiste 
aastate ületulevat jääki saame kasutada lisaks , seda just spordivahendite 
soetamiseks. Seda oleme ka teinud. 
Suurimad kuluartiklid on olnud: 
Klubide treening-ettevalmistus toetused 23 306 
Spordivahendite soetus: 18 763 
Võistluste toetused: 16 866 
Täpsem ülevaade loodetavasti järgmisel koosolekul. 

2. Koondistest ülevaated järgmisel koosolekul koondiste eest vastutavate juhatuse 
liikmete puudumise tõttu.   

3. Riided: Tõnu arvas, et ilmselt oleks võimalik ja maailmas leiduks tootaja, kes meie  
juuniorid ja täiskasvanud koondise korralikult riidesse saab panna (hetkel 4 
sportlast), seda huvilist pole me kahjuks leidnud. Tõnu  luurab galanteriimaailmas 
võimalusi ja annab info edasi hiljemalt 1. juuni 2016. Kindad, kiivrid, pesud, sokid, 
soojad. Kiivrid / pesu / sokid ehk Aivo?  

 



4. Munaka-Kuutseka toetamine sel aastal ennast ei õigustanud. Saime ühe –kaks 
head vastuvõttu ja 5 korralikku sõidupäeva. Tuhakas on samuti konkurentsis ja 
kogemuse põhjalt võib täna öelda, et lihtsam on maksta vastavalt mägede 
kasutusele, kui ökonoomitada ja lõpuks pole keegi rahul – ei treenerid, sportlased 
ega mäeomanikud. 
Jaanus ja Tõnis volitati Tuhaka-Munaka-Kuutseka suunal tegema hooaja 
kokkuvõte, et selle baasil leida mõlemaid osapooli rahuldavaid variante mäe ja 
klubide vahel tuleval hooajal mõistliku koostöö jätkamiseks.  
Tuhaka mäe profiili hakatakse muutma, oleks paslik võtta Tuhakaga ühendust ja 
pakkuda oma abi ning nõu, et saaksime seda edaspidi paremini treening ning 
võistlusnõlvana kasutada. Anname teada Tuhakale, et kui midagi ehitama 
hakkavad, konsulteerigu meiega ka. Ehk saaks Jaanus teha ühe telefonkõne – 
küsida mis neil plaanis ja kunas ja kas saame nõustada. 
Otsustati pakkuda keskustele, et aitame välja töötada broneerimise süsteemi, kus  
saaksime fikseerida kus, millal, millise osalejate arvuga ja missugune võistlus 
plaanis st millist abi ootame keskuselt ja millega ise panustame. 

5. Alpisari on jäänud mingile nivoole pidama. Ettepanek oli kontsentreerida 
võistlused kahele nädalavahetuse päevale  (2 võistlust ühele nädalavahetusele / 
tavapärane FIS praktika). Keeruline on talve hooajal 5 nädala vahelt leida lastele 
võimalus saada rahvusvahelist kogemust.  
Nõmme kutid, kes treenivad seal Nordiko nime all, peaksid sõitma Nõmme 
Lumepargi ja Nordiko nime all.  
Planeerime Eesti Alpisarja lülitada ka U16 vanuse.  
 
Võimalikud toetused laste sarjale / ASTE´le. Tegeleme sponsoritega.  
12 ja 14 aastastele leida ka rohkem väljundeid võistlemiseks väljas (tihemini Audi 
Cup) +  paar korda hooajal nädal aega mägedes trenni ette + võistlus.  
Alpisari 3 x 2 päeva hooajal. Kuutsekas / Munakas ; Tuhakas /2 p. ; Tallinn / 
Viljandi / Viismi☺ 
Kutsuda juhatusse oma mõtteid jagama Gunnar Bergström  ja Raidar Mesila 
(viimasele teeme juhatuse liikmeks astumise ettepaneku). 
Tõnu: Àre Jun.MM. suurem ettevalmistus, saata välja koondis 2+2 ehk.  
Sepu peaks sõitma kaasa kogu noorte sarja.  
Ka järgmised noored peaksid minema rohkem rahvusvaheliseks.  
LasCara, Borrufa, Abetone. 
 
Jaanus. Narvast suusabuss. Kuidas saame toetada – Janekile pakkumine, et saavad 
soodsad rendihinnad Tuhakal. Hiljem vaatame kuidas kujuneb – reageerime 
vastavalt olukorrale. 

 
Teisi küsimusi ei arutatud. Koosolek lõppes 16.25. 
Järgmine koosolek 25.05 kl 15.00 Rosenis. 

 
 
 
 
 


