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6. juunil, 5. juulil, 1. augustil ja 6. septembril loosime eelmisel 

kuul turniiril osalenute vahel välja Jaguari nädalase kasutus-

õiguse, finaalvõistlusel hole in one’i lööja aga sõidab selle 

autoga terve aasta!

Kõigi Eestis müüdavate Jaguari mudelitega saad tutvuda 

ametliku esindaja Motors Eesti salongis Läike teel  Tallinnas.

Inchcape Motors on Jaguari ametlik müügiesindaja Eestis

Läike tee 38, 75312 Peetri alevik, Rae vald Harjumaa, Tel: +372 6 630 600

XF SPORTBRAKE

Kütusekulu alates 5,1 l/100 km; CO2 emissioon alates 135 g/km 

2. maist 29. septembrini

Juba teist aastat järjest on meil rõõm pak-
kuda sulle algava hooaja kohta kokkuvõtvat aja-
kirja. Loodame, et hetkeks, mil sa seda lugema 
hakkad, on lumi juba platsilt läinud ja väljaku 
avamine on käega katsuda. Sellel aastal on ajakiri 
sisukam kui varem – ühelt poolt tänu põnevatele 
tegemistele, mida 2013. hooaeg Niitväljale toob, 
ja teisalt seepärast, et oluliselt on täienenud meie 
toetajate/partnerite read, kellega seotud reklaa-
me sa ajakirja vahelt leiad. Pea kõik eelmisel aas-
tal meid toetanud ettevõtted jätkavad koostööd 
– sügav kummardus neile selle eest.

Tervitame oma partnerite hulgas noorte- 
golfi toetajat Premiat; meiega on liitunud Üle- 
miste City ärilinnaku arendaja AS Technopolis 
Ülemiste ja viskielamusi pakub sellest aastast ala- 
tes meie mängijatele Glenmorangie viski (Prike) 
ning Rohelise Raja esitlejaks ja uute mängijate 
golfi juurde toojaks saab Danske Bank. Üks olu-
lisi uusi partnereid on Mandatum Life, kes lisaks 
tavapärasele partnerlusele võtab oma hoole alla 
Niitvälja Karika ja selle uhke ajalooga võistluse 
auhinnalaua.

“Mandatum Life on otsustanud alustada 
koostööd Niitvälja golfiklubiga, sest nii inves-
teerimises ja varahalduses kui ka golfis on palju 
sarnaseid jooni. Seatud eesmärk saavutatakse 
mõlemal juhul sihipärase töö, pikaajalise koge-
muse ning vajalike oskuste pideva edasiarenda-
misega. Üks kõige olulisemaid eduvalemeid on 
aga võimalike riskide haldamine. Seega, kui sul 
on kontroll oma riskide üle, on sul kontroll ka 
oma elu ja mängu üle.” - Imre Madison, Manda-
tum Life Balticu juhatuse esimees.

Talv on olnud pikk ja väga sisukas. Oluli-
sim teema on olnud uue Green Cardi lahenduse 
väljatöötamine, et rohkem inimesi golfi juurde 

jääks – selle tulem on koostöös reklaamiagen-
tuur Divisioniga paketiks vormistatud Roheli-
ne Rada. Teine tähtis uuendus on meie Pro’de 
süsteemi muutmine koostöös olemasoleva Eesti 
PGA Pro Martin Toomi ja värskelt Inglismaalt 
tulnud Briti PGA liikme Lee Marshalliga. Kol-
mandaks oleme kujundanud noorte jaoks süs-
teemse, aastaringse ja huvitava treeningplaani, 
mis annab lisaväärtuse nii meie klubimängijatest 
noortele, klubimängijate lastele kui ka ümb-
ruskaudsetest koolidest golfi juurde jõudvatele 
noortele. Neljandaks on oluline Niitvälja 20. 
juubel ja klubi kasvust tingitud vajadus tugeva-
ma klubitunde järele – me kõik tahame tunda 
uhkust oma klubi ja nende inimeste üle, kellega 
koos Niitväljal aega veedame. Tahame jõuda sel-
leni, et iga inimene tervitaks Niitväljal rõõmsalt 
oma kaasmängijaid ning klubiliikmed tunneksid 
üksteist vähemalt nägupidi. Mida me talvel selle 
nimel tegime, millised on esimesed tulemused ja 
kuhu me välja tahame jõuda, sellest kõigest järg-
nevatel lehekülgedel.

Oleme veendunud, et Eesti golfil seisavad 
ees head ajad. Head tööd golfi arenguks tehak-
se mitmel rindel ning pead on tõstmas ka Eesti 
Golfi Liit, kes on klubidele tugevaks toeks. Siin-
kohal tervitame golfiliidu uut presidenti Arti 
Otsa, kes jagab käesolevas ajakirjas meiega ka 
oma plaane. Aitäh kõigile teilegi, kes te jätkuvalt 
mõttes Niitväljaga olete. Julgustame teid tulema 
ja kõigis meie tegemistes kaasa rääkima. Kõige 
lihtsam on astuda mõne tiimiliikme juurde ja te-
maga oma mõtteid jagada – me oleme teie jaoks 
alati olemas. Võib kaaluda liitumist mõne meie 
toimkonnaga (klubis on omaette võistlus-, vä-
lis-, reeglite-, naiste-, seenioride- ja noortetoim-
kond) või kandideerimist klubi volikogusse.

Mitte asjata pole Niitvälja Golfi juba kaks 
aastat järjest Eesti parimaks golfiklubiks valitud. 
Teie abiga, head klubiliikmed, õnnestub see ehk 
kolmandatki kordat!

Ilusat, päikeselist ja positiivsete emotsioo-
nide rohket golfihooaega soovides,

Peeter Tohver
klubi president

Kristo Tohver 
klubi tegevjuht
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 SAAGEM tuttAvAkS:

Niitvälja uus Pro 
Lee Marshall

AlAtes tänAvusest hooAjAst Asub niitväljA pro’nA 
tööle inglAne lee MArshAll, kel vAAtAMAtA 33 
eluAAstAle on suured kogeMused nii golfi õpetAMisel, 
noorteAkAdeeMiA ülesehitAMisel kui kA väljAkute 
struktuuri uuendAMisel.

Kohtusin Lee Marshalliga ühel üsna kül-
mal märtsihommikul Shnelli hotelli fuajees. Me-
hel seisis ees tähtis päev, vaja oli endale ja perele 
Tallinnas elamist otsida. „Ma veel pole kindel, 
millises kandis elamise soetan, aga otsustan ka 
selle põhjal, kus naisele rohkem meeldib,“ sõ-
nas Lee. Lapseootel kaasa koos vanema lapsega 
sõidab värskelt Eestis tööle asunud mehele paar 
nädalat hiljem järele. Kas pole mitte liiga karm 
pisipere ootel täiesti uude keskkonda kolida? 
„Sellega oleme juba harjunud,“ naeris Lee. „Ka 
Aasias töötades oli mul pere kaasas ning mööda 
maailma liikumine ei ole neile enam mingi ime.“

Läbis põhjaliku kolmeaastase 
õppekursuse
Lee Marshall alustas ettevalmistusi Pro’ks 

saamiseks 19-aastaselt. Kolmeaastase kursuse 
lõppedes sai ta PGA Pro diplomi ning nüüdseks 
on ta sel tasemel töötanud üle üheksa aasta. Ing-
lismaal on PGA Pro kursus vägagi laiahaardeline 
ning hõlmab see viit õppeainet: golfi, ärijuhti-
mist, varustuse ja müügitööga seotut, mängu-
reegleid ja lõpuks sporditeadust, mis sisaldab 
treeneriametiks vajalikku pedagoogikat, psüh-
holoogiat ja füsioloogiat.

„Kursustel õppimise käigus tuleb töötada 
ka mõnel golfiväljakul – juba kursused läbinud 
Pro käe all. Nii õpid iga päev. Iga aasta järel soo-
ritatakse lõpueksamid, mille järel sind viiakse üle 
järgmisele astmele,“ selgitas Lee.

Võimalust professionaalseks golfimängi-
jaks hakata Lee ei kaalunud. „Konkurents on sel 
alal väga suur. Kui tahad läbi lüüa, pead olema 
treeningutele pühendunud ja sageli võistlusel 
käima. Mina mängisin töö kõrvalt. PGA Pro-
litsentsi saamiseks peavad sul muidugi olema 
teatud mänguoskused ja händikäp alla 3. Minu 
händikäp oli 1 – üpris korralik, kuid mitte piisa-
valt hea, et profimängijaks saada,“ sõnas ta.

Praeguseks on Lee töötanud nii laste, al-
gajate kui ka edasijõudnud mängijatega, Hiina 
PGA-tuuri proffideni välja. Algajate õpetamisel 
on Lee’l kindlad põhimõtted: „Need, kes teevad 
golfis alles esimesi samme, peavad omandama 
vajaliku info, ent mitte ülearu palju. Golf ei ole 

õppimiseks lihtne mäng, liiga palju infot võib 
osutuda segavaks faktoriks. Protsess on algul 
üsna aeglane ja kindlasti tuleb hoida õppijas huvi 
mängu vastu. Kindlasti tuleb algajail ka iseseis-
valt treenida. Kui käid Pro juures ja vahepeal ei 
harjuta, pole sa järgmisel korral tagasi tulles su-
gugi targem.“

Kõrgemal tasemel mängijate jaoks on Leel 
videokaamera ja vastav arvutiprogramm, et löö-
ke analüüsida. „See töö on teistsugune, sest neil 
mängijail on löök enamasti juba välja kujune-
nud. Kui palju seda muuta, sõltub pigem golfari 
enda tahtest. Kui tal on soov õppida teistmoodi 
lööma, tuleb seda ka õpetada, ent löögitehnika 
muutmisel ei maksa üle pingutada,“ selgitas Lee.

Aitas jalule Vietnami golfi
Lee on kaheksa aastat töötanud Aasias. Ta 

alustas Shanghai lähistel ühes golfiklubis pea-
instruktorina. „Seal õpetasin profituurile pür-
givaid mängijaid, kuid vastutasin ka kogu tree-
ningtöö korralduse eest,“ täpsustas Lee. „Edasi 
siirdusin Vietnamisse, kus olin sisuliselt ainus 
golfiõpetaja. Minu õlul oli golfiakadeemia raja-
mine, klubi ülesehitamine ja palju muud. Alus-
tasime justkui nullist, sest Vietnamis pole golf 
kuigi populaarne ala. Kogu golfikultuuri üldine 
areng nõudis seal järeleaitamist – et nad saaksid 
üldse aru golfi olemusest, reeglitest ja nii edasi.“

Lee selgitas aga kohe, et just selline ris-
kantseid otsuseid nõudev töö ja uued väljakut-
sed talle meeldivad. „Nii saan tunda end osana 
kogu maailma golfi arengust kui tervikust,“ lisas 
ta. „Kliima oli seal muidugi teistsugune, kuid 
keha harjus palavusega kiiresti.“

Nüüd on Lee tagasi külmal maal, veel pal-
ju külmemal kui tema kodumaa Inglismaa. Veeb-
ruaris käis ta Eestis töövestlusel, varem polnudki 
ta meie riigis viibinud. „Ka Eesti sobib eesmärki-
dega, mida tahan oma töös saavutada. Siin pae-
lub mind samamoodi golfi areng tervikuna, sest 
Eesti pole veel selle spordiala mõistes arenenud 
riik. Küll aga tean Eestist peale külma ilma veel 
nii palju, et tehnoloogiliselt on see väga arene-
nud riik. Teil on kontseptsioon kasutada võima-
likult palju internetti, Inglismaal on paberitööd 

Tekst: Ants Põldoja
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märksa rohkem. Tean ka, et Eestis leiutati Skype 
ning et suvel peetakse siin laulupidusid,“ oli Lee 
end „Eesti asjaga“ kurssi viinud.

