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Mul on suur au tervitada teid Eesti golfi 
kodus Niitväljal. Uskumatu küll, aga siin saame 
nautida golfimängu juba kahekümmendat aas-
tat. 

Sügav kummardus Niitväljat aastate jook-
sul arendanud tegevmeeskondadele, klubi kap-
tenitele ja presidentidele. Suur tänu teile, meie 
head sponsorid ja koostööpartnerid, kes te olete 
ikka ja alati meisse uskunud! Tänu teie kõigi pa-
nusele oleme võitnud kindla koha siinsete klu-
biliikmete ja paljude golfisõprade südameis nii 
Eestis kui ka raja taga. Teie pingutused on teinud 
Niitväljast fantastilise koha meid kõiki lummava 
mängu nautimiseks. 

Alates eelmisest aastast viib Niitväljat eda-
si uus, noor ja tarmukas tuumik. Oleme loonud 
ühtse ja koostöötahtelise meeskonna, kes ühen-
dab ja innustab kõiki meie ettevõtmisi ja inimesi. 
Meie tähelepanu keskmes on nii töö noortega ja 
golfikooli arendamine kui ka väljaku korrashoid 
ja klubiliikmete heaolu eest hoolitsemine. Ikka 
selle nimel, et millal iganes te Niitväljale tulete, 

võiksite siin veedetud ajal unustada kõik muu 
ning nautida väljakut, kaaslasi ja vahel ka iseenda 
mängu. Sihid on paigas ja me pingutame nende 
elluviimise nimel iga päev. Ja me ei vingu ega 
virise ka siis, kui satumegi vahel silmitsi mõne 
keerukama probleemiga, vaid hoiame loodut 
ja pingutame seatud sihtide saavutamise nimel. 
Ebareaalseid eesmärke me ei sea, kuid soovime 
vankumatult, et just Niitväljal oleksid teil pari-
mad võimalused hole in one’iks. Vahel võib ju ka 
unistada! 

Algava hooaja puhul tervitan südamest 
kõiki meie klubiliikmeid – eriti muidugi neid, 
kes on meie klubi algusaastatest peale jäänud 
truuks Niitväljale. Golfikeskuse traditsioonid ja 
selle paiga areng, millele teie omal ajal aluse pa-
nite, on praegusele tiimile väga oluline. Me pin-
gutame siiralt selle nimel, et siin säiliks kõik, mis 
teeb Niitvälja nii ehedalt omanäoliseks, ja samas 
arendame seda edasi, et pakkuda ka tulevikus 
meile kõigile sportlikke, perekeskseid ja lõõgas-
tavaid elamusi. 

Siiralt Teie,
Peeter Tohver
Niitvälja Golf | President 

Kallid 
golfisõbrad,
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Kui MTÜ Tallinna Golfiklubi ja AS Ees-
ti Golfikeskus kuulutasid 2011. aastal välja uue 
ühise tegevjuhi konkursi, seati esmaseks ülesan-
deks kahe organisatsiooni ühendamine ja ühiselt 
Niitvälja edasise arengu tagamine. Juba eelmisel 
aastal hakkasime tööle kui üks organisatsioon, 
käesolevast aastast alates oleme ka juriidiliselt 
kõik SA Niitvälja Golfikeskus palgal. See siht-
asutus loodi MTÜ ja AS-i koostöös selleks, et 
paremini majandada Niitväljat tervikuna ja suu-
nata investeeringute tegemist väljaku, infrastruk-
tuuri, meeskonna ja teeninduse arendamiseks.

Uue hooaja eel tuleme välja ühise nägemu-
sega oma golfikeskuse olemusest ja väärtustest 
ning ühtlasi ühtse kaubamärgiga, mis hõlmab 
kõiki Niitväljal toimuvaid tegevusi.

Niitvälja Golf – 
Eesti golfi kodu

HEAd klubiliikMEd, AktsiONärid jA tEisEd NiitVäljA 
sõbrAd, 2012. AAstA HOOAjA EEl ON Mul HEAMEEl tõdEdA, 
Et üks EElMisE AAstA PõHiEEsMärkidEst ON täidEtud. 

Mida me siis tahame pakkuda? 
Eelkõige „lisada elule positiivseid emot-

sioone”, mida me peame oma missiooniks. Golf 
on olemuselt väga emotsionaalne mäng ja seda 
näitab ilmekalt kogu Niitvälja ajalugu. Inimesed 
hoolivad nii Niitväljast kui ka golfist ja just see 
tugev tunne (ühe jaoks rahu, teise jaoks adrena-
liin, kolmanda jaoks kuuluvustunne, neljanda 
jaoks eneseületus või saavutus) on põhjus, miks 
siia alati tagasi tullakse. 

Millised me tahame olla? 
Meie visioon on tegelikult lihtne. Tahame 

olla Eesti eelistatuim golfikeskus, parim selts-
kondliku, tervisliku ning sportliku tegevuse 
keskkond igaühele.

Golfimängijad teavad väga hästi, et tihti 
ei ole üldse oluline lõppeesmärk (nt 90 lööki), 
vaid see, kuidas selleni jõutakse. Seetõttu kaar-
distasime ära ka teekonna, kuidas me tahame 
jõuda oma visioonini ja viia ellu oma missiooni. 
Need on väärtused, mida püüame alati kanda 
Niitvälja meeskonnas, meie juhtorganites (klubi 
volikogus ja AS-i nõukogus) ja loodetavasti ka 
meie mängijates endis. Lahti kirjutatult on need 
järgmised:

Väärikus
Niitvälja Golf on Eesti vanim golfiklubi ja 

-keskus ning sellega kaasneb vastutus. Me oleme 
Eesti golfi arendamisel eeskujuks ja teerajajaks.

Kvaliteet
Niitvälja Golf ei tee tee järeleandmisi väl-

jakute korrashoiu ja mängukogemuse taseme 
osas. Me püüdleme alati esmaklassilise teenindu-
se poole.

Mängija huvid
Niitvälja Golf lähtub oma tegevuse kavan-

damisel mängijate reaalsetest vajadustest. Püüa-
me tagada võimalikult pika golfihooaja, pakume 
võistlusi igal tasemel ja kõikvõimalike huvidega 
mängijatele.

Avatus
Niitvälja on Eesti golfi kodu, kuhu on te-

retulnud kõik golfihuvilised. Meie eesmärk on 
luua võimalusterohke ja stressivaba golfikesk-
kond nii professionaalidele kui ka algajatele, nii 
väikestele kui ka suurtele golfisõpradele. Aus ta-
gasiside on alati oodatud, väärt mõtted leiavad 
alati mõistmist.

Meie ühist identiteeti ja väärtusi peab 
kandma üks ühine nimi ja selleks on tänasest 
peale Niitvälja Golf. Kui ühiste printsiipide ja 
väärtuste paikapanemine oli suhteliselt lihtne 
(eks need on meis igaühes tegelikult juba praegu 

Kristo Tohver | Niitvälja Golf | Tegevjuht
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olemas), siis ühise nime ja logo valimine oli palju 
keerulisem protsess. 

Heameel on selle üle, et lõplikul nimeva-
likul jäime pidama Niitvälja Golfile. Seda nime 
kandis ka esimene Niitväljal asutatud golfiklu-
bi (rohkem saate sellest lugeda Niitvälja Kari-
ka ajaks ilmuvast raamatust). Tegelikult jätkab 
Niitvälja Golf kõigi seni Niitväljal tegutsenud 
ettevõtete ja klubide esindamist – nii sisuliselt 
kui ka vormiliselt.

Nimevalikust veelgi keerulisem oli ühise 
visuaali ehk logo ja korporatiivse identiteedi va-
limine. Siinkohal tuli meile appi Eesti juhtiv rek-
laamiagentuur Idea, kellega koostöös sai MTÜ 
volikogu ja AS-i nõukogu põhjal moodustatud 
töögrupp logo pärast ligi kolmekuulist loome-
protsessi valmis. 

Niitvälja uus logo on hoolikalt disaini-
tud, kajastamaks nii meie väljaku olemust kui 
ka väärtusi. Puud on kummarduseks meie Park-
väljakule, inspiratsiooni saadi selleks tegelikult 
kahest konkreetsest kohast väljakul: esiteks 15. 
raja saaregriinist, vaadatuna 16. raja fairway’lt, 
ja teiseks uuest klubihoonest vanasse jalutades 

paremat kätt avanevast vaatest. Üldine visuaal 
on kutsuv, soe ja positiivset emotsiooni pakkuv 
– Niitväljal on hea olla ja me tahame siia tulla. 
Bordoopunane värv ja suursugused puud anna-
vad logole vajalikku väärikust.

Puude asetus ja logo üldine komposit-
sioon on avatud ja sõbralik –Niitväljal on kõik 
teretulnud ja me teeme kõik endast oleneva, et 
Niitväljal oleks igaühele midagi pakkuda.

Kes soovib, võib puudes näha ka üheskoos 
aega veetvat perekonda, sest Niitväljal on läbi 
aegade käinud mängimas palju peresid. Sõna 
„Niitvälja” on tugevalt esile toodud, sest just see 
on meie praegune kaubamärk (Niitvälja kui Ees-
ti golfi sünonüüm) – selle põhjal teatakse meie 
väljakut ja klubi nii Eestis kui ka meie põhja-
naabrite juures. 

Loodan siiralt, et teie kui klubimängijad 
võtate muudatuse omaks ja tunnete selle üle 
samasugust uhkust kui seniseid logosid kandes. 
Niitvälja Golf on Eesti parim golfiväljak ning 
eesti vanim ja suurim klubi – te kõik olete alati 
teretulnud Eesti golfi koju!

Kristo Tohver | Niitvälja Golf | Tegevjuht
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uus bO Golfi 
Pro shop  
pakub uusi teenuseid ja brände

2012. AAstA HOOAjAst HAkkAb NiitVäljAl 
GOlfiPOOdi PidAMA bO GOlf. uuEs POEs PAkutAksE 
uutE bräNdidEGA kAubAVAlikut NiNG EsiNdAtud 
ON GOlfiMAAilMAs tuNtud tEGijAd: MizuNO, WilsON 
stAff, GlENMuir, AdAMsGOlf, CuttEr&buCk jt. 
lisAks VArustusE jA rõiVAstE MüüGilE HAkAtAksE 
PAkkuMA Club-fittiNG’u tEENust. 

BO Golfi juht Pekka Mononen avaldab 
suurt heameelt Niitvälja Golfiga koostöö alusta-
mise üle ning tema sõnul on Pro Shopi eesmärk 
pakkuda eelkõige parimat teenust ja tootevali-
kut. „Tuleval hooajal panustatakse Pro Shopi va-
likusse nii, et igal mängija leiaks endale vajalikke 
ja huvitavaid golfitooteid. Soovime teenindada 
mängijaid põhimõttel „kõik ühest kohast”.

Club-fitting: Mizuno DNA fit center
ja Wilson Staff Dyna Fit
Lisaks uuele Pro Shopile avatakse Niitväl-

jal Baltikumi esimene Mizuno DNA tehnoloo-
gial põhinev golfikeppide testimise ja fitting’u 

keskus, mis hakkab asuma katusealuse range´i 
siseruumides. Pro’de ja uue tehnoloogia abil 
saab iga mängija valida just enda kehaehituse ja 
swing´i eripärasid arvestades võimalikult sobiva 
varustuse. Keskuses on vajalikud seadmed keppi-
de hooldamiseks ja parandamiseks. 

Lisaks saab enne uue varustuse soetamist 
fit center´ist proovida erinevaid testvarustusi. 
Testimise ja fitting´u eest hakkavad vastutama 
meie pro’d, kes saavad eelnevalt spetsiaalse kooli-
tuse. Pro Martin Toom saab professionaalse koo-
lituse Mizuno Europa DNA Test Center´is Ing-
lismaal. Pro Piret Peerna läbis Wilson Staff Dyna 

Fit koolituse Amers Sportsi keskuses Soomes. 
Veel on neil abiks Priit Jalasto, kes läbis Soomes 
Wilson Staffi koolituse.

Brändid ja 
kaubavalik
Tootevalikus pakutakse erineval tasemel 

klientidele võimalikult laia ja uuenevat kauba-
valikut. Uue Pro Shopi brändide lipulaev on 
Mizuno, kelle varustusega mängib näiteks prae-
gune maailma esinumber Luke Donald. Golfi-
keppide ja -tarvikute brändidest on esindatud 
veel Wilson Staff, AdamsGolf, Maxfli, Bridges-
tone, SeeMore ja YesGolf. Rõivabrändidest ai-

tavad hooaega värvikaks muuta Annika Sörens-
tami ja Cutter&Bucki uued kollektsioonid ning 
Glenmuiri ja eelmainitud brändide rõivakollekt-
sioonid. Golfikärusid pakub Big Max ning golfi-
kingi Etonic.

Pakkumised
Pro Shopis hakatakse igal kuul kõigile 

klientidele pakkuma paari toodet erihinnaga. 
Niitvälja Golfiklubi liikmetele kehtib Pro Sho-
pis kõigile ostudele kümneprotsendiline soodus-
tus. Lisaks tehakse spetsiaalseid pakkumisi ka 
algajate golfivarustusele, et toetada golfiharras-
tusega alustamist.

“Nothing 
 feels like a 
 Mizuno”

Luke DonaLD
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Niitvälja Golfi 20. hooaeg on algamas. Sel-
lega algab ka minu tõsisem roll värske klubi kap-
tenina. Lisaks on meil uus identiteet ja olulised 
muudatused klubilises tegevuses. Igas mõttes on 
see aasta tihkelt väljakutseid täis. 

Et ma olen ka võistlustoimkonna juht, on 
minu üks vastutusalasid just klubivõistlused: et 
võistlusi oleks piisavalt, et nad oleksid hästi kor-
raldatud ja et osavõtjaid oleks piisavalt.

Meie klubi eesmärk on pakkuda jätkuvalt 
parimat väljakut, parimat teenindust, sõbralikku 
seltskonda ja häid võistluselamusi erineva elustii-
liga mängijatele – alates algajatest ja lõpetades 
nendega, kelle jaoks mängutulemus on eesmärk 
omaette.

Loodan meie heale koostööle ja mõistvale 
suhtumisele. Ainult üheskoos saame garanteeri-
da selle, et kuulume Baltikumi vanimasse ja pari-
masse klubisse.

Ilusat hooaega soovides
Erko Täht,
Niitvälja Golf | Kapten
Mid-Am Eesti Meister 2011

Käesoleval aastal oleme mõelnud kõigi-
le mängijatele – alates algajatest ja lõpetades 
sportlike harrastajatega, kelle eesmärk on jahtida 
edetabelipunkte. Seetõttu usume, et igaüks leiab 
meie klubist endale sobivad võistlused. 

Muudatused 2012. aastal
Kuus olulisimat selle aasta kalendrisse ja 

juhenditesse sisse viidud muudatust formaatides, 
on järgnevad:

1. NG Match Play 
Match Play algab avavõistlusega ja võistlus 

jätkub kahe kuu jooksul. Tekib ka lohutusring, 
kus varasematel väljalangejatel on võimalus uues-
ti konkurentsi jõuda. See vorm peaks pakkuma 
oluliselt rohkem pinget ja võistlusmomenti. 
Poolfinaalid ja finaal, kus selgitataks välja võitja, 
toimuvad augusti alguses.

2. Niitvälja Tuur
Algab mais ja kestab terve suve kuni sep-

tembris toimuva finaalini: kokku 17 osavõistlust, 
millest edetabelisse lähevad kirja viis parimat tu-
lemust. See annab võimaluse ka nendele, kellel 
pole võimalik võtta osa kõigist osavõistlustest. 
Jooksva edetabeli 20 parimat pääsevad finaa-

li eelisjärjekorras ja ilma osavõtutasuta. Finaal 
koosneb jällegi kahest mänguringist. Lisandub 
uus mängugrupp HCP 18+, kes mängib löögi-
mängu kollastelt tiidelt.