Niitvälja kuulutusele 
vastas üle saja huvilise
Niitvälja kuulutas jaanuarikuus Inglismaa 

PGA ajakirjas ja veebiküljel, et otsib Pro’d. „Vä-
lismaalast soovisime põhjusel, et Eestis on kõik 
Pro’d ametikohtadel paigas, ei tahtnud neid ha-
kata üle ostma. Uskusime ka seda, et koos rah-
vusvahelise kogemusega saame Niitvälja klubi ja 
väljakute ülesehitamiseks vajalikke lisateadmisi,“ 
rääkis Niitvälja tegevjuht Kristo Tohver.

Kuulutusele vastas lõpuks enam kui sada 
inimest. Lee ütles, et selline vastukaja teda ei ül-
latanud: „Arvan, et paljude Pro’de jaoks oli see 
huvitav pakkumine.“

Niitväljale saabus tööavaldusi kümnest rii-
gist: Hispaaniast, Austriast, Saksamaalt, Prant-
susmaalt, Itaaliast, Kanadast, USAst, LAVist 
ning muidugi Suurbritanniast ja Iirimaalt. Al-
gul valiti välja 20 sooviavaldajat, kellega räägiti 
Skype’i teel, ning seejärel jäi sõelale kolm. Need 
inimesed kutsuti Eestisse vestlusele ja lõpuks 
osutus valituks Lee Marshall.

„Eelistasime Leed, sest tal on kogemus 
noorteakadeemia ülesehitamisel ja laste golfi 
juurde toomisel, lisaks treeneri kõrge kvaliteet 
ning sobiv nägemus tervikpildist ja struktuuri 
ülesehitusest Niitväljal,“ ütles Tohver. Ka Lee 
sõnul oli noorte toomine golfi juurde üks olulisi 
punkte, mis talle Niitvälja töö juures meeldis.

„Noorteakadeemia rajamine algab meil 
peaaegu nullist,“ jätkas Tohver. „Meile oli era-
kordselt tähtis kutsuda selle töö peale inimene, 
kes on ülikooliõppe tasemel golfi-Pro kursuse 
läbinud. Sealne õpe annab absoluutselt kõik 
teadmised, mis golfi vallas vajalikud, ning lisaks 
kõrgel tasemel õpetamisoskused. Isegi tegevjuhi 
tööd, mida praegu teen mina, peaks tema ositi 
paremini tundma ning saab selles osas nõu anda.“

Kuigi golfiväljakud on hilise talve tõttu al-
les lume all, käib Lee töö juba praegu. „Just nüüd 
ongi tähtis aeg,“ sõnas Lee vestluse päeval, 14. 
märtsil. „Saame käia koolides noorteprogrammi 
tutvustamas ning teha tööd hooaja ettevalmista-
misel ja planeerimisel. Sest kohe, kui lumi sulab, 
läheb golf lahti. Niitvälja kohta tean, et hiljuti 
uuendati siin väljakut ning et siin töötab ingla-
sest head greenkeeper. Ma ei pea seda oluliseks, 
et oleksin varem suvel Eestis käinud ja väljaku-
ga tutvunud, sest töö käigus saab ka vajalikke 
teadmisi juurde. Tean, et Niitväljal töötavad as-
jatundjad.“

Lõpetuseks küsimus 
tüüpilisele inglasele: 
kas teid jalgpall ka huvitab?
„Kindlasti,“ muigas Lee. „Olen pärit 

Manchesterist, minu lemmikklubi on kohalik 
City. Sellel, et nii seal kui ka teistes meeskon-
dades on palju välismaalasi, on omad eelised ja 
miinused. Meistriliiga mängud muutuvad põne-
vamaks, aga rahvuskoondise seisukohast pole see 
hea.“
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Kantuna sellest usust ja analüüsinud senise 
Green Cardi koolituse edutust (kursuse läbinu-
test jääb golfi juurde vähem kui 10%), töötasime 
talve jooksul välja uue kontseptsiooni nimega 
Roheline Rada.

Senise koolituse peamine mure oli meie 
hinnangul selles, et kuigi kursuse läbinuile lu-
bati võimalust golfimänguga alustada, koguneb 
tegelikult ühe nädalavahetusega liiga palju infot 
ja liiga vähe eduelamust ning paljudele tundub 
edasiminek liiga keeruline. Golf on lihtsalt ala, 
mis nõuab alguses aega ja pühendumist, hiljem 
aga annab vastu hea enesetunde, muhedad sõb-
rad ja tegevuse, mis muudab kas või iga nädala-
vahetuse mõnusaks puhkuseks.

Seepärast panime kokku lihtsa kolme-
järgulise suvekursuse Roheline Rada, mis on 
mõeldud kõigile, kes on veel golfis rohelised, 
kuid tunnevad, et meie rahulik ja seltskondlik 
sport võiks olla just neile mokka mööda.

Kursuse peamine kontseptsioon seisneb 
selles, et kaardistasime ära kõik need tegevused, 
mis tuleks inimesel läbida selleks, et golfi juurde 
jõuda. Õppurile anname kaasa kaardi, juhised ja 
mentorid, kes teda selle teekonna eri etappides 
toetavad.

„Roheline Algus“
„Roheline Algus“ koosneb kaheksast sam-

must, mis läbitakse endale sobivas tempos ühe 

kuu jooksul. Alustame tavapärase baaskoolituse-
ga (see sarnaneb varasema Green Cardi kursuse-
ga), mis kestab kokku ühele nädalavahetusele ja-
gatuna üheksa tundi. Selle läbinutele korraldame 
iganädalase treeningu (poolteist tundi teisi-päe-
viti, kolmapäeviti, neljapäeviti ja pühapäeviti), 
et harjutada nelja põhilist golfilööki. Kui ühel 
nädalal jääb treening juhtumisi vahele, saab seda 
alati läbida samal ajal nädal hiljem. Parandamaks 
üldist arusaamist golfist ja valmistamaks rohelist 
mängijat ette rajale minekuks, pakume ühe eral-
di sammuna reeglite- ja etiketikoolitust. Esime-
sed sammud PAR20-rajal astutakse koos Pro’ga, 
s.t „Rohelisest Alguse“ kolmas samm on koos 
Pro’ga läbitav ring PAR20-l. Programmi jooksul 
leiab Pro läbija jaoks 30 minutit, et leida talle so-
bilikem lahendus varustuse soetamiseks või lae-
namiseks (on see siis spetsiaalne algaja varustus 
või kohe midagi kobedamat). „Roheline Algus“ 
lõppeb Green Cardi ringiga – selle läbinutele 
antakse Green Card ja nad võetakse Niitvälja 
Golfiklubi kandidaatliikmeks. Lisaks saab neile 
osaks suur hulk soodustusi, nii et kuigi paketi 
kõigi osiste koguväärtus on 290 eurot, müüme 
meie seda 119 euroga. Klubi aktsionäride pere-
liikmetele (abikaasadele ja lastele) on hind 50% 
võrra veelgi soodsam.

„Roheline Tunnetus“
Pärast „Rohelise Alguse“ läbimist on Ro-

helise Raja järgmine etapp „Roheline Tunnetus“. 
Selle etapi mõte on anda juba valmis golfimän-
gijale võimalus tunnetada klubielu ja klubiliik-
meks olemist. Esimese asjana leiame vastsele gol-
farile klubist mentori. Mentori otsime vastavalt 
iga inimese elualale ja huvidele, seega ärge olge 
üllatunud, kui klubisekretär Merle teiega ühel 
hetkel ühendust võtab ja palub kellegi mentoriks 
hakata. Mentoriks olemine tähendab sisuliselt 
golfari enda tiiva alla võtmist ja talle klubielu 
tutvustamist. Mentor läbib koos oma hoole-
alusega vähemalt ühe mentorringi PAR20-l ja 
etapi lõpus ka Park-väljakul. Lisaks mentorile 
jätkab mängija toetamist Pro, kes koostab selles 
etapis mängijale ülejäänud hooaja treeningplaa-
ni. Selle etapi osana saab mängija Park-väljakul 

neli korda üheksa rada läbi mängida (õhtustel 
aegadel). Nüüdsest ootavad rohelist mängijat ka 
klubiüritused (vt artiklit „Niitvälja Golf 20 ja 
kontsertprogramm“) ja algajate klubivõistlused 
scramble’id PAR20-l. Tore oleks, kui mentor osa-
leks temaga koos ühel sellisel scramble’il. „Rohe-
line Tunnetus“ kestab samuti kuu aega ja maksab 
85 eurot.

„Roheline Kogemus“
Nüüd on alustav golfar käinud Rohelisel 

Rajal juba kaks kuud ja läbinud esimesed kaks 
etappi ning seega suudab ta kindlasti hakata päris 
golfi mängima. Seetõttu pakume esmakordselt 
Niitvälja ajaloos neile, kel kaks esimest etappi lä-
bitud, võimalust soetada endale ühe kuu pikku-
ne mänguõigus ehk kolmas etapp nimega „Ro-
heline Kogemus“. „Rohelise Kogemuse“ jooksul 
ootame mängijat juba Park-väljakul toimuvatele 
scramble-võistlustele. „Rohelise Kogemuse“ hind 
on 85 eurot nagu teiselgi etapil.

Seega saab mööda Rohelist Rada liikuv 
mängija Niitväljal kokku kolme kuu pikkuse ko-
gemuse kogumaksumusega 289 eurot. Lisaks on 
tal pidevalt võimalik harjutamiseks palle saada, 
PAR20-l piiramatu arv kordi mängida ja vajadu-
sel meilt ka varustust laenata. Rohelise Raja läbi-
nutele teeme juba superpakkumise – neil on või-
malus osta järgmiseks hooajaks mänguõigus, mis 
kehtib ka ülejäänud osale juba kestvast hooajast.

Golf ei ole ainult sport, vaid isiksuse kasva-
mise teekond. Jalutuskäik Rohelisel Rajal paneb 
alguse sellele arengule ning oma juurte ajamisele 
Niitväljale ja golfimängu. 

Meie Niitväljal usume, et siin, Eesti golfi 
kodus, on meil kohustus teha kõik, mis meie või-
muses, et golfi inimestele lähemale tuua. Roheli-
se Raja algatusega kavatseme viia Eesti lähemale 
põhjamaadele, kus golf on tänapäeval kujunenud 
rahvaspordiks.

Lõpuks kõlagu trubaduuri ja filosoofi 
René Gothóni sõnad: „Miski pole inimesele nii 
kasulik kui hea seltskond, enesekindlus ja hea 
jalutuskäik.“ Head jalutamist Rohelisel Rajal ja 
Niitväljal!

eesti golfil seisAb ees läbiMurre. iniMesed hAkkAvAd 
ühA rohkeM MõistMA golfi häid Mõjusid selle 
spordiAlAgA tegelejAte vAiMsele jA kehAlisele tervisele 
ning heAolule. Meie üldine kiirusekultus hAkkAb 
AsenduMA sisu jA kvAliteedi väärtustAMisegA. 
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Eelmise aasta detsembris golfiliitu juhtima 
asunud Arti Ots juhib golfitöö kõrvalt ka Elioni. 
Ta teeb aastas 30–40 golfiringi, sõidab ratast ja 
talvel hoiab end vormis tennisega. Tema händi-
käp on praegu 20,5 ja mees on endale seadnud 
eesmärgiks vähendada oma HCP 15-ni. 