3. Jaanigolf
Tänavu muudame selle võistluse formaati, 

et pakkuda veelgi rohkem vaheldust ja põnevust. 
Võistluse formaat on meeskondlik punktimäng, 
Gruesome – see tähendab, et mängitakse kahe-
liikmeliste meeskondadena. Mõlemad paarili-
sed teevad avalöögi ja vastasmeeskond otsustab, 
kummast löögikohast mängu jätkatakse. Mõista-
gi on eelis meeskonnal, kus mõlemad mängijad 
teevad hea avalöögi.

4. Five Seasons Scramble 
Võistkondlik ja meeleolukas läbi viie osa-

võistluse peetav scramble sari, kus häid auhindu 
saavad nii iga osavõistluse parimad võistkonnad 
(kaks mängijat) kui kokkuvõttes edetabelit juh-
tivad mängijad individuaalses arvestuses. Head 
auhinnad on välja pannud Five Seasons.

5. Captain Challenge
Paneme alguse Kapteni võistluste tra-

ditsioonile. Tänavune võistlus toimub täpselt 
samal päeval EGCC-s toimuva võistlusega 

2012. aasta 
Võistluskalender

GOlf ON jätkuVA kAsVutrENdiGA sPOrdiAlA. sAMuti ON 
kAsVAVAks trENdiks GOlfiVõistlustE kOrrAldAMiNE jA 
uutE fOrMAAtidE PrOOViMiNE.

Austatud golfiklubi 
liikmed, golfisõbrad 
ja partnerid,
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Captain Challenge ja formaatki on sama. Võist-
luse võitjad jätkavad järgmisel päeval Niitväl-
jal matchplay-mõõduvõtuga EGCC Captain 
Challenge’i võitjatega ja nii selgitatakse välja 
parim klubi. Kui võistlustulemused on võrdsed, 
otsustavad tulemuse kaptenid omavahel. Võist-
luse eesmärk on propageerida klubide omavahe-
list koostööd, mille auks korraldatakse võistluse 
lõppedes ka pidulik õhtusöök ja autasustamine.

Klubivõistlused 2012. aastal
Klubivõistlusi oleme selleks 
aastaks planeerinud tervelt 14:
1. Niitvälja Golfi avavõistlus 28.04
2. Noorte Koondise katsevõistlused  

24. - 25.04
3. NG karikavõistlus, Matchplay 27.04
4. Stiilivõistlus 10.06
5. Jaanigolf 21.06
6. Niitvälja Iron Man & Lady 08.07
7. XX Niitvälja Karikas 13. - 15.07
8. Captain Challenge 20.07
9. NG Family Cup 29.07
10. NG karikavõistlus,   

Match Play finaalid 03.08 
11. NG Meistrivõistlused 11. - 12.08
12. NG Scramble 09.09
13. NG President Cup 16.09
14. NG ÖÖ Golf Cup 21.09

Sponsorvõistlused 2012. aastal
Käesoleval aastal jätkuvad mitmed head ja 

tuntud sponsorvõistlused, nende esirinnas kind-
lasti Cramo võistlus, mida peetakse juba 12. kor-
da. Samuti tervitan ma meeleldi kõikvõimalikke 
uusi võistlusi Niitväljal või siis seniste kinniste 
võistluste muutumist avatuks.

Ajakirja trükkimineku hetkeks on kin-
del uustulnuk Briti Eesti Kommertskoda ehk 
BECC, kes peab maikuus oma iga-aastast võist-
lust taas Niitväljal. Seni on olnud tegemist väga 
auhinnarohke ja meeleoluka sündmusega. Sa-
muti tervitame juunis võistlust Kanal 2 Open, 
millest on oodata Kanal 2-le omast glamuuri ja 
sära ning kindlasti suurepärast meelelahutust. 

Seesam on muutnud oma heategevusliku 

võistluse formaati. Seekord toimub see ühtlasi 
individuaalvõistlusena kõigile, kes soovivad anda 
väikese panuse noorte golfi arengusse Eestis.

Läbirääkimised uute sponsorite ja võist-
luste lisamiseks ei ole aga lõppenud. Loodeta-
vasti suudame tuua Niitväljale veel mõne uue 
võistluse või vähemalt suurepäraseid auhindu 
välja paneva koostööpartneri.

Niitvälja Edetabel 2012. aastal
Tänavu uuendame me natuke Edetabeli 

formaati ja gruppe. 2012. aastal on Edetabelis 
kaheksa võistlusklassi: 

Juuniorid (poisid), kuni 21 a
Juuniorid (tüdrukud), kuni 21 a
Mehed
Naised
Seeniorid (mehed)
Seeniorid (naised)
Mehed 18+ HCP
Naised 18+ HCP
Uue võistlusklassina on juurde tulnud 

HCP 18+ mehed ja naised, kes osalesid eelmisel 
aastal väga aktiivselt klubi meistrivõistlustel. Sel-
le sammuga soovime hoogustada klubimängijate 
osavõttu meie tippvõistlustest ja saada kogemust 
ka võistlusgolfist, ilma HCP-d arvestamata. 

Teine oluline uuendus on Niitvälja Tuuri 
osakaalu langus Edetabelis, sest arvesse ei lähe 
mitte teatud hulk tuuri osavõistlusi, vaid koht 
üldtabelis. 

Igal võistlusel on oma koefitsent, millest 
tuleneb võitja punktide arv (võistlue taga sul-
gudes), mis on sõltuvuses mänguringide arvust 
võistluse käigus. Punkte jagatakse endiselt vas-
tavalt võistluses saavutatud kohale, aga selle eri-
susega, et 2012. aastal lähevad lõpliku Edetabeli 
arvestusse kirja iga võistleja 4 parimat tulemust 
- andes seeläbi võimaluse ühelt võistlusele vaja-
dusel puududa. 

Täpsemat infot kõigi võistluste ja nen-
de juhendite kohta vaadake meie kodulehelt ja 
Golfboxist. Viimase kaudu saab ka võistlustele 
registreeruda – kasutage seda võimalust. Regist-
reerimine algab kaks nädalat enne iga võistluse 
algust.

Niitvälja Edetabel koosneb 
sellel aastal viiest võistlusest:  
•	 Matchplay (128)
•	 Niitvälja Karikas (128)
•	 Klubi meistrivõistlused (104)
•	 Tuuri finaal (104)
•	 Tuuri üldtabel (128)
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Niitvälja golfarid on astunud sõbralikku 
võistlustulle Soome Messila klubiga juba alates 
1999. aastast ning Läti Ozo klubiga alates 2000. 
aastast. Aastatel 2002 kuni 2008 peeti sõprus-
kohtumisi ka Rootsi Botkyrka klubiga. Kahel 
korral, 2010 ja 2011. aastal, on toimunud sõp-
rusturniir EGCC ja Niitvälja seeniorite vahel.

Välistoimkonna 
kevadtervitus:  
sõpruskohtumised jätkavad 
pikaajalisi traditsioone

läbi AEGAdE ON NiitVäljA GOlfiHOOAjA OlulisE 
OsA MOOdustANud kOHtuMisEd rAHVusVAHElistE 
sõPrusklubidEGA jA kOOstöö tEistE EEsti 
GOlfiklubidEGA. 

Rahvusvahelised sõpruskohtumised toi-
muvad matchplay mänguformaadis, kus klubisid 
esindavad parimad nais- ja meesgolfarid. Lisaks 
võistlevad omavahel juuniorite ja seeniorite 
parimad. Iga klubi esindav golfimängija toob 
vastase üle saavutatud võiduga ühe punkti oma 
klubi üldarvestusse. Kokkuvõttes võidab sõp-
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ruskohtumise klubi, kelle üksikmängijad on ko-
gunud rohkem võidupunkte. Pärast sportlikku 
võistluspäeva toimub pidulik õhtusöök, võitjate 
autasustamine ja muljete vahetamine mõnusas 
õhkkonnas. Mängud toimuvad aasta-aastalt va-
heldumisi Niitvälja golfiväljakul ja meie sõprus-
klubi koduväljakul. 

2012. aasta golfihooajal jätkame häid tra-
ditsioone: sõpruskohtumine Messila klubiga 
toimub 7.–8. juulil Soomes ja Ozo klubiga 4.–5. 
augustil Lätis. Võistkondade komplekteerimine 
toimub kaptenite eesvedamisel. 2012. aastaks 
oleme kokku leppinud, et meie võistkonda pää-
sevad Niitvälja Edetabelis parimatel kohtadel 
olevad mängijad. Juhul kui edetabelis kõrgeimal 
kohal olev mängija ei saa mingil põhjusel osale-
da, kutsutakse klubi esindama järgmisel kohal 
olev golfar. Kui juhtub, et ka teine mängija ei saa 
osaleda, jääb kaptenitele otsustav sõna ja õigus 
võiskond parimal viisil kokku panna.

Kuna sõpruskohtumised on alati väga 
meeleolukad ja mõnusad golfiüritused, pakume 
sel hooajal uuendusena kõigile klubiliikmetele 

suurepärast võimalust neil ise kaasa lüüa. Kor-
raldame nii-öelda fännireisi, mille raames teeme 
soovijatele hea pakkumise transpordi, majutuse, 
green fee’de ja kogu programmi osas. See on suu-
repärane võimalus reisida heas seltskonnas koos 
Niitvälja esindusvõistkonnaga Soome või Lätti, 
mängida ise Messila või Ozo väljakul, toetada 
meie võistkonda, osaleda ühises programmis ja 
veeta sõpradega mõnusalt aega pidulikul õhtu-
söögil. Lisainfot fännireiside kohta jagame hoo-
aja alguses Niitvälja uudiskirjas ja kodulehel. 

Alanud aasta Niitvälja võistluskalendrit ja 
tegevusplaane vaadates võib julgelt öelda, et ees 
seisab põnev ja teguderohke golfihooaeg. Põhju-
si ka varakevadistes tingimustes golfikepid harju-
tamiseks välja otsida peaks jaguma küllaga. 

Seniks aga head päikese ja soojemate ilma-
de ootust, et pääseda kiiremini Niitvälja murule 
golfi nautima!

Terje Pällo
Niitvälja Golf | Kapten
Välissuhete toimkonna juht

NIITVÄLJA GOLFIKLUBI SÕPRUSKLUBI KOHTUMISTE ARV VÕITUDE ARV VIIKIDE ARV

Messika GK 13 6 3

Ozo GK 11 6 1

Botkyrka GK 6 3 0

EGGC seeniorid 2 0 0

Kokkuvõtet sõpruskohtumiste tulemustest saab näha järgnevast tabelist: 
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Muudatused 
HCP pidamisel 
ja golfireeglites

sOOViMAtA tEEMAt liiGA kEErulisEks AjAdA, Ei HAkkA 
siiNkOHAl kirjEldAMA PõHjusi, Miks EGA EHk EurOOPA GOlfi 
AssOtsiAtsiOON (kuHu kuulub EEsti GOlfi liit jA sEEläbi 
kA MEiE GOlfiklubi) HCP PidAMist MuudAb, EGA kirjEldAMA 
kõiki MuutustE dEtAilE – NENdEst VõitE PikEMAlt luGEdA 
EGli PrEsidENdi PEEP PõldsAMMi sElEtustEst MEiE 
kOdulEHEküljEl.

Selle asemel toome välja 
mängijate jaoks olulisemad 
muudatused ja käitumisjuhised
aastal 2012.
1. Nagu varasemalt, mõjutavad ka tule-

vikus võistluste tulemused teie HCP-
d, kuid alates sellest aastast põhineb 
HCP muutus ülikeerulistel algorit-
midel, mistõttu mängijal endal ei 
ole enam võimalik võistlustulemuste 
põhjal oma uut HCP-d arvutada. 
Seda teeb 2012. aastast Golfboxi li-
saprogramm, mis olenevalt puhvris-
se mänginud võistlejate arvust võib 
puhvrit kas vähendada või suurenda-
da. Kuna HCP muutus ei sõltu nüüd 
ainult teie enda tulemusest, vaid ka 
kõigi kaasvõistlejate tulemustest, tä-
hendab see mängijale eelkõige kohus-
tust pärast iga võistluse lõppu uurida 
oma uus HCP  välja Golfboxist (või 
küsida caddiemaster’ist). Eriti oluline 
on see siis, kui lähete järgmisel päeval 
teise klubisse võistlema. 

2. Selleks, et muuta oma HCP-d väljas-
pool võistlusi, tuleb edaspidi alati oma 
mänguring eelnevalt caddiemaster’is 
registreerida kui Extra Day Score ehk 
EDS ning pärast ringi tulemuskaart 
sisse anda. Kui te oma mänguringi 
enne ringi alustamist selliselt ei regist-
reeri ja kaarti ei tagasta, siis teie ringi 
tulemus (ka väga hea tulemus) HCP 
arvestusse ei lähe. Samas, kui te EDS-i 
registreerite, aga pärast kaarti sisse ei 
anna, tõuseb teie HCP automaatselt 
kas 0,1 või 0,2 pügalat (vastavalt sel-
lele, millises HCP grupis te parasjagu 
olete).

3. Teistes klubides või välismaal mängi-
des peab mängija registreerima oma 
EDS-ringi Niitväljal (koduklubis) 
enne ringi alustamist, teatades sõnu-
mi või e-mailiga caddiemaster’isse 
oma nime, väljaku, kuupäeva ja star-
diaja. Pärast EDS-ringi mängimist 

tuleb oma kaart võimalikult kiiresti 
(mitte hiljem kui 2 nädala jooksul) 
Niitväljale toimetada. 

4. Niitvälja aktsepteerib ka Golfboxi 
kaudu sisestatud tulemuskaarte, kuid 
need peavad olema märkija poolt läbi 
Golfboxi kinnitatud hiljemalt 2 nä-
dala jooksul.

5. Teistes klubides võistlemas käies 
muutub teie HCP automaatselt Gol-
fboxi abil, kuid vajadusel tasub ka seal 
pärast võistlust oma HCP muutus üle 
küsida.

Kokkuvõttes on uuenduste eesmärk muu-
ta mängijate HCP pigem nende hetketaset pee-
geldavaks kui potentsiaali näitavaks, nagu see oli 
varasemas süsteemis. Segaduste ja probleemide 
vältimiseks soovitame meiegi registreerida või-
malikult palju EDS-ringe, et igaühe HCP vas-
taks reaalsele tasemele. Jääb ainult üle loota, et 
süsteem hakkab toimima ja täidab oma eesmärgi. 
Püüdleme selle poole kõik koos.

Lõpetuseks
2012. aastast kehtivad uued R&A gol-

fireeglid: lihtsamaks on tehtud võistlusele 
hilinejate elu, muudetud on mõistet „pallile 
suunavõtt” ja karistusi, mis järgnevad palli liiku-
misele, kui see on ilmselgelt põhjustatud muust 
kui mängija enda tegevusest (nn Harringto-
ni kaasus). Hoopis läbimurdelisem muudatus 
puudutab aga amatööristaatuse reegleid, kus on 
pikaajalise kaalumise järel kaotatud auhinnapii-
rangud hole-in-one’i lööjatele. Täpsemalt soo-
vitame lugeda meie koduleheküljelt, kus EGL-i 
reeglite ja HCP komitee juht Heinu Klaas need 
ja teised muudatused kenasti lahti seletab.

Ilusat algavat golfiaastat ja jõudsat HCP 
langetamist soovides,

Marge Linnas,
klienditeeninduse juht
Teele Tohver,
reeglite ja HCP toimkonna juht



Vaid 2 tunniga Helsingisse ja 
parim sõidugraafik aastaringselt!