Arti on enda ja golfiliidu juhatuse ees-
märgid üsna rangelt süstematiseerinud ja lahter-
danud. Laual on golfi populariseerimine, noor-
tetöö, mille aluseks on golfi infrastruktuur, ja 
lõpuks saavutussport, kus hüüdlauseks on „Eesti 
golf olümpiale!“ Ei midagi erilist, ütlete te muia-
tes... Tõsi, kuid seniajani on need eesmärgid ik-
kagi saavutamata. 

Arti leiab, et päris kenasti on käima saadud 
saavutusspordi valdkond ja koondise tegemised. 
„On saadud riiklik rahastus, toimuvad võistlused 
– EstAm Open, löögimängu meistrivõistlused ja 
sel aastal rahvusvahelised seenioride võistlused. 
Aga arendamist vajab golfi populariseerimine, 
klubideülene suhtlemine, munitsipaalväljakute 
ja laiemalt treeningvõimaluste loomine. Noorte-
töö juhtimine on olnud kaootiline ning nüüd 
tulebki sellele pühenduda.“ 

Siiski kiidab Ots ka tehtut: „Viimase kolme 
aastat jooksul on ära tehtud kõva töö, Eesti Golfi 
Liidu eelarve on kasvanud pea kümme korda. 
30–40% eelarvest tuleb riigilt, kolmandik 
klubidest ning kolmandik sponsoritelt ja R&A-
lt. Klubimängijate händikäpid on peetud, 
reeglid selged ning kõigil on kindlustus seks 
puhuks, kui golfipall peaks lendama kellegi auto- 
või majaaknasse – olgu siin või mujal maailmas.“ 

Arengusuunad 
Nagu eelpool öeldud, on Arti oma ees-

märgid süstematiseerinud. Tähtis on golfi posit-
sioon ühiskonnas: „Praegustele klubimängijatele 
ja golfihuvilistele on vaja üles ehitada korralik 
infovõrk – uudiskiri, toimiv liidu koduleht ja 
pidev suhtlus avalikkusega. See on tänapäeval 
elementaarne.“ 

Teiseks saavutussport: „Sisuliselt on 
tegemist noortekoondise läbi tuleviku üles-
ehitamisega, millega on seotud klubide 
noortetöö. Praegu teeb aastaringselt noortetööd 

vaid Eesti Golfikool. Ideaalis on tulevikupilt 
selline, et kõigi klubide juures on golfikoolid 
ning loodud aastaringsed treeningvõimalused. 
Praegu panevad lapsevanemad kevadel oma lapse 
golfikooli, kuid sügisel minnakse mujale, näiteks 
tennist mängima, ja sealt ei pruugita enam golfi 
juurde tagasi tulla. See tähendab, et töö noorte 
golfaritega peab käima aastaringselt.“ 

Kolmas oluline suund on infrastruktuu-
ri ja treeningvõimaluste arendamine. „Tallinna 
munitsipaalväljak on esimene suuremat sorti 
katse sel teel,“ hindab Arti. Golfi arenguks vaja-
liku infrastruktuuri üles ehitamiseks tuleb igas-
se suuremasse keskusesse rajada üheksarajaline 
golfiväljak, mille juures on korralikud harjutus-
võimalused ja kuhu noored saavad ühistranspor-
diga aastaringselt harjutama tulla. 

Munitsipaalkeskuste teema on presiden-
dile südamelähedane: „Nende golfikeskuste 
projekteerimisel peab põhirõhu panema har-
jutusvõimalustele ja löögiharjutusaladele. Pole 
vaja ehitada tipptasemel 18-rajalist väljakut, kus 
punkritest ninagi välja ei ulatu. Praegu on meil 
kolm tipptasemel golfiväljakut: Jõelähtmel, Niit-
väljal ja Saaremaal. Näiteks soomlastel on neile 
iseloomulikul karmil hinnangul viis väljakut, 
kus on võimalik läbi viia rahvusvahelisi võist-
lusi. Tallinnas võiks pikemas perspektiivis olla 
ka kaks linnaväljakut – Ida- ja Lääne-Tallinnas. 
Peaasi, et Eestisse ei tehtaks valesid golfiinvestee-
ringuid – liiga kalleid väljakuid, mis jäävad kes-
kustest kaugele ja mille hoolduskulud on suured. 
Pigem maksab rajada keskustesse odavamaid 
väljakuid, et noori golfi juurde tuua.“ Arti toob 
näiteks Haapsalu golfiväljaku, millesarnane oleks 
Tallinna külje all paksult rahvast täis. „Lihtne 
väljak kodu lähedal, alustajale hea mängida – 
esimese hea golfikogemuse jaoks ideaalne koht. 
Sealt tekib mängijate juurdekasv klubidele ning 
praegustele ja tulevastele klubiväljakutele,“ ütleb 
Arti.

Arti on kindel, et koostöö Tallinna linna-
ga on tõsiselt võetav. „Me hakkame Lasnamäe 
rada projekteerima ning golfi katusorganisat-
sioon R&A kaalub tõsiselt meie golfielu aren-

Arti Ots
visiooniga liider

“kui tAllinnA lennArt Meri lennujAAMAs tervitAb külAlist 
Meie golfiMängijA suur portree, siis on golf viidud rAhvA 
südAMesse – nAgu rootsis, kus iniMesi tervitAb AnnikA 
sörestAM,“ võtAb oMA töö eesMärgi piltlikult kokku eesti 
golfiliidu president Arti ots. “siis on golf Muutunud 
rAhvAspordiks.“

Tekst: Vallo Toomet
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damisele kaasa aitamist. Golfiliit hoolitseb selle 
eest, et kogu projekti teostamiseks raha leitaks. 
Kui väljak ehitada mõistlikult, on võimalik seda 
ka mõistlikult hooldada. Ehitada võib näiteks 
kunst-green’id, Soomes on seda juba proovitud. 
Saab koopereeruda mõne tegutseva golfiklubiga, 
niita väljakut kaks korda nädalas või osta hool-
dusteenus sisse. Hinnatase peab olema selline, 
et kasumit väljak ei toodaks, aga trennitasud ja 
Green Fee’d peavad andma tulu, mis katab iga-
aastased jooksvad kulud – sellise väljaku puhul 
oleksid need umbes paarsada tuhat eurot.“ Arti 
on kindel, et 2015. aasta alguses saab seal juba 
mängida ja harjutada. Golfiliidu presidendi arva-
tes võiksid munitsipaalväljakud olla Eesti kõigis 
suuremates keskustes: Tartus, Narvas, Rakveres, 
Paides ja Viljandis. Ja mujalgi. „Tartu vallavane-
maga on olnud juttu Raadile golfiväljaku raja-
misest. Detailplaneeringus on ette nähtud 18-
rajaline väljak, kuid praktilisem oleks alustuseks 
üheksa-rajaline, lihtsam ja odavam golfirajatis. 
See looks hea baasi Tartust poolesaja kilomeetri 
kaugusel olevale Otepää golfikeskusele. Linna-
väljakud ei tohiks kindlasti hakata konkureerima 
tänaste keskustega, vaid peaksid pigem tegema 
head koostööd. Arengu huvides tuleb rajada ka 
talvised harjutuskohad: treeningkompleksid ja 
pneumohallid,“ arvab Arti. 

Golfiliidu plaanid ei ole tagasihoidlikud. 
Seda pole nad vist kunagi olnud, kuid seekord 
on liit noorte osas õige ambitsioonikas: kolme 
aastaga peab Eesti jõudma 500 noormängija 
ehk juuniorini, kes harjutavad aasta läbi. Praegu 
on selliseid noori aastaringselt alla saja ja suve-
kuudel pea 200 ning enamik neist on Tallinna 
noored. „Ja ikkagi on vaja mõtlemise muutmist 
– golf ei ole tegelikult elitaarne ala, vaid rahva-
sport,“ ütleb Arti lõpetuseks. „Nagu põhja-
maades, kus keegi ei räägi golfi kallidusest ja 
kättesaamatusest.“ 

Paar asja on tähtsad mitte ainult golfiliidu 
presidendi, vaid iga golfari jaoks. Esiteks ei peaks 
koondisega tegelema mitte liit, vaid see peab kas-
vama välja klubidest. Praegu käitub golfiliit just-
kui üks klubi, kes treenib koondist. Teiseks on 
tähtis klubide areng – et seal oleks entusiastlikke 
inimesi, kes asja edasi viiksid.

Alati võib unistada.
Golf on jälle olümpiamängudel, aga meie? 

Arti visioon on ühene: Eesti golfar olümpiale! 
See, et mõni meie golfar võistleks juba Rios, on 
täna vähetõenäoline. „Aga küll me ükskord saa-
me olümpiale,“ on president kindel. Kui see aeg 
saabub, oleme golfimaailma mõistes tipus. Sel-
leks on aga vaja veel pingutada.

Koostöö kindlustab edu!

www.harjuelekter.ee

Harju Elekter & 
Draka Keila Cables 

Kohtumiseni golfikevadel

Open 2013



Austatud daamid 
ja härrad,

Mul on au tervitada kõiki klubiliikmeid, 
golfisõpru ja külalisi 21. golfihooajal. Soovin tei-
le head tervist, palju uusi elamusi ja loomulikult 
head golfi.

20 aasta jooksul on Niitvälja Golfiklu-
bi palju muutunud. Eesti vanima ja väärikaima 
klubina oleme teistele eeskujuks nii klubi kui ka 
klubiliikmetena.

Selle eest aitäh kogu tegevjuhtkonnale, 
kes on iga päev sellesse panustanud, et meil oleks 
koht, kuhu tulla ja kus olla. Aitäh sponsoritele, 
kelle toega saavad võimalikuks võistlused ja rah-
vaspordiüritused. Aitäh kõigile klubiliikmetele, 
kelle initsiatiivi ja abiga oleme iga aastaga üha 
edenenud.

Et jätkata traditsioone ja hoida head mai-
net, on meil vaja eelkõige koostööd, hoolt ja 
kokkuhoidmistahet, koostööd klubis, hoolitsust 
väljaku käsitsemisel ja kokkuhoidmist klubi-
liikmete vahel. Niitvälja Golfiklubi on avatud 
kõigile: nii olemasolevatele liikmetele, uutele 
tulijatele kui ka neile, kes on kunagi alustanud 
ja pooleli jätnud. Tulge üksi või sõpradega, me 
leiame tähelepanu teie kõigi jaoks. 

Loodan ja usun, et käesoleval aastal näeme 
uut kvaliteeti – see sünnib meie inimeste oluli-
selt kasvanud teadlikkusest kõige selle osas, mis 
puudutab golfi ja selle mängu arendamist. Kõigi 
panus, initsiatiiv, tegutsemistahe ja positiivne 
suhtumine on siin teretulnud. Öeldakse ju, et 
eeskuju on nakkav – nii võib täituda Eesti pre-
sidendi soov teha Eesti selle sajandaks aastapäe-
vaks korda.

Erko Täht
Niitvälja Kapten



2013. 
 aasta võistluskalender

Meie eelseisev võistlushooAeg tõotAb tullA tihe jA 
põnev ning pAkub väljAkutseid igAs eAs jA erinevAte 
oskustegA golfiMängijAtele. jubA prAegu on 
võistluskAlendris ligi 40 erinevAt võistlust ning 
kAlender täieneb ühA. loodAMe, et igA golfisõber 
leiAb endAle väheMAlt pAAr võistlust, kus pAnnA 
end proovile ning nAutidA heAd seltskondA, 
korrAldust jA klubilisust.Tegelikult viie tärni elektroonikapood



18

Tavapäraselt toimuvad 
Niitvälja Golfi klubivõistlused: 
Avavõistlus, Jaanigolf, Match Play, Rein 

Sibul Memorial Family Cup, President Cup, 
Captain Challenge ja W.I.P. ning sõpruskohtu-
mised. Avatud korporatiivvõistlustest võõrusta-
me taas kord BECCi, Kalev Cupi, Cramo Cupi, 
Kanal 2 Openit ja 10. sünnipäeva pidavat Felix 
Cupi, kutsetega korporatiivvõistlustest jätkavad 
Harju Elekter, Eesti Gaas, Swedbank ning uute 
tulijatena on lisandunud Elion Invitational ja 
GSK Invitational 2013 by Graanul Invest 10.

Uue hooaja olulisimad sportlikud võistlu-
sed on Estonian Amateur Open by Ernst Young, 
XXI Niitvälja Karikas by Mandatum Life ja 
Niitvälja Golfiklubi Meistrivõistlused. Neist 
kaks esimest kuuluvad WAGRi (World Ama-
teur Golf Ranking) ja Eesti Golfi Liidu edetabe-
li punktivõistluste hulka. Mõlemad võistlused 
toimuvad kolmepäevase löögimänguturniirina, 
kuhu on oodatud osalema amatöörmängijad nii 
Eestist kui ka mujalt maailmast.

Jätkuvad võistlussarjad Jaguar Niitvälja 
Tour, Sõbrannad, Niitvälja 50+ liiga, lastetur-
niirid ning alustajatele suunatud võistlussarjad. 
Naistele lisandub kolmest osavõistlusest koos-
nev sari Trillium Golf Cup, mis pakub erineva 
HCP-ga naistele tasemekohast väljakutset ning 
võistlustele on oodatud osalema golfidaamid üle 
Eesti. Osavõistlused toimuvad 26. mail (Trillium 
Golf Cup by GolfLife Shop), 30. juunil (Trilli-
um Golf Cup by Villeroy & Boch) ja 20. augustil 
(Trillium Golf Cup by Ideaal Kosmeetika). Läbi 
hooaja peetakse Trillium Golf Cupi edetabelit 
kolmes võistlusklassis. Iga võistlusklassi liidrid 
mängivad viimase osavõistluse, Trillium Golf 
Cup by Ideaal Kosmeetika lõpus omavahel play-
off`i HCP-matchplay’s ning võitja saab auhin-
naks Niitvälja Golfi 2014. aasta mänguõiguse.

Oleme igal võistlushooajal püüdnud olla 
avatud osalejate kriitikale ning toonud uue hoo-
aja juhendite koostamisel mängijate ettepaneku-
tele tuginedes sisse uusi võistlusformaate ning 
muudatusi. Allpool toome välja viis suuremat 
muudatust uuel võistlushooajal:

1. NG Karikavõistlus Match Play 
Match Play algab 1. juunil ja jätkub kahe 

kuu jooksul. Võistlus toimub kahe miinuse tur-
niirisüsteemis, kus võistleja langeb võistlusest 
välja pärast teist kaotust (v.a finaalis). Sel aastal 
selgitame välja parima mehe ja parima naise. Fi-
naal toimub augusti alguses.

2. Jaguar Niitvälja Tour
Jaguar Niitvälja Tour 2013 osavõistlused 

toimuvad alates 2. maist neljapäeviti läbi kogu 
hooaja. Jaguar Niitvälja Tour koosneb 18 osa-
võistlusest ja finaalvõistlusest, kusjuures tuuri tu-
lemustabelisse lähevad arvesse nelja parima löö-
gimängu tulemused läbi hooaja. Jaguar Niitvälja 
Touri üldvõitjad selguvad jooksva tulemustabeli 
(nelja parima osavõistluse tulemused) ja finaali 
tulemuskohtade punktide summast moodustuva 
edetabeli põhjal. Võitjaid autasustatakse pärast 
Jaguar Niitvälja Touri finaali. Ka tänavu pääse-
vad jooksva tulemustabeli alusel 20 parimat fi-
naalvõistlusele eelisjärjekorras ja osavõtutasuta.

3. Jaanigolf
Sel aastal peetakse Jaanigolfi õhtuhäma-

ruses. Kõik golfarid on oodatud 21. juunil kohe 
pärast Estonian Amateur Open 2013 auhinna-
tseremooniat algavale Niitvälja Golfi jaanipäe-
vale. Üritus algab kell 19.00 tulevärgi ja muusi-
kalise etteastega ning jätkub söömaaja, tantsu ja 
meeleoluka ajaveetmisega. Hilisõhtul, kell 22.00 
toimub ühisstardist Niitvälja Golfi jaanivõistlus, 
mida mängitakse Jaanigolfile tavapärases scramb-
le-formaadis. Rada valgustavad korraga päike, 
kuu ja rajale süüdatud lõkked.

4. Niitvälja Golfi 
hooaja jooksev edetabel 
Sel hooajal kujuneb Niitvälja Golfi jook-

sev edetabel erinevate võistluste tulemuste põh-
jal ning selles võivad osaleda kõigi Eesti golfiklu-
bide mängijad. 

Niitvälja Golfi hooaja jooksvat edetabelit 
peetakse eraldi meeste ja naiste arvestuses.

Niitvälja Golfi Edetabel koosneb tänavu 
järgmistest võistlustest: 

KÕRVITSA-PARMESANI PÜREESUPP

Sulata potis või, haki sibul ning kõrvits ning prae segades 
5 minutit. Lisa hakitud küüslauk. Vala potti puljong ning 
kuumuta suppi keemiseni. Kui kõrvits on pehme, püreesta 
supp saumikseriga või blenderis. Seejärel lisa vahukoor ning 
maitsesta soola ja pipraga. Serveerides puista supile 
parmesani või muud meelepärast.

KÕRVITSA-PARMESANI PÜREESUPP
parmesani juust 
1 dl vahukoort  
sool, pipar 
röstitud kõrvitsaseemned

Saab ka lihtsamalt! Felix on maitsva supi Sinu jaoks juba 
valmis teinud. Soojenda suppi potis või mikrolaineahjus 
paar minutit. Serveerides lisa maitse järgi ürdi-kreemjuustu, 
parmesani-laaste või muud meelepärast. 

50 g võid 
1 sibul 
1 kg kõrvitsat 
2 küüslauguküünt 
550 ml köögiviljapuljongit



•	 NG avavõistlus (1. mail)
•	 NG karikavõistlus, Match Play 

(1. juunist 2. augustini)
•	 XXI Niitvälja Karikas by Mandatum Life 

(12.–14. juulil)
•	 Rein Sibul Memorial Golfiturniir 2013 

(Family Cup) (27. juulil)
•	 NG karikavõistlus, Match Play finaal 

(2. augustil) 
•	 NG Meistrivõistlused (10. –11. augustil)
•	 NG Captain Challenge (16. augustil)
•	 NG President Cup (15. septembril)
•	 Niitvälja W.I.P (12. oktoobril)
•	 NG Jaguar Niitvälja Touri edetabel

Punkte jagatakse vastavalt igal võistlusel 
saavutatud kohale ja HCP-grupi punktitabelile, 
mille leiate meie kodulehelt. NB! Iga võistlu-
se parima löögimängu tulemus saab jooksvasse 
edetabelisse lisaks 20 punkti.

NG jooksva edetabeli võitjad selguvad pä-
rast viimast võistlust 12. oktoobril 2013. 

Niitvälja Golfiklubi hooaja parimad mees- 

ja naismängijad, seeniorid ning juuniorid selgu-
vad tänavu klubiliikmete ja volinike hääletuse 
tulemusel.

5. Captain Challenge
16.–17. augustil toimub teist korda meie 

kapteni Erko Tähe algatatud võistlus Captain 
Challenge. Esimesel võistluspäeval, 16. augustil 
algavad ühisstardist nii Niitväljal kui ka EGCCs 
HCP-löögimängu võistlused individuaalses ar-
vestuses ning võistlusklasside kolm parimat saa-
vad õiguse esindada vastava kapteni meeskonda 
finaalvõistlusel, mis toimub tänavu EGCC-s. 
Finaal mängitakse 17. augustil Match Play - for-
maadis (Niitvälja vs EGCC kaptenite esinda-
jad). Kui meeskondade tulemused jäävad viiki, 
otsustab tulemuse kaptenite omavaheline match. 
Võistluse eesmärk on propageerida klubideva-
helist koostööd, mille auks korraldatakse pärast 
võistlust ka pidulik õhtusöök ja autasustamine.

Võistluskalendri, võistluste juhendite ning 
tulemustega saate tutvuda meie kodulehel.

Huvitavat

2012. aasta kliendiküsitluse 
põhjal, millele vastas 173 
inimest, osales eelmisel hooajal 
rohkem kui viiel võistlusel 35%, 
kahel kuni neljal võistlusel 
36%, ühel võistlusel 12% 
ja üldse ei võistelnud 17% 
mänguõigusega mängijatest.

26.mai Trillium Golf Cup by GolfLife Shop
30.juuni Trillium Golf Cup by Villeroy & Boch
20.august Trillium Golf Cup by Ideaal Kosmeetika

WWW.NIITVALJAGOLF.EE

Trillium 
Golf Cup 26.05

30.06
20.08

Võistlusjuhend:

Võistlusklassid ja mänguvorm: Võistlus toimub järgmistes võistlusklassides EGA täpse HCP alusel.
 1 Naised: HCP 0 – 18,4 HCP Strokeplay, punastelt tee’delt, mängitakse 18 rada
 2 Naised: HCP 18,5 – 36,4 Stableford (punktimäng), punastelt tee’delt, mängitakse 18 rada
 3 Naised: HCP 36,5 – 54 Stableford (punktimäng), punastelt tee’delt, mängitakse 9 rada
Läbi hooaja peetakse edetabelit kõigis kolmes võistlusklassis.
Osavõtutasu: 25 EUR. Osavõtutasu sisaldab võistlustasu, golfikäru, harjutuspalle ning võistlusjärgset üritust ja 
lõunasööki Niitvälja Golfis. Registreerida saab GolfBoxis, caddiemaster’is - tel. 678 0454, info@niitvaljagolf.ee
Auhinnad: Võitluste väärikad auhinnad on välja pannud GolfLife Shop, Villeroy & Boch, Ideaal Kosmeetika, Niitvälja Golf.

Võistlussari naistele
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Kevade arenedes mõtleme üha enam 
golfile, sest oleme ju nagu Nipernaadid: ka 
meie (golfi)elu algab siis, kui lume alt lapike 
muru paistab, ja lõpeb, kui ühtegi rohuliblet 
enam näha ei ole. Meenub eelmise aasta 
varakevad, kui PAR20 täitus golfimängijatest 
pilgeni, rajalepääsu pidi ootama kauem, kui oli 
mängurõõmu, aga tol hetkel polnud see oluline.

Niitvälja Golfiklubi uus hooaeg sisaldab 
väga mitmekesist programmi. Ka meie naiste-
toimkond on andnud oma panuse sellesse, et igal 
aastal oleks kavas midagi traditsioonilist, aga ka 
värsket, põnevat ja uudset. 

Eelmisel aastal alustasime naistele mõel-
dud paarisvõistluste sarjaga „Sõbrannad“ ning 
see kujunes üle ootuste osavõturohkeks. Jätka-
me sarja ka käesoleval aastal, aga tänavu astume 
sammukese edasi ning lisame võistlustele värvi ja 
vürtsi. Sarja koosseisu kuuluvad nüüd järgmised 
üritused:

Stiilivõistlus
– jätkub pikkade traditsioonidega oma-

näoline võistlus, kus võidavad naiselikkus, stii-
litunnetus ja loomingulisus. Tänavu soovime 
golfiväljakul näha golfihaldjaid, keda oleme alati 
oodanud oma mängu toetama.