Auto ülevedu 

al. 16 �
Reisijapilet 

al. 19 �/in

Veeda aega restoranides ja baarides, 
külasta rikkaliku valiku ning 
hea hinnaga kaupluseid. 
Tallink Shuttle – 
lühike ja mugav laevareis. 
Nüüd Tallinnast Helsingisse 
pühapäeval ka kell 7:30.

Info ja broneerimine 
17 808 (85 senti kõne + operaatori tasu)
või www.tallink.ee

Naiste-
üritused 
aastal
2012

NiitVäljA GOlfiVäljAkul ON uuEl HOOAjAl uut 
läHENEMist jA HiNGAMist kA NAistE tEGEVusEs. OlEME 
sENisEst ENAM PüüdNud rõHutAdA NAisElikkust, 
klubikAAslAstEGA läViMist, PErEkEsksust jA 
lOOMiNGulisust.
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Meie eesmärk on rõhutada lisaks golfi 
sportlikule poolele tänapäeval väga olulist sot-
siaalset aspekti ja tervislikkust. Lisaks paljudele 
võistlustele, kus on teiste seas esindatud ka naiste 
võistlusklassid, on olulised spetsiaalselt naistele 
mõeldud võistlused:

Stiilivõistlus 10. juunil 2012
Läbi ajaloo ühe populaarsema naistevõist-

luse eesmärk on kinkida naistele üks ilus päev, 
mil nad võivad end tunda kauni, imetletu, hoitu 
ja erilisena. Stiilivõistlusel on olnud kasutusel 
erinevaid stiile, kuid üks joon on läbinud kogu 
sarja ajalugu – nimelt pikad kleidid ja seelikud.

2012. aastal ootame kõiki daame ja tüdru-
kuid osalema sellel võistlusel kantristiilis, kusjuu-
res seelik ja kübar on kohustuslikud elemendid. 
Et tegemist on fun-võistlusega, võivad tänavu 
osaleda ka algajaid, kes saavad võimaluse mängi-
da eraldi võistlusgrupina Par 20-rajal.

Võistlusel on hulgaliselt auhindu ja neid 
ei jagata mitte päris traditsiooniliselt. Näiteks 
peaauhinna viib alati koju kõige stiilsemalt riie-
tunud daam ja võitja valivad kõik osalejad ise!

Naiste golfisari “Sõbrannad” 
Tegu on täiesti uue võistlussarjaga. Naiste 

elus on ülimalt oluline koht sõbrannadel ja see-
pärast võibki juhtuda, et naistel jääb golfihuvi 
pooleli just golfisõbranna puudumise tõttu. Selle 
võistlussarja eesmärk ongi aidata kõigil tutvuda 
oma klubikaaslastega ja leida uusi sõbrannasid 
või mängusõpru.

Võistlussari kestab läbi kogu hooaja – sari 
algab mais ja lõpeb finaalvõistlusega septembris. 

Mängitakse paarides. Võistlusele saab re-
gistreeruda nii kahekesi koos kui ka üksinda; 
viimasel juhul aitab sõbrannad kokku viia võist-
luskomitee.

Hooaja vältel mängivad kõik paarid 
omavahel ühe kohtumise. Mõlemad paarilised 
mängivad individuaalset mängu, aga meeskon-
na arvesse läheb igal rajal parema sõbranna tu-
lemus (selle võistleja tulemus, kes sai antud rajal 
rohkem punkte). Täpsem juhend edastatakse 
hiljem, aga juba praegu on selge, et see võistlus-
formaat lubab osaleda erineva HCP-tasemega 
võistlejatel ja kavandada mänguaega senisest 
paindlikumalt. 

Ja mis kõige tähtsam – nii saame tuttavaks 
kõigi teiste toredate golfidaamidega! 

Treeningud ja golfilaager
Toimuma hakkavad regulaarsed naiste 

treeningud ja lisaks neile on pro Piret Peernal 
plaanis korraldada suvel klubi naiste golfilaager. 
Laagris pannakse rõhku golfi kõigile olulistele 
tahkudele: tehnilistele oskustele, strateegiale, 
üldfüüsilisele ja vaimsele poolele, reeglitele ja 
varustusele. Laager on planeeritud kolmepäeva-
sena ning see toimub kas Niitväljal või mõnel 
muul golfiväljakul, vastavalt huvigrupi soovile ja 
naiste aktiivi ettepanekule. 

Lisaks golfi õppimisele on laagri eesmärk 
on ühiselt vaba aega veeta: näiteks lõpetada laag-
riõhtud grillpeo, ujumise ja muu meeleoluka te-
gevusega.

Ulvi Ingver | Naistetoimkonna juht

Sinised tee’d
Hea uudis on meil ka võistlussporti 
harrastavatele naisgolfaritele. Sellest aastast 
on võimalus mängida sinistelt tee`delt. 
Kindlasti teeb see mängimise huvitavaks ja 
rohkem väljakutseid tekitavaks.

UUDISED NAISTELE: Lastehoid Niitväljal 
Meil on heameel avatava lastehoiu üle, mis on 
kavandatud nii, et emad saaksid muretult osaleda 
sõbrannade tuuril ja Niitvälja tuuril. 
Ka naiste treeningu planeerime päevadele, mil 
lastehoid on avatud.     
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LASTEHOID
Niitvälja on Eesti Golfi kodu – ja kodu 

suurim väärtus on lapsed. Meie soov on sel aastal 
hakata pakkuma lastehoiuteenust kõigile emade-
le ja isadele. Lapsed on  Niitväljale hoidu ooda-
tud maikuust  septembri lõpuni neli korda näda-
las: teisipäeviti, neljapäeviti  ja nädalavahetustel.

Esialgu on meie lastetuba sisustatud vana 
klubihoone ruumidesse, aga tulevikus püüame 
leida parema lahenduse pisikese lastemaja näol, 
mis on ümbritsetud aiaga ning sisustatud ja ku-
jundatud turvaliseks pesaks meie lastele.

Lastehoidu on oodatud teie silmaterad va-
nuses 1,5–7 aastat ja meie hoole alla saavad nad 
tulla kuni kuueks tunniks neljal päeval nädalas. 
Lastehoid on avatud teisipäeviti kell 9.00–15.00, 
neljapäeviti kell 13.00–19.00 ja nädalavahetus-
tel kell 9.00–15.00.

 Oleme püüdnud hoida hinda võimalikult 
madalana, kuid sõltuvalt kasutusaktiivsusest 
võime hooaja jooksul olla sunnitud hinnataset 
korrigeerima.

1 kord – 15 eurot
10 korda – 135 eurot
20 korda – 250 eurot 

Teie pesamunadel hoiavad silma peal noo-
red ja armsad lapsehoidjad, kes on läbinud vas-
tava koolituse ning vastavad igati kvalifitseeritud 
hoidja tasemele. Lastehoiu täpsema tegevus- ja 
päevakavaga saate peagi tutvuda meie kodulehel.

MARSHAL’ID
Võttes arvesse Niitväljal mängivate ini-

meste arvamusi ja soove, otsustasime sellest aas-
tast suunata rohkem tähelepanu meie väljakul 
toimetavate marshal’ite töösse. 

Üks tähtsamaid muudatusi on kindlasti 
see, et igal nädalavahetusel kella 8–14 ning ar-
gipäeviti tipptundidel hakkavad esimesel tiil ole-
ma starterid. 

Starteritena tulevad meile appi Niitvälja 
golfiklubi noormängijad, kelle ülesanne on lähe-
tada mängijad õigele rajale, jälgida, et kõik män-
gijad registreeriksid end caddiemaster’is rajale, 
kontrollida greenfee’sid, griinikahvleid ja flight’i 
HCP-sid (et see ei ületaks 108) ning teavitada 
mängijaid väljakul toimuvast. 