„Sõbrannade“ sarja 
kuus osavõistlust 
– need toimuvad teisipäeviti pärastlõuna-

sel ajal, eesmärgiga edendada klubilist tegevust 
ja suhtlust. Golfis kasutatakse palju erinevaid 
võistlusviise ja meie soov on naistele neid tut-
vustada. Eelmisel aastal mängisime best-ball`i, 
sellel proovime scramble`it, greensome`i jt. Sarja 
mahub loomulikult ka tavalisi punktivõistlusi ja 
hooaeg lõpeb suurvõistlusega septembris. 

Kokku toimub „Sõbrannade“ sarjas seitse 
osavõistlust, millest kokkuvõttes läheb arvesse 
viis parimat.

Suurepärase uudisena 
toimub sel aastal 
Trillium Golf Cup 
– kolmest võistlusest koosnev sari, mille 

kutsusid ellu GolfLife Shop, Ideaal Kosmeetika, 
Villeroy & Boch ning Niitvälja Golf. See pakub 
tasemekohast väljakutset erineva HCP-ga nais-
tele ning sarjas on oodatud osalema kogu Eesti 
golfidaamid. Lisaks võistluslikule momendile 
rajal pakuvad klubihoones ja selle ümbruses toi-
muvad üritused nii silma- kui ka meeleilu.

Senisest enam võtame tänavu südameas-
jaks golfi kui tippspordi propageerimise naiste 
hulgas. Praegu julgevad liiga vähesed naised 
võtta osa Eesti ja klubi meistrivõistlustest, Niit-
välja Karikavõistlustest ja teistest samalaadsetest 
võistlustest. Osalemine neil võistlustel innustaks 
aga tõstma oma mängutaset ja lisaks harrastusele 
uue mõõtme.

Nagu eelmiselgi aastal, avame ka tänavu 
hooaja avaüritusega (selle toimumisaja ja -koha 
anname teile teada e-posti teel), kus tutvustame 
täpsemalt eelseisvaid võistlusi ja saame tuttavaks 
uute tulijatega. Ning loomulikult lõpetame hoo-
aja lõppvõistluse ja piduliku kokkuvõtete tege-
misega hooajast.

Küllap kõik golfimängijad vaatavad üha 
enam taevasse: kas meil on veel aega? Ei, golfi-
hooaeg on kohe algamas – ja taas tuleb millegi 
arvelt aega laenata...

Ilusat hooaega ja häid golfitulemusi!
Ulvi Ingver,
Niitvälja Golfiklubi naistekapten

Naisteüritused
aastal 2013
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2012. aasta oli Niitvälja seenioridele taas 
edukas. Tiitlivõistlustel jagatud 21st medali-
komplektist võitlesid Niitvälja seeniorid endale 
välja 14. Seenioride Eesti meistriteks tulid meie 
klubi liikmed nii individuaalses kui ka võist-
kondlikus arvestuses. Lõbusalt võisteldi Vana-
meeste liigas ja sõpruskohtumistel ning uusi väl-
jakuid avastati golfireisidel. 

Kevad annab endast märku ja golfimängi-
jate mõtted keerlevad juba eeloleva hooaja üm-
ber. 

2013. aasta golfisuvi toob palju võimalusi 
panna ennast proovile sportlikel võistlustel või 
osaleda seltskondlikel turniiridel, leida uusi sõp-
ru ja nautida golfimurul toredaid hetki.

Tänavu kutsume kõiki mängijaid, kel va-
nust vähemalt 50 aastat, osalema täiesti uues, 
läbi suve kestvas võistlussarjas Niitvälja 50+ 
liiga, mis vahetab välja kuus aastat edukalt toi-
minud Vanameeste liiga. Uue võistlussarja ees-
märk on elavdada veelgi üle 50-aastaste klubi-
liikmete vahelist suhtlust, tutvustada erinevaid 
mänguvorme ja pakkuda kaheksal kolmapäeval 
mõnusaid golfiringe koos oma klubikaaslastega. 

Muidugi säilib ka võistluslik moment: tunnus-
tatakse iga osavõistluse ja loomulikult ka kogu 
suve parimaid.

Golfi sportlikku poolt hindavad seeniorid 
on oodatud osalema Eesti Golfi Liidu (EGL) 
korraldatavatel tiitlivõistlustel ja kaitsma Niit-
välja seenioride seniseid häid tulemusi. Toredaid 
mänguvõimalusi Eesti kuuel erineval väljakul 
pakub EGL-i Seenioride Tour ja Valgerannas 
toimub jälle klubidevaheline sõpruskohtumine. 

Augustis peetakse juba traditsiooniks saa-
nud sõpruskohtumine EGCC vs NG 50+. Eel-
misel hooajal õnnestus meil rändkarikas Niit-
väljale tuua. Peame pingutama, et see ikka meie 
kätte jääks.

Juba aastaid on menukad üle 50-aastaste 
mängijate klubireisid. Tänavu toimub 2.–5. mail 
Läti–Leedu reis ja oktoobris jälle golfihooaja pi-
kendamine Küprosel.

8. mail algusega kell 15.00 toimub see-
niorgolfarite ja üle 50-aastaste mängijate ava-
võistlus, mis on ühtlasi Niitvälja 50+ liiga esi-
mene osavõistlus. Pärast võistlust tutvustatakse 
detailsemalt hooaja kalendrit ja kõiki üritusi. 

Kohtumiseni!
Anne Petter 
Niitvälja seenioride toimkonnast

Rõõmsat algavat 
hooaega, seeniorgolfarid!
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Vabatahtlike töö on suurte golfiürituste 
sujumise oluline ja lahutamatu osa. Viimasel 
paaril aastal on Niitvälja suurüritustel kaasa löö-
nud kokku ligi sada vabatahtlikku. Vabatahtlik 
töö näitab inimese head tahet tegutseda, saada  
uusi kogemusi ja kontakte ning leida sõpru – 
väärt kogemus on see igal juhul!

2013. aasta võistlused, 
kuhu abiväge vajame:

•	 19.–21. juuni 
Estonian Amateur Open 
by Ernst & Young

•	 12 –14. juuli 
XXI Niitvälja Karikas by Mandatum Life

•	 10. –11. august 
Niitvälja Golfiklubi Meistrivõistlused

Üleskutse suurvõistlustele 
vabatahtlike leidmiseks!

Vabatahtlikuks on oodatud nii golfihuvili-
sed kui ka lihtsalt tublid ja aktiivsed igas vanuses 
inimesed. Kõigile abilistele tagame toitlustuse, 
vabatahtlike riietuse ja tasu Niitvälja Golfi erine-
vate teenuste kujul.

Info ja registreerimine:
Merle Eenmaa
e-post: merle@niitvaljagolf.ee 
tel: 5058363

„Elu ei koosne mitte suurtest ohvritest 
ja kohustustest, vaid väikestest asjadest, 
millest naeratused ja tehtud heateod 
võidavad südame ja hoiavad seda.”

Rikastumine on risk, 
mida tasub võtta.

 
Suurte varade väärtuse kasvatamine nõuab alati parimat 

partnerit. Mandatum Life’l on unikaalne ja tulemuslik 
investeerimisfi losoofi a ja aastatepikkused kogemused.

Me haldame märkimisväärset kliendivarade portfelli ning
seetõttu suudame pakkuda sobivaid investeerimis- ja
varahalduslahendusi ka kõige nõudlikumale kliendile.

Sa ei pea olema professionaalne investor, sest seda oleme meie.

Helista 681 2300 ja uuri lähemalt

 Osale XXI Niitvälja Karikal by Mandatum Life 13. juulil 2013 
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MAi
01.05 NG Hooaja Avavõistlus

05.05 NG Junior Open

05.05 Wilson lasteturniir PAR20- 
väljakul

10.05 Elion Korporatiivklient 
Invitational 2013

19.05 BECC Open Golf 
Tournament 2013 by BaltCap

24.05 Harju Elekter ja Draka Keila 
Cables Open

26.05 Trillium Golf Cup 
by GolfLife Shop

August
02.08 NG Match Play poolfinaalid 

ja finaal

03.08 Felix Cup 2013

04.08 Wilson lasteturniir PAR20-väljakul

09.08 DHL Invitational

10.-11.08 Niitvälja Golfiklubi 
Meistrivõistlused

14.08 EGCC vs Niitvälja Golf 50+ 
sõpruskohtumine

16.08 NG Captain Challenge

19.08 EGL Senior TOUR 2013

20.08 Trillium Golf Cup 
by Ideaal Kosmeetika

21.08 Eesti Gaas Invitational 2013
juuni
01.06 Kalev Cup 2013

08.06 Cramo Cup 2013

09.06 Wilson lasteturniir PAR20- 
väljakul

14.06 Swedbanki Privaatpangandus 
Invitational 2013

15.06 Kanal2 Open

19.-21.06 Estonian Amateur Open 
by Ernst & Young

21.06 Jaanigolf 2013

30.06 Trillium Golf Cup 
by Villeroy & Boch

septeMber
07.09 Wilson lasteturniir PAR20-väljakul

15.09 NG President Cup 2013

29.09 Jaguar Niitvälja Tour Grand Finaal

juuli
12.-14.07 XXI Niitvälja Karikas 

by Mandatum Life

20.07 GSK Invitational 2013 esitleb 
Graanul Invest 10

21.07 NG Tuleviku tähed

21.07 Wilson lasteturniir PAR20- 
väljakul

27.07 Rein Sibul Memorial Golfi-
turniir 2013 (Family Cup)

oktoober
12.10 Niitvälja W.I.P

26.10 Niitvälja Cross-Country Golf

võistlussArjAd 
 Jaguar Niitvälja Tour
Neljapäeviti: 2.05, 9.05, 16.05, 23.05, 30.05, 
6.06, 13.06, 27.06, 4.07, 18.07, 25.07, 1.08, 
8.08, 15.08, 22.08, 5.09, 12.09, 19.09, 29.09

Niitvälja 50+ liiga 
Kolmapäeviti: 8.05, 22.05, 5.06, 26.06, 10.07, 
24.07, 7.08, 28.08

Sõbrannad
Teisipäeviti: 14.05, 28.05, 11.06, 9.07, 23.07, 
27.08, 8.09

NG Match Play
1. juuni- 2. august 

N
iitvälja G

olf võistluskalender 2013

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Golfimäng Niitväljal annab emotsionaalse laengu. Miks siis mitte seda 
laengut pärast mängu golfiklubi restoranis koos sõpradega nautida?
Uuel aastal uue hooga – kõlab kuidagi väga kulunult, kuid ikkagi on 
see hea lähtepunkt, et teha midagi senisest paremini.

Golfiklubi restoran Hole In One ootab teid alates aprillist taas 
osa saama meie mõnusast ja tervislikust menüüst. Tere tulemast 
nauditavasse miljöösse kesk Niitvälja rohelust, kus särasilmsed 
teenindajad tutvustavad uut roa- ja veinikaarti, kus golfiarm ei roosteta 
ja golfiking ei pigista. 
Restoran mahutab 150 ja väliterrass ligi 100 istekohta, siit avaneb 
eksklusiivne vaade väljakutele ning erakordselt kaunile loodusele. 
See on koht, kus võid võistlusest alati võitjana väljuda, ning siin saad 
koos sõpradega kummardada oma jumalat – golfijumalat.

Tere taas, 
golfisõbrad!

Hole In One Catering
Aastatepikkused kogemused, paindlikus, avatus uutele ideedele ja hoolikalt 
valitud menüüd aitavad erineva eelarvega üritused muuta ainulaadseks. 
Meie väärtustame kogemusi, soove ja arvamusi, iga sekundit, minutit ja tundi, 
avatust, ausust ja siirust, positiivsust, maitsekust ja maapealset naudingut!

Kohtumiseni klubi restoranis Hole In One! 
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Niitvälja 
 Noorteprogramm 2013

noorteteeMA on olnud niitväljAl AktuAAlne läbi 
kogu Meie 20-AAstAse AjAloo ning viiMAstel AAstAtel 
ühA terAvAMAlt päevAkordA tõusnud. sellele AAstAle 
läheMe vAstu usus jA lootuses, et noortegolf 
niitväljAl on uut hoogu sisse sAAMAs. 

Oleme kokku pannud programmi, mis 
keskendub noorte golfi juurde toomisele, kuid ei 
jäta tähelepanuta ka olemasolevaid klubimängi-
jaid ja nende lapsi ning pakub endiselt häid või-
malusi meie senistele noortele tippudele. 

Noorteprogrammi koordineerib Niitvälja 
Golfiklubi noortetoimkond ja seda rahastatakse 
Niitvälja Noortefondi kaudu, kuhu kõigil hea-
del inimestel ja ettevõtetel on võimalus annetusi 
teha. 

Hooajaeelse seisuga on Noortefondis va-
nadest aegadest 3464 eurot. Annetustega on 

fondi toetanud Premia ja Euronics, kes on üht-
lasi Niitvälja Noorteprogrammi suurtoetajad, 
ning hooaja jooksul lisandub veel mõnigi hea 
toetaja. Näiteks on esmakordselt Niitväljal pee-
tav turniir GSK Invitational by Graanul Invest 
lubanud annetada kogu võistluste vabatahtlikult 
makstava osavõtutasu Niitvälja Noortefondile.

Mis meil kavas on?
Esiteks läheme koolidesse, mis asuvad 

meie vahetus läheduses või kust on muidu lihtne 
Niitväljale jõuda. Kogu aprillikuu vältel tööta-
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me koos oma Pro’de Martini ja Leega koolides, 
tehes demosid ja populariseerides golfi. Suuna-
me oma pingutused 7–12-aastastele noortele ja 
kasutame esmatutvustuseks SNAGi varustust. 
Järgmise sammuna ootame kõiki koolides golfiga 
tutvunud lapsi Niitväljale tasuta demopäevade-
le, mis toimuvad 20. ja 27. aprillil ning 4. mail, 
laupäeva pärastlõunati, mil noored saavad tulla 
koos oma perega ja harrastada põnevaid golfite-
gevusi. Demopäevadest on oodatud osa võtma 
ka lastega klubiliikmed.

Maikuust alustame noorte golfikursustega, 
mis kestavad kolm nädalat ja on mõeldud golfiga 
alustavatele noortele. Kohtumised treeneritega 
toimuvad samuti laupäeva pärastlõunati: 11., 18. 
ja 25. mail. Neile tuleb ette registreeruda ja grup-
pi mahub kuni 16 noort. Kokku suudame hallata 
3 gruppi ehk 48 last. Juunis algavad regulaarsed 
treeningud erinevates vanuse- ja tasemegruppi-
des, kus kohtuvad nii praegu golfi mängivad kui 
ka läbi eelpool kirjeldatud tegevuste golfi juur-
de jõudvad lapsed. Oma uue Pro Lee Marshalli 
eestvedamisel võtame kasutusele Inglismaal väga 
levinud treeningprogrammi Young Masters Golf 
(vt rohkem www.ymg-golf.com), mis on suuna-
tud 6–14 aastastele noortele ja kätkeb üheksat 
erinevat taset (iga taseme läbimiseks kulub ka-
heksa nädalat). Iga osalev noor saab oma isikliku 
YMG-kausta, kus tal on lihtne oma golfimängu 
arengul järge pidada. Treeningud toimuvad juu-
nist septembrini kaks korda nädalas. Lisaks gol-
fioskuste arendamisele on treeningute eesmärk 
pakkuda meeldivat ajaveetmist ja mängurõõmu. 
Golfitreeningutega jätkame aastaringselt.

Teine oluline osa Noorteprogrammist on 
heategevus ja noorte toetamine. Oleme Keila 
SOS Lastekülaga kokku leppinud, et sealsedki 
noored saavad osa golfiga alustamise program-
mist, lisaks sellele toetame nende treeninguid 
kogu suve vältel. Kümnele kõige tublimale nende 
seast pakume ka tasuta mänguvõimalusi. Koos-
töös Felixiga annetatakse nende võistluse raames 
teenitav tulu samuti Keila SOS Lastekülale.

Lisaks heategevuslikule aspektile oleme 
otsustanud eraldada Noortefondist 1000 euro 
väärtuses stipendiume. Stipendiumi saamiseks 

tuleb esitada Niitvälja Golfiklubile 1. maiks aval-
dus, motivatsioonikiri ja stipendiumi kasutami-
se eesmärk. Stipendiumile võivad kandideerida 
kõik Niitvälja Golfiklubi liikmed, kellel vanust 
alla 23 aasta. Stipendiumi võib kasutada endale 
sobival golfiga seotud eesmärgil. Võimaluse kor-
ral kuulutame sügisel välja ka teise stipendiumi-
vooru, kuid see sõltub hooaja jooksul Noorte-
fondi tehtud annetustest.

Kolmandaks jätkame Noorteprogrammi 
raames oma tippnoorte kui Noortekoondise 
toetamist. Noortekoondise liikmetele pakume 
harjutamiseks tasuta palle, mänguõigust meie 
väljakul ning toetust klubi esindamiseks sõprus-
kohtumistel ja Eesti-sisestel suurvõistlustel (Est 
Am ja Eesti MV). Noortekoondis komplekteeri-
takse 2012. aasta tulemuste ja vabatahtlikul tööl 
osalemise põhjal. Ka 2013. aastal ootame Noor-
tekoondiselt väikest panust Niitvälja heakorda 
divot’iringide kaudu.

Noorteprogrammi osana toimuvad jätku-
valt noortevõistlused. Need jagunevad kaheks: 
kord kuus toimuvad kogu hooaja vältel kuni 
12-aastastele lastele mõeldud Wilsoni Lastetur-
niirid ning 5. mail ja 21. juulil toimuvad vasta-
valt Niitvälja Noorte Open ja Tulevikutähed 
2013, kuhu ootame 12–21-aastasi mängijaid 
kõigist Eesti golfiklubidest. Auhinnad on võist-
lustele välja pannud Premia, Euronics ja mitmed 
teised Niitvälja partnerid. Lisaks on oluline mär-
kida, et koostöös Premiaga paneme sellel aastal 
PAR20-le maha püsivad laste-tee’d, et lastel oleks 
mõnus harrastada golfi vastavalt oma mänguta-
semele.

Mäng jätkub
Laulasmaa Spa’s!

SINU OOTEL ON
 Suurepärane á la carte restoran Wicca

 Sohvabaar ja väliterrass

 Lõõgastav vee- ja saunakeskus

 Wellness spaa- ja ilukeskus

 Hotell ja konverentsikeskus

Niitvälja golfiväljak  ➜  10 minutit autosõitu  ➜  Laulasmaa Spa   

Info ja broneerimine telefonil 6870 888 ja sales@laulasmaa.ee      Vaata lisa www.laulasmaa.ee 
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 2013. aasta hooajal
on fookus mängutempol

igA päevAgA on tAevAs siniseM jA rohi roheliseM, 
esiMesed golfiMängijAdki ärkAvAd tAlveunest ning 
leiAvAd tAAs tee niitväljAle...

KÕIKIDE TEEDE VALITSEJA ON TAGASI!

UUS SUBARU FORESTER

TASUMISE TUND

CO
2
 150–197 g/km; keskmine kütusekulu 5,7–8,5 l/100 km

Subaru Forester alates

23 900 €
Kõigile Subaru mudelitele 

3 AASTAT TASUTA HOOLDUST

Uhiuus, neljanda põlvkonna Subaru Forester on senisest 
ruumikam, turvalisem, kütusesäästlikum ja omas klassis 
ülivõimsalt parima maastikusuutlikkusega. Subarule 
omaselt pideva sümmeetrilise nelikveo ning kõrge 
kliirensiga, madala raskuskeskme, ülima teelpüsivuse ja 
jõulise tõmbega. Ning kirsiks tordile, nüüd jälle saadaval ka 
võimsa, 240 hj turbomootoriga. 
Tasumise tund on käes, kõikide teede valitseja on tagasi! 

Ehitajate tee 122, Tallinn    tel 659 9499    e-post: tallinn@autospirit.ee    www.autospirit.ee
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Ammu pole harjutanud, veelgi kauem 
pole mänginud, meeled on hajevil ja lööke kipub 
tulema rohkem, kui sooviks. Paraku – olgu põh-
jus mis tahes – peab mängutempot hoidma igas 
olukorras.

Mängutempoga on probleeme kõikjal 
maailmas ja selle teemaga tuleb tegeleda kõigil 
tasanditel (nii eliitspordis kui ka klubivõistlus-
tel). Alates 2012. aastast on R&A hakanud ak-
tiivselt propageerima mängutempo jälgimist ja 
2013. aasta alguses andis ta rahvuslikele alaliitu-
dele suunised mängutempo tagamiseks ja rikku-
mistega tegelemiseks. 

Iseenesest ei ole R&A suunistes midagi 
uut: mängida tuleb vastavalt mängutempo ju-
hisele (iga raja mängimiseks ette nähtud aeg ja 
ringi maksimumaeg on ära toodud tulemuskaa-
rdil), kuid sõnum kohtunikele ja marshal’itele 
on selge – rikkumisi ei tohi sallida ja vajadusel 
tuleb aeglasi mängijaid trahvida. Nagu iga muu 
rikkumise puhul, ei ole ka siin trahvimise ees-
märk kedagi mitte karistada, vaid kaitsta teiste 
mängijate õigusi, sest kõigil on reeglite järgi õi-
gus mängida kindlas tempos. Kindlasti annavad 
kohtunikud võistlustel mängutempo tagamisel 
endast parima, kuid kõigi aeglaste mängijate ja 
gruppideni jõudmine on keeruline ja nende löö-
giaegade mõõtmine mitme raja vältel aeganõu-
dev. Selleks, et just sina ei sattuks aeglase mängu 
tõttu kohtuniku huviorbiiti, on allpool toodud 
rida soovitusi tempos püsimiseks:

•	 liigu eesoleva grupiga samas tempos (mit-
te rohkem kui stardiintervalli võrra taga-
pool) – see on kindlaim viis pääseda aegla-
se mängu hoiatusest;

•	 ära muretse enda taga oleva grupi pärast; 
see, et te ei ole järgnevale grupile ette jää-
nud, pole oluline. Sinu grupi kohustus on 

püsida eesliikuva grupi tempos;
•	 kui näed, et sinu grupp hakkab ajast maha 

jääma, ütle seda ka oma grupi teistele män-
gijatele; 

•	 kui olete eelmisest grupist maha jäänud, 
püüdke nad võimalikult kiiresti kinni;

•	 tee ettevalmistused löögiks juba enne oma 
mängukorda: pane kinnas kätte, arvuta 
välja löögi pikkus ja vali kepp (löögiks et-
tenähtud aja mõõtmine algab hetkest, kui 
on sinu kord lüüa, hoolimata sellest, kas 
oled oma ettevalmistused juba lõpetanud 
või ei); 

•	 vaata oma puttamisjoont samal ajal teiste 
mängijatega (arvestades etiketireegleid);

•	 green’ile minnes jäta oma kott sellisesse 
kohta, kust on võimalik kiiresti järgmisele 
rajale liikuda;

•	 lahku green’ilt kohe, kui sinu grupi mängi-
jad on puttamise lõpetanud; tulemuskaart 
täida järgmisel avalöögialal või teel sinna;

•	 kui oled avalöögialal esimene lööja, soori-
ta kõigepealt oma löök ja alles siis märgi 
üles eelmise raja tulemus, võta juua vmt; 

•	 löö alati varupalli, kui sinu pall võib olla 
kadunud või audis;

•	 golf on sport – liigu väljakul tempokalt. 
 