Lisaks juba tuttavatele marshal’itele Prii-
dule ja Karlile on meil abiks nüüd ka Alari. Niit-
välja uus marshal Alari Pira on paljudele klubi-
mängijatele kindlasti juba tuttav nägu. Tegu on 
noore ja tubli golfimängijaga, kes on Niitväljal 
mänginud juba mitu aastat. Noorele eale vaata-
mata on ta asjalik noormees, kes kindlasti oskab 
väljakul mängijaid mängutempo ja reeglite osas 
aidata. 

Iga päev väljakul viibivate marshal’ite pea-
mine ülesanne on teid igati aidata, et mänguring 
oleks meeldiv ja sujuv. 

Meeldivat uut golfiaastat soovides,
Niitvälja marshal’id.

uudised 
kliendi-
teeninduselt
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Plaanis on palju võistlusi, sh tiitlivõistlusi 
ja sõpruskohtumisi, EGL Seenioride Tour ja Va-
nameeste Liiga „uues kuues” ning mitu golfireisi.

Niitväljal on juba üle saja 50+ vanuses 
mängija ja igaüks leiab kindlasti midagi huvita-
vat ja just temale sobivat. 

Sel aastal toimuvad taas seenioride Eesti 
Meistrivõistlused rajamängus, seekord siis Niit-
väljal. Eelmise aasta Eesti Meistrivõistlustel löö-
gimängus saavutasid meie klubi esindajad kolm 
auhinnalist koha nii nais-kui meesseenioride ar-
vestuses. Kas kordame seda saavutust?!

14. mail käivitub EGL-i Seenioride Tour, 
mille osavõistlused peetakse Eesti kuuel erineval 
golfiväljakul. 

Kõigi võistluste vanusepiir seenioride klas-
sis osalemiseks on naistel 50+ ja meestel 55+ aas-
tat, Vanameeste Liigasse ja sõpruskohtumistele 
on oodatud kõik mängijad vanuses 50+ aastat.

Vanameeste Liiga meeleoluka formaadi 
kutsusid 2007. aasta suvel ellu Carl Orav ja Ülo 
Vahimets. Tänavu on kuuendat korda toimuv 
võistlus saanud natuke värskendust: mänge on 
vähem – ainult kuus; paarid loositakse – see 
peaks tooma vaheldust neile, kes juba viis aastat 
sama paarilisega mänginud, ja uutele osalejatele 

peaks liitumine olema kergem, sest nad ei pea ise 
paarilist otsima; sel suvel toimub turniir Šveitsi 
süsteemis.

Palju on poleemikat tekitanud nimi Va-
nameeste Liiga. Kas siis mängida saavad ainult 
mehed ja ainult vanad? Loomulikult on oodatud 
mängima kõik mängijad vanuses 50+ ja ajalugu 
on näidanud, et kahel viimasel aastal on võitnud 
hoopis naispaar ja ühel aastal on kuningast saa-
nud hoopis kuninganna. Mullu arutati korduvalt 
nime muutmise ideed, aga et paremat varianti ei 
leitud, siis mängime lõbusasti Vanameeste Liigat 
edasi ja ongi lahe! 

Ka sel suvel toimuvad meie traditsiooni-
lised sõpruskohtumised EGCC vs TGK 50+ ja 
klubidevaheline sõpruskohtumine Valgerannas. 
Loodame rändkarikad üle mitme aasta koju, 
Niitväljale tuua.

Ja muidugi on kõik oodatud võistlus- ja 
naljarohketele seenioride golfireisidele: aprillis 
Florida golfilaagrisse, maikuus Läti–Leedu 
turneele ja oktoobris imelisele golfinädalale 
Küprosel.

Kohtumiseni Niitväljal!
Anne Petter | Seenioride toimkonnast

Ilusat algavat 
hooaega,  
50+ 
klubiliikmed!

luMi sulAb jA HiNG iHkAb 
GOlfiVäljAkulE. MidA uut 
siis HOOAEG tOOb?
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Meie eesmärk on pakkuda lastele ja noor-
tele eakohast golfiõpetust. Selleks arendame 
me nende üldfüüsilisi oskusi ja mängutehnikat, 
tutvustame reegleid ja etiketti ning anname nõu 
varustuse osas.

Me tegutseme koostöös Niitvälja golfi-
keskuse ja golfiklubiga, et tuua Niitväljale uusi 
noormängijaid, tagada noortekoondise treenin-
gute toimumise ja hoolitseda järelkasvu eest nii 
harrastajate kui ka tippmängijate osas. Peame 
oluliseks edastada lastele ja noortele fair play põ-
himõtteid ja mängulist suhtumist.

Ootame golfi õppima tüdrukuid ja poisse 
alates viiendast eluaastast – kõiki, kes tahavad 
koos sõpradega golfi treenida ja mängida.

Treeningutel kasutame uuenduslikke ja 
eakohaseid lahendusi, et lastes tärkaks ja säi-
liks huvi golfi vastu. Lapsi õpetades lähtume 
metoodikast, mille on välja töötanud maail-
ma juhtivad golfieksperdid, sporditeadlased, 

Niitvälja 
Golfikool

Niitvälja 
 Noorteprogramm 2012

fitness’itreenerid ja arstid Titleist Performance 
Institute’ist (TPI, vt www.mytpi.com).

Suvel on meil plaanis korraldada lisaks 
treeningutele golfilaager Niitväljal. Samuti tee-
me koostööd koolide ja noortekeskustega ning 
erinevate spordialade treeneritega, et tutvustada 
golfi kui suurepärast perekeskset vaba aja veetmi-
se võimalust ja kui spordiala, mis on alates 2016. 
aastast esindatud ka olümpiamängudel.

Kutsume kõiki lapsi ja noori 
Niitväljale Golfikooli treenima.
Lisainfot leiate Niitvälja Golfi 
koduleheküljel.

Golf on lahe!
Piret Peerna,
Golfikooli treener ja asutaja
Martin Toom
Golfikooli treener ja asutaja

MEil ON HEAMEEl tõdEdA, Et HuVi NiitVäljA 
NOOrtEPrOGrAMMiGA liituMisE VAstu Oli suur. 
MEilE EsitAtud AVAldustEst rAHuldAsiME 23, 
sH 13 POissi jA 10 tüdrukut. 

MEil ON rõõM tEAtAdA, Et AlAtEs 1. juuNist 2012 
AlustAb NiitVäljAl tEGEVust EEsti EsiMENE lAstElE jA 
juuNiOridElE sPEtsiAlisEEruNud GOlfikOOl.
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katsevõistlused on avatud kõigile kuni 21-aastas-
tele klubiliikmetele, kes vastavad Eesti noorte-
koondise katsevõistluse juhendis toodud tingi-
mustele.

Hooaja jooksul korraldab klubi Niitvälja 
noortele ka mitmeid üritusi, sh golfilaagri Ote-
pääl või Saaremaal (toimumiskoht kinnitatakse 
mai alguseks) ja vahetusreisi Soome Keimola 
golfiklubi juunioritega. Iga kuu toimuvad Niit-
väljal või selle lähiümbruses seminarid, mis ai-
tavad noortel paremini mõista golfimängu ja 
selle nüansse. Esimese selline seminar puudutab 
golfi etiketti ja reegleid ning toimub aprilli lõpus 
Niitväljal. Klubi toetab noorte väljasõite EGL-i 

Noorteprogrammiga liitumine tagab 
noortele tasuta mänguõiguse tööpäevadel ja 
võimaluse kasutada tasuta harjutuspalle. Nende 
noorte hulgast valitakse välja Niitvälja noorte-
koondis, kellele laieneb ka mänguõigus näda-
lavahetustel ja piiramatu harjutuspallide arv. 
Golfiklubi toetab oma võimaluste piires noorte 
võistlemist Eesti tippvõistlustel ja väljaspool Ees-
tit.

Ühtlasi aitavad noored korraldada elu 
Niitväljal, osaledes võistluste korraldamisel ja 
väljaku korrashoiul – divot’iringidel. Vanemad 
noorteprogrammis osalejad töötavad suve jook-

sul kaks korda starterina ning see annab kõigile 
klubiliikmetele võimaluse kohtuda ja tutvuda 
meie tulevikulootustega.