Lisaks tuleb rõhutada, et ebaõnnestunud 

mäng (kadunud või metsa löödud pallid ja palju 
lööke igal rajal) ei ole põhjus mängutempot mit-
te järgida. See kõlab karmilt, ent kui mänguos-
kus ei luba tempokalt mängida, tuleb võistlemi-
sest loobuda või valida tasemekohasem võistlus 
(nt punktimäng, kus saab palli üles võtta). 

Selleks aga, et oskused mängusoovile alla 
ei jääks, tasub kasutada Niitvälja Golfi poolt pa-
kutavaid treeningvõimalusi, millest osa on klubi-
liikmetele lausa tasuta. 

 
Sirget lööki ja tempokat 
mängu soovides,
Teele Tohver
NG reeglite ja HCP toimkonna juht
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Liivavahetus
Eelmise aasta sügisel alustasime punkrite 

liivavahetustöödega. Liiva vahetasime järgmistes 
punkrites: 
•	 5. raja green’iesine väike punker, 
•	 10. raja mõlemad green’ipunkrid,
•	 10. raja fairway-punker,
•	 12. raja green’i vasakpoolne punker, 
•	 17. raja kolm fairway-punkrit, 
•	 7. raja fairway punker.

Ülalnimetatud punkrid olid eriti prob-
leemsed: näiteks 5. raja green’ipunker oli väga 
kivine – suured punkris ja green’il olevad kivid 

segavad mängu ning ohustavad nii golfivarustust 
kui ka hooldusmasinaid; märjematel aegadel 
olid näiteks 10. raja vasakpoolne green’ipunker 
ja 17. raja fairway-punkrid sageli vett täis, mis 
muutis nende hooldamise ja neist mängimise 
keeruliseks, et mitte öelda võimatuks. 

Kõigis vahetatud liivaga punkrites kaeva-
sime üles ka vanad, sageli ummistunud drenaa-
žitorud ning asendasime need uutega. Drenaaži-
tööde käigus tuli välja ka üllatusi – näiteks 10. 
raja fairway-punkril puudus drenaaž täielikult 
ning lisaks uue drenaažiliini rajamisele kaeva-
sime väga ulatuslikult lahti ja puhastasime ka 
10. raja fairway drenaaži. Kõik see osutus väga 

väljaku heakord
niitväljA golfiklubi uuel hooAjAl on plAAnis punkrite 
liivAvAhetus, uute hooldusMAsinAte soetAMine jA 
väljAku tAlvejärgse seisundi hindAMine. ühtlAsi 
kutsuMe MängijAid üles väljAku heAkordA hoidMA.
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ajamahukaks, sest sageli kümneid aastaid tagasi 
paigaldatud torude asukohta pole sugugi lihtne 
kindlaks määrata.

Kuigi uuel liival on punkrites olnud aega 
mitu kuud vajuda, on see hooaja alguses veel 
kindlasti pehme ning nende punkrite hooldami-
sele pöörame erilist tähelepanu. 

Uuel hooajal tahame kindlasti jätkata dre-
naažiparandustöödega – esmajoones sageli mär-
ja 10. ja 3. raja fairway juures.

Uuenev masinapark
Katusealuse range’i kasutamist teeb kind-

lasti mugavamaks teine pallimasin, mille kavat-
seme sinna viia.

Uuel hooajal aitab väljaku heakorrale kaa-
sa ka uuenev masinapark – kevadel saabub uus 
Cushman, kõige hinnatum masin koormate 
veoks. 

Cushmaniga tuleb kaasa ka uus ja suurema 
tegutsemisraadiusega liivataja, mis võimaldab 
liivatada tihedamini ja kiiremini – seda kõike 
parema väljakukvaliteedi saavutamiseks väikse-
ma ajakuluga. Mehaanikute töö hõlbustamiseks 
soetame rehvimontaažipingi ja uue keevitusapa-
raadi.

Märtsikuu tugevaid lumesadusid ja maas 
oleva lume hulka vaadates on lume sulamisaega 
2011. aastaga võrreldes keeruline ennustada. Et 
2012. aastal tuli püsiv lumekate maha juba no-
vembri lõpus ja detsembri alguses, tuleb meil 
loota kevadpäikesele.

Jätkuvalt paneme mängijatele südamele, et 
nad parandaksid rajal divot’eid ja green’il pallijäl-
gi – see avaldab eriti mõju varakevadel, kui väljak 
on veel märg ja pehme. 

Kümnete aastate pikkuse greenkeeping’u- 
kogemusega head greenkeeper Paul ja deputy 
head greenkeeper Kristel on alati kõrgelt väärtus-
tanud kogu tiimi. Masinapargi korrashoiu eest 
hoolitsevad tippmehaanikud Aivar Leotoots 
ning Raido Matthiessen, kes tegelevad muuhul-

gas ka väljaku hooldamisega. Algav hooaeg on 
Niitväljal juba kümnes nii Raidole ja Kristelile 
kui ka peamiselt punkrite korrashoiu ja hool-
dusega tegelevale Peetrile ja alati rõõmsameel-
sele Priidule. Margus, Avo ja Aivar Leotoots 
on Niitväljal olnud veelgi kauem (Aivaril läheb 
juba 21. aasta). Avo on väga kogenud ja pika 
staažiga tegija, Margus aga üks kiiremaid mehi 
ruff’i niitmisel ning aereerimisel. Aivar Lell liitus 
meeskonnaga kolm aastat tagasi ning omandas 
greenkeeping’utööks vajaminevad oskused väga 
kiiresti – temast on juba saanud oma ala profes-
sionaal. Varasema Niitväljal töötamise kogemu-
sega Kristjan ühines meie tiimiga mõned aastad 
tagasi ning tedagi hinnatakse väga kohustetund-
liku greenkeeper’ina.

Lisaks neile on kohal alati abivalmid ja 
kohusetundlikud valvurid Kalle Vahar ja Mee-
lis Kadastik ning pika Niitvälja-staažiga Peeter 
Valk. Jätkub ka senine hea koostöö haljastuset-
tevõttega KPV Grupp.

Kristel Müller
Deputy head greenkeeper

GreenkeepinG

Väljaku heakorra eest hoolitseb 
tänavu sama, vaid kümneliikmeline 
greenkeeping-tiim koosseisus: 

•	 Paul Roocroft
•	 Kristel Mülle
•	 Aivar Leotoot
•	 Raido Matthiessen
•	 Aivar Lell 
•	 Margus Rootsmann
•	 Peeter Melnik
•	 Kristjan Paalberg
•	 Avo Paalberg
•	 Priit Perkson

7:30 - 14:30
Balti Jaam - 
Warszawa Centralna - 
Berlin Hauptbahnhof

Fakt on see, et keegi meist ei tea, 
mida tulevik toob. Seetõttu on 
mõistlik, kui meil on mitu plaani – 
ja lisaks veel varuplaanid. Danske 
Bank pakub ettevõtte strateegiliseks 
analüüsiks uut standardit. Danske 
Navigator on uudne tööriist, mis 
aitab Sul teha teadlikke valikuid ja 
olla paremini valmis tulevikuks.
 

Tule ja me näitame, kuidas 
Danske Navigator aitab Sul 
olulisi otsuseid langetada.
 
Vaata lähemalt
www.danskebank.ee/navigator

Tutvu tingimustega www.danskebank.ee 
ja konsulteeri vajadusel meie nõustajaga.

Kas Sinu ettevõte on tulevikuks valmis? 
Danske Navigator on uus standard ettevõtete 
strateegilises analüüsis.
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leid kingitusi, vaid lähme tagasi lätete juurde – 
teeme 2013. aastast hooaja, mil Niitväljal tõusis 
taas au sisse klubielu ja klubitunne ning mille 
igapäevaelu iseloomustavad peale suurepäraste 
inimeste (st klubiliikmete), kvaliteetse väljaku 
ning põnevate golfivõistluste veel klubiüritu-
sed. Neilt üritustelt peaks igaüks endale midagi 
leidma, nende abil loome hea atmosfääri ning 
anname nii uutele kui ka vanadele klubiliikme-
tele võimaluse sõlmida uusi tutvusi ja leida uusi 
mängukaaslasi.

Klubiürituste päevaks oleme valinud nel-
japäeva – see on parim algus nädalavahetusele. 
Meie ideaalkujutlus on see, et maist septembri 
lõpuni toimub klubis igal neljapäeval midagi põ-
nevat. Praegu on sisustada jäänud veel neli nel-
japäeva ning teie head ideed on alati teretulnud. 
Alustame 9. mail filmiprogrammiga – selle raa-
mes tuleb meile külla PÖFFi ja DocPointi prog-
rammikoostaja Kaarel Kuurmaa ning tutvustab 
koos enda valitud külalistega põnevaid linateo-
seid, mil teemaks golf, sport laiemas tähenduses 
ja teised meie jaoks aktuaalsed teemad. 

Tutvustame golfiga seotud kirjandust nii 
Eesti tipptegijatelt kui ka mujalt maailmast. On 
isegi lootust, et mõni golfiga seotud autor suve 
jooksul tee Niitväljale leiab.

Koostöös oma partneritega viime läbi vei-
ni- ja viskidegusteerimisi.

Meie Pro’d alustavad 16. mail „Oskuste 
õhtutega“. Õhtu jooksul süveneme golfimängus-
se uute nurkade alt ja õpime uusi põnevaid või-
malusi oma oskuste mitmekesistamiseks.

Ja kõige tipuks hakkame Niitväljal kont-
serte korraldama. 2013. aasta hooajal toimub 
neli kontserti, millest kolm on avatud ka laiema-
le publikule. Sari algab 23. mail sisekontserdiga, 
mille annab Liisi Koikson.

Sellel aastal tuleb jaanipäev natuke tei-
siti – nimelt lõpetame 21. juunil Niitväljal Est 
Am Openi ning selle lõputseremoonia toimub 
meie Jaanigolfi piduõhtul. Õhtu raames astub 
üles Viljandi Drumlab eesotsas Reigo Ahvenaga, 
ning kell 22, kui söögid söödud, joogid joodud 
ja trummipõrin kuulatud, asume kõik koos jaa-
niusse otsima – mängime Jaanigolfi scramble-
formaadis ja Öögolfina.

13. juulil kolime oma kontsertprogrammi 
väljakule – siis toimub esimene avatud välikont-
sert ning esinejaks on Jaan Tätte. Juubeliaasta 
kontsertprogrammi lõpetab 10. augustil oma 
autorikontserdiga Olav Ehala. Kontserdi läbiv 
teema on Eesti teatri ja filmi laulud ning kaasa 
löövad solistidena Tatjana Mihhailova, Lauri 
Liiv ja Alen Veziko.

Kontsertprogrammi aitavad korraldada 
kunstiline juht Priit Pajusaar ja tootmisjuht Ja-
nek Reimal (Broadline), tehnika osas tuleb appi 
RGB.

Niitvälja Golf 20 
 ja kontsertprogramm

tänAvu sAAb niitväljA golf 20 AAstAt vAnAks. 
otsustAsiMe sedA tähistAdA nii, nAgu peAks 
niitväljAle kõige kohAseM oleMA.
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Liigagi hästi tehtud

Sellise maitse saamiseks
ei piisa “üsna” hästi

tegemisest.

Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist.
KUI JOOD, ÄRA SÕIDA. www.prike.ee
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Kõik me oleme Niitväljal vähemalt korra 
selle küsimuse üle arutlenud – saunas, õlleklaasi 
taga või rajal oma löögijärjekorda oodates. Ka 
oma tiimiga oleme sel teemal palju pead murd-
nud ja viimaks panime lisaks kõigile emotsio-
naalsetele põhjustele kirja järgmised mõtted:

Niitvälja klubi liikmeks saavad hakata 
vaid need golfarid, kel on meie juures hooajali-

ne mänguõigus aktsionärina hooldustasu maks-
mise, aktsia rentimise või hooajapileti tasumise 
kaudu.