Niitvälja Noortekoondis, mis pannakse 
edaspidi kokku eelneva aasta tulemuste põhjal, 
koostatakse seekord katsevõistluse baasil, mis 
toimub paralleelselt Eesti noortekoondise kat-
sevõistlustega 24.–25. mail Niitväljal. Niitvälja 
noortekoondisesse pääsenute hulgast valivad 
noored ise endale kapteni, kes aitab edaspidi 
suunata Noortetoimkonna tööd ja edastada klu-
bile noorte tagasisidet. Niitvälja noortekoondise 

Juuniortuurile bussitranspordi korraldamise ja 
doteerimisega Tallinna ümbrusest kaugemal asu-
vatele väljakutele. Jätkame nii laste kui ka noorte 
sarjade korraldamist, peame noorte edetabelit ja 
pakume noortele võimalust võtta osa klubi tipp-
võistlustest ja sõpruskohtumistest. Hea atmo-
sfääri loomiseks on plaanis mõned ühised vaba 
aja üritused ja sõpruskohtumine petangis klubi 
seeniorite toimkonnaga. 

Koos loodava golfikooliga loodame, et 
meie praegustel klubinoortel seisab ees põnev ja 
teguderohke aasta ning et üha rohkemad uued 
noored golfarid leivad tee Niitväljale.
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Mäng jätkub 
Laulasmaa Spá s!

Niitvälja golfi väljak ➜ 10 minutit autosõitu  ➜ Laulasmaa Spa

SINU OOTEL ON
Suurepärane A´la Carte restoran 
Sohvabaar ja väliterrass
Lõõgastav vee- ja saunakeskus
Wellness spaa- ja ilukeskus
Hotell ja konverentsikeskus

Info ja broneerimine telefonil
 6870 888 ja sales@laulasmaa.ee. 
Vaata lisa www.laulasmaa.ee

Demo sobib suurepäraselt seminaride, 
koosolekute, suvepäevade ja sünnipäevade sport-
likuks vahepalaks või ka eraldiseisvaks ürituseks. 
Sel hooajal pakume koostöös Laulasmaa Spa ho-
telli ja Laitse lossiga võimalust korraldada meel-
dejäävaid üritusi koos majutuse ning seminari- ja 
peoruumide rendiga. 

Golfipäeva eesmärk on anda osalejatele 
ülevaade golfimängu ideest, reeglitest ja etiketist. 
Üldjuhul kolmetunnise ürituse käigus saavad 
kõik osalejad teha erinevaid golfilööke ja osale-
da esimesel lähimänguvõistlusel. Niitvälja Gol-
fikeskuses on ürituste võõrustamiseks olemas 
suurepärased harjutusalad ja vajalik varustus. 
Kogemustega pro´d on valmis demo läbi viima 
ka soome, saksa, inglise ja vene keeles.

Ürituse tellija soovidest lähtuvalt võime 
muuta ürituse kestust ja ülesehitust. Kõik korral-
daja ettepanekud on alati teretulnud ja meie aita-
me omalt poolt kogemuste ja ideedega. Toitlus-
tuseks ja äraolemise korraldamiseks on Niitväljal 
olemas restoran ja terrass kauni vaatega väljakule 
ja harjutusaladele.

Kuna Niitvälja Golfikeskuses seminari-
ruumide rentimise võimalust ei ole, teeme koos-
olekute ja seminaride läbiviimiseks koostööd ka-
heksa kilomeetri kaugusel asuva Laulasmaa Spa 
hotelli ja 18 kilomeetri kaugusel asuva Laitse 
lossiga. Mõlemad pakuvad suurepäraseid ruume 
erinevate ürituste korraldamiseks kuni paarisaja-
le inimesele.

 Golfidemo
suurepärane sportlik üritus sõpradele, 
koostööpartneritele ja kolleegidele

GOlfidEMO ON PAArituNNiNE GOlfi tutVustAV üritus, 
MillE käiGus sAAVAd OsAlEjAd PrO juHENdAMisEl 
ülEVAAtE GOlfiMäNGust NiNG EriNEVAtE GOlfilöökidE 
tEGEMisEl käE VAlGEks tEHA. 
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3-tunnine golfidemo 
Niitväljal sisaldab: 
•	 lühiülevaadet golfi ajaloost, 

mängureeglitest, varustusest, 
etiketist ja ohutusest; 

•	 väljaku tutvustust ja osalejate 
küsimustele vastamist; 

•	 kaug- ja lähilöökide harjutamist; 
•	 puttamisvõistlust ja autasustamist;  
•	 varustust ja harjutuspalle löökide 

sooritamiseks.

Golfidemo hind: 
Kuni 10 osalejat grupis 
380 eurot 
Üle 10 osaleja grupis
39 eurot osaleja kohta 
Üle 25 osaleja grupis
kokkuleppel

Tule ja veeda koos oma 
klientide, kolleegide, sõprade või 
koostööpartneritega mõnus päev 
golfimurul.
 
Küsi personaalset pakkumist: 
Imbi Paloots, 
imbi@niitvaljagolf.ee, 
tel: +372 53 444 152



Aasta-aastalt püüame lihvida kursuste 
ülesehitust ja tingimusi, et pärast nende lõpeta-
mist oleks võimalikult lihtne mänguga jätkata. 
Sel suvel anname kursuse läbinutele kaasa roh-
kem kui 400 euro väärtuses teenuseid ja pakume 
erinevaid järelkursuste võimalusi. Kursusi viivad 
Niitväljal läbi kogemustega pro´d Piret Peerna ja 
Martin Toom.

Miks läbida Green Card´i kursus
 just Niitväljal?  
Niitvälja Golfikeskus on kursuste läbivii-

miseks ja mänguga alustamiseks ideaalne: meil 
on suurimad harjutusalad, sh katusealune löö-
giala ja alustajatele sobiv viierajaline PAR 20-väl-

jak. Pärast kursuste läbimist on kõigil võimalus 
osaleda spetsiaalsetel jätkukursustel ning osaleda 
algajate võistlustel.

Kursuste hinnad on Niitväljal soodsad 
ning grupi suurus on maksimaalselt kaheksa ini-
mest. Täiskasvanule maksab kursus 65 eurot ja 
kuni 18-aastasele noorele 37 eurot.

Iga Niitväljal Green Card’i kursuse läbinu 
saab lisaks tunnistusele rohkem kui 400 euro 
väärtuses teenuseid ja lisasoodustusi:  

1. Kaks nädalat tasuta mängu viierajali-
sel PAR 20-väljakul + kolm green fee 
vautšerit PAR 20-väljakule;  

2. Üks tasuta green fee vautšer 18-raja-
lisele Park-väljakule; vautšer kehtib 

 Green Card´i 
kursused  2012

iGAl AAstAl läbiVAd sAjAd HuVilisEd 
NiitVäljAl GOlfi AlGõPPE EHk GrEEN 
CArd’i kursusEd.
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alates 07 .04. 2012  meie mõnusast ja tervislikust  menüüst 
osa saama.  Nauditav miljöö kesk Niitvälja rohelust, kus
uued särasilmsed teenindajad veinikaarti tutvustamas, 

Hooaja alguses (aprillis) oleme avatud: 10.00 – 21.00
Seega võta pere ja sõbrad kaasa ning tule meile külla! 

Lugupidamisega,
Restoran “Hole In One”  meeskond

koos HCP 0–36 mängijaga E–R kell 
8–14 ja nädalavahetustel kell 16–20;

3. Õigus läbida PAR 20-rada koos pro’ga 
kõigest 20 euro eest (tavahind on 80 
eurot);  

4. Viis Park-väljaku green fee´d hinnaga 
125 eurot (tavahind on 245 eurot);  

5. Algaja paketist hinnaga 735 eurot ar-
vutame soovi korral maha teie kursuse 
maksumuse. Te saate kogu hooaja pii-
ramatult mängida nii PAR 20- kui ka 
Park-väljakul. Lisaks on teil võimalus 
sõlmida intressivaba maksegraafik;  

6. Lisasoodustused:
•	 range`i žetoonid hinnaga 1 euro/tk 

(kuu aega pärast kursuse läbimist);
•	 varustuse laenutus 50% hinnasoodus-

tusega (terve hooaja vältel);

•	 ostu sooritamisel Niitvälja golfipoes 
kehtib Green Card’i kursuse läbinule 
10% hinnasoodustus; 

•	 kursuse toimumise nädalal ja sellele 
järgneval nädalal on golfikepi laenu-
tus tasuta. 

NB! Soodustused kehtivad 
vaid Green Card’i kursuse 
väljastamise aastal.

Kursustele saate registreeruda, helistades 
golfikeskuse caddiemaster`ile: + 372 678 0454 
või saates e-maili: info@niitvaljagolf.ee.

Aprilli ja mai kursuste kavad on üleval 
meie kodulehel. Oleme valmis 
korraldama kursusi ka just teile 
sobival ajal.
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Kõige väiksemad õigused on hooajapile-
tiga mängijail – nemad saavad õiguse kasutada 
tasuta golfikäru. Peamiste soodustuste avanemi-
seks on tarvis liituda golfiklubiga või soetada en-
dale Niitvälja aktsia.

Peamised soodustused klubiliikmele on 
10% hinnaalandus ostudelt Pro Shopis, 15% 
restoranis (sellele lisanduvad eripakkumised) 
ja 25% harjutuspallide pealt. Sel aastal kaasneb 
klubiliikme staatusega esmakordselt golfikind-
lustus ja seda tänu EGL-i pingutustele. Oma 
klubi liikmetele pakume lisaks eelisaegu väljakul 
(E–R kell 16.30–18, L–P kell 7–10). Eelisaega-
del mängimiseks tuleb klubiliikmel broneering 
teha vähemalt 24 tundi enne soovitud tii-aega. 
Eelisajad avatakse kõikidele huvilistele regist-
reerimisjärjekorra alusel kui tii-ajani on jäänud 
vähem kui 24 tundi ja  klubiliikmed ei ole aegu 
ette  broneerinud. Klubiliikme eelisajale saab 
klubiliige broneerida end koos vabalt valitud 
kaaslastega. Lisaks on klubiliikmetel jätkuvalt 
eelisõigus võistlustele pääsemiseks, odavamad 
võistlustasud ja soodushinnad klubi üritustel 
osalemiseks. Klubiliikmetel on võimalus osaleda 
Niitvälja Edetabelis, esindada meid sõpruskoh-
tumistel ja võistlustel, osaleda Match Play tabelis 
(seda ka neil, kelle koduklubi ei ole Niitvälja) 

ning muidugi kaasa rääkida klubi juhtimises ja 
tuleviku arengute kaardistamises.

Klubiliikmetest taseme võrra suuremaid 
soodustusi saavad meie aktsionärid ehk väljaku 
omanikud. Eelkõige on aktsia omamine oluline 
soodsaima võimaliku mänguõiguse saamiseks 
igal aastal. Aktsionärile maksab hooajaringne 
mänguõigus ja hooldus esialgu 570 eurot ja hoo-
ajapilet (arvestamata algajate soodustusi) 1000 
eurot. Seega on aktsionäri võit tänase seisuga 
kuni 430 eurot. Sellest hooajast alates aitame 
aktsionäridel ka oma kasutamata aktsiaid välja 
rentida – see annab võimaluse oma aktsiate pealt 
natuke teenida. Neile lisanduvad juba ammu 
kehtinud soodustused: 25% hinnaalandus golfi-
auto ja varustuse rendist ja ning õigus pakkuda 
oma flight’ikaaslasele 25% hinnaalandust green 
fee’st. Suuraktsionäridele on soodustused loo-
mulikult veelgi magusamad. Täpse ülevaate kõi-
gist pakkumistest leiate meie kodulehelt.

Lõpuks tasub veel lisada, et käesolevast aas-
tast alates on soodustuste kasutamine teie jaoks 
mugavam – enam ei pea te selleks esitama oma 
klubikaarti, piisab, kui ütlete caddiemaster’ile 
või restoranipersonalile oma nime. Klubikaardi 
saavad sellest aastast alates ainult klubiliikmed ja 
see antakse välja koostöös EGL-iga.

Püsiklientide 
soodustused 
2012. aasta hooajal

2012. AAstA HOOAjAl jätkAME ME sOOdustustE 
PAkkuMist OMA PüsikliENtidElE. NiitVäljA PüsikliENdid 
jAGuNEVAd lAiAs lAAstus kOlMEks: HOOAjAPilEtiGA 
MäNGijAd, klubiliikMEd jA AktsiONärid.

TÄHELEPANU! TEGEMIST ON ALKOHOLIGA. ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST.
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AS Eesti Golfikeskuse nõukogu
Aivar Riimets
Enn Einla
Gunnar Toomemets
Priit Ingver
Sami Seppänen
Tarmo Lehiste

MTÜ Tallinna Golfiklubi volikogu
Peeter Tohver klubi president
Terje Pällo klubi naistekapten, 
 välissuhete toimkonna juht
Erko Täht klubi meestekapten, 
 võistlustoimkonna juht
Ulvi Ingver klubi naistetoimkonna juht
Anne Petter klubi seenioride 
 toimkonna juht
Teele Tohver klubi reeglite- ja 
 HCP-toimkonna juht
Raivo Rimm klubi mentorlusjuht
Allan Elerand klubi noortetoimkonna juht
Rein Raudsepp klubi väljakutoimkonna juht
Kaarel Sibul kohtunik, Rein Sibula 
 memoriaali korraldaja
Aivar Riimets AS Eesti Golfikeskus 
 nõukogu esindaja

SA Niitvälja Golfikeskus
Kristo Tohver tegevjuht
Aire Niine raamatupidaja
Marge Linnas  klienditeeninduse juht
Imbi Paloots müügi- ja 
 kommunikatsioonijuht
Merle Eenmaa klubi sekretär
Kreete Kukumägi head caddiemaster
Getter Haossaar caddiemaster
Helmi-Maarja Sakala caddiemaster
Heidi Thalfeldt caddiemaster 
Priit Jalasto head-marshal
Karli Kütaru marshal
Alari Pira marshal
Paul Roocroft head greenkeeper
Kristel Mülle deputy head greenkeeper
Aivar Leotoots mehaanik, greenkeeper
Kristjan Paalberg greenkeeper
Priit Perkson greenkeeper
Raido Matthiessen greenkeeper, mehaanik
Aivar Lell greenkeeper
Peeter Melnik greenkeeper
Margus Rootsmann greenkeeper
Avo Paalberg greenkeeper
Lisaks 3 valvurit, 2 koristajat, restoranipersonal, 
haljastusettevõte KPV Grupp.

Niitvälja Golf pro’d
Piret Peerna
Martin Toom

Niitvälja Golfi 
meeskond

NiitVäljA GOlf MEEskONd MOOdustub kOkku kOlMEst 
EriNEVAst OrGANisAtsiOONist jA MõNEst PArtNErist, 
kEs kõik töötAVAd üHisElt sEllE NiMEl, Et NiitVäljA 
GOlf PAkuks tEilE POsitiiVsEid EMOtsiOONE jA õiGustAks 
jätkuVAlt tiitlit EEsti GOlfi kOdu. 

Täname meie head sõpra ja koostööpartnerit golfifotograaf Mats Soomret, kes on lahkesti lubanud meil oma pilte siin 
ajakirjas kasutada. Hea meel on selle üle, et taas teeb Mats pilte meie aasta tähtsündmustest jätkates nii juba pikka aega 
kestnud meeldivat koostööd. Tema töid leiab aadressilt www.soomre.com www.niitvaljagolf.ee



“Nothing 
 feels like a 
 Mizuno”

Uuel hooajal | uus BO Golf Proshop

Luke DonaLD