•	 Klubiliikmele avanevad nn tavapärased 
soodustused: 10 % hinnaalandus Pro Sho-
pis, 15% hinnaalandus klubi restoranis, 
25% hinnaalandus range’i žetoonidelt

•	 Tee-aegade broneerimise eelisajad 

Miks on hea olla 
Niitvälja aktsionär 
või klubiliige?

*
 
30 MINUTIT TASUTA TREENINGUT!

Klubiliikmetele lisaväärtuse pakkumiseks otsustasime 2013. aastal koostöös meie Pro’dega 
pakkuda kõigile klubiliikmetele võimalust oma golfimänguoskust parandada. Alustuseks 
on kõigil klubiliikmetel õigus võtta Pro käest 30 minutit tasuta treeningut, mille käigus 
antakse hinnang teie hetketasemele ja pakutakse välja lahendusi edasiseks arenguks terve 
hooaja vältel. Kõikidel Pro’ga seotud treeningutel on harjutuspallid teile täiesti tasuta. 
Lisaks korraldavad Pro’d kord kuus neljapäeviti „Oskuste õhtu“, kus käsitletakse iga kord 
erineva golfimängu puudutavat teemat. Täpseid kuupäevi vaadake kalendrist, ent esimene 
„Oskuste õhtu“ toimub 16. mail. Klubiliikmetele on osavõtt tasuta.

(E–R kl 16.30–18.00, L–P kl 7.00–10.00)
•	 Eelistatus ja soodsamad osavõtutasud 

Niitväljal toimuvatel võistlustel.

Klubiliige maksab aastas 80 eurot liikme-
maksu. Allpool selgitame, mille peale see raha 
kulub (arvestuse aluseks on 500 klubiliiget):

•	 HCP litsents ja golfikindlustus Eesti Golfi 
Liidult – 21 eurot,

•	 HCP pidamine Golfboxis – 8 eurot,
•	 Tasuta treeningud meie Pro’de käe all* – 

10 eurot,
•	 Karikad klubi võistlustel ja hooaja edeta-

beli tippudele – 7 eurot,
•	 Sõpruskohtumiste korraldamine –  

10 eurot,
•	 Klubi parimate osalemine rahvusvahelis-

tel võistlustel (juhul, kui võidame klubide-
vahelised meistrivõistlused, nagu viimastel 
aastatel kombeks) – 14 eurot,

•	 Püsikulud läbi hooaja (raamatupidamine, 
sideteenused) – 5 eurot,

•	 Klubi toimkondade (noored, naised, see-
niorid) töö toetamine – 5 eurot.

Aktsionär on meie armsa klubi omanik ja 
seega meie kõige tähtsam mängija. Me ei taha 
põhimõtteliselt tekitada olukorda, kus ühed 
mängijad tunnevad ennast väljakul ja klubihoo-
nes paremini kui teised. Seetõttu on aktsionärile 

suunatud soodustused ehk hoolsamini peidetud, 
aga seda olulisemad:

•	 Peamine võit aktsionärile on 300 euro 
võrra odavam mänguõigus (mänguõigus 
maksab 600 eurot, hooajapilet aga 900 
eurot). Kui aktsionäril ei soovi seda ise ka-
sutada, on tal alati õigus oma aktsia välja 
rentida ja selle pealt teenida (keskmiselt 
150 eurot aastas). Seda ei tohi segi ajada 
algajatele mõeldud esimese aasta paketiga 
(650 eurot), mida saab igaüks kasutada 
vaid korra elus.

•	 Aktsionär võib mängida 50% soodsamalt 
meie sõprusklubides. Praegu kehtivad vas-
tavad kokkulepped Ozo ja Messilaga ning 
me töötame selle kallal, et neid võimalusi 
juurde tekiks. Golfiauto kasutamine on 
aktsionärile 50% soodsam.

•	 Aktsionäri pereliikmele (abikaasale või 
lapsele) on Rohelise Raja läbimine (vt 
artikkel „Roheline Rada“) 50% soodsam. 
Väljatöötamisel on lahendus, mis soodus-
taks aktsionäridele kogu perega mängi-
mist. Loodetavasti jõuame selleni 2014. 
aasta hooajaks. 

Kõige tipuks võivad meie aktsionärid ja 
klubiliikmed 2013. aastal võtta endaga Niitväl-
jale samasse flight’i kaasa mängima kuni kolm 
inimest Green Fee hinnaga 40 eurot!
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Klubigolfar pärast tavapärast golfiringi: 
“Oli see lõpptulemus, mis ta oli, aga vähemalt 
birdie sain kirja!” Lisaks heameelele ootab uuel 
hooajal kõiki klubiliikmetest “linnukeste” löö-
jaid Tallinnas Rocca al Mare või Kristiine kau-
banduskeskuse Da Vinci restoranis prii kohvi-
jook (v.a alkoholiga) ja pasta.

Birdie-puu eesmärk on lisada igasse män-
guringi põnevust ja auhinna võitmise võimalust. 
Lisaks ühekordsele birdie-auhinnale tunnus-
tatakse iga kuu lõpus maist septembrini kõige 
rohkem birdie’sid löönud naist ja meest Da 
Vinci restorani 20-eurose kinkekaardiga. Hoo-
aja pidulikul lõpetamisel saavad aasta suurima 
birdie’saagi kogunud naine ja mees auhinnaks 
Illy kohvimasina ja meenetekotid.

Teeme head! Kõik lööja nimega tähista-
tud birdie-pallid on oodatud saunades asuvates-
se klaasvaasidesse. Kui vaasi koguneb 100 palli, 
loositakse nende annetajate vahel välja auhin-
nad, kogutud pallid aga kingitakse klubi noorte-
le mängupallideks. Birdie-palle on oodatud an-
netama ka mitteklubiliikmetest birdie-meistrid.

Edukat linnukestehooaega!

Niitvälja Illy birdie-puu 
2013 reeglid:

•	 Birdie-puu (BP) edetabelist saavad osa 
võtta ainult Niitvälja Golfiklubi liikmed; 

•	 BP auhindu (v.a heategevusliku pallikogu-
mise loosiauhindu) saavad ainult Niitvälja 
Golfiklubi liikmed;

•	 BP edetabelis ja auhindade jagamisel ar-
vestatakse ainult Park-väljakul EDS- ja 
võistlusringil löödud birdie’sid;

•	 Pärast mänguringi, mille käigus birdie 
lüüakse, tuleb auhinna saamiseks tulemus 
caddiemaster’is registreerida. Seejärel väl-
jastab caddie birdie-lööjale kaks vautšerit: 
ühe alusel saab Rocca al Mares või Kristii-
nes asuvas Da Vinci restoranis auhinnaks 
kohvi ja pasta ning teine tuleb täidetult 
riputada Niitvälja klubihoone riietusruu-
mis asuvale birdie-puule. Kui ühel ringil 
lüüakse rohkem kui üks birdie, siis jaga-
takse auhindu vastavalt löödud birdie’de 
arvule: kahe birdie eest kaks vautšerit jne.

•	 Auhinnavautšer on isiklik ning ei kuulu 
teistele isikutele edasi kinkimiseks;

•	 Auhinna lunastamiseks tuleb end restora-
nis teenindaja abiga Da Vinci püsiklien-
diks vormistada;

•	 Aprillis löödud birdie’d arvestatakse mai-
kuu parimate hulka ja oktoobris löödud 
birdie’d hooaja üldarvestuse edetabelisse;

•	 Vautšerid kehtivad restoranides 31. det-
sembrini 2013.

www.davincifood.ee

Klubiliikmete 
“linnukeste”
eest hoolitseb 
Da vinci 
Food OÜ
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1. kui pikk on su golfiMängijAstAAž?
2. Mis on su hCp? 
3. kuidAs sAttusid golfi juurde jA niitväljAle? 
4. kui sAgeli sA golfi Mängid?
5. MidA golf sulle pAkub? 
6. kAs sinu pereliikMed hArrAstAvAd golfi? 
7. Mis vArustusegA sA Mängid? 
8. kuidAs julgustAksid uusi huvilisi 
 golfigA sõbrAks sAAMA? 

tegijad räägivad

ENN PÄÄRO
1. 18 aastat.
2. 4,6.
3. Juhuslikult, sõbrad kutsusid.
4. Nii tihti kui võimalik, aga mitte vähem kui 

neli korda nädalas (Eesti golfihooajal).
5. Rahulolu, rõõmu, pingetest vabanemist.
6. Ei.
7. Draiver: Callaway X; rauad: Callaway X 

Forged Tour; putter: Ping.
8. Enne kui golfiga sõbraks saate, läheb na-

tuke aega. Seega ennekõike kannatlikkust.

TIINA RISTIMETS
1. 8 aastat.
2. 36.
3. Sattusin ühe seltskonnaga Niitväljale 

Green Cardi tegema. Nii ma sinna jäingi.
4. Proovin ikka korra nädalas väljakul käia.
5. Rahu, lõõgastust, aega iseendale.
6. Tavaline naistevarustus.
7. Inimestele, kellele meeldib palju väljas 

liikuda ning kauni looduse keskel ja heas 
seltskonnas viibida, on golfiväljak õige 
koht.

MAIRE MILDER
1. 7 aastat.
2. 35,8.
3. Nagu ilmselt paljudega juhtub, olid minu-

gi stiimuliks juba mängivad sõbrad. Golfi-
reisidelt tulid nad õnnelike ja rahuloleva-
tena – tundsin, et tahan ka, sest minu päev 
oli möödunud lihtsalt rannas lugedes. Mul 
vedas eriti, sest sama tunne valdas ka abi-
kaasat ja nii me koos alustasimegi. Niitväl-
ja Golfiklubis käib trennis mu tütar ning 
meil on väljakul mänguõigus. See on üks 
kohtadest, kus ma mängin koos pere ja 
sõpradega ning vahel ka üksi. 

4. Algaastatel peamiselt ainult puhkusereisi-
del. Viimastel aastatel mängin rohkem ja 
kõigil Eesti väljakutel, olenevalt sellest, kus 
me nädalavahetust veedame. 

5. Olen alati armastanud sporti teha.  

Praegu on mu peamised sportlikud hobid 
golf ning jooga ja shindo. Golfiväljakute 
imelised perspektiivsed vaated tekitavad 
emotsionaalse avatuse tunde. Golf võimal-
dab töörutiinist välja tulla, sest see nõuab 
keskendumist. Stressirohkel perioodil õn-
nestub mul golfimäng alati keskpäraselt. 
Huvitav on ka keha lihasmälu: kui oled 
harjunud swing’i juures midagi valesti 
tegema, on ümberõppimine pikk, kuid 
samas huvitav protsess. Viimasel ajal on 
mind aidanud Rein Auväärt ja tema sõnul 
pole ma lootusetu – seda on hea teada. 
Minu suhet golfiga iseloomustab seegi, et 
kui mul oli vasak käsi kipsis, siis õppisin 
mängima ühe käega ning löögid olid rahu-
likud ja normaalse pikkusega – mängisin 
oma HCP välja! 

6. Kogu pere harrastab, see on supervõima-
lus olla koos ning mängida kõikjal Eestis. 
Reisidki valime sageli just selle järgi, kus 
saab imelistel golfiväljakutel mängida.

7. Cleveland CG7-komplektiga, juurde on 
muretsetud ka Clevelandi hübriide.

8. Mõnigi inimene ütleb, et pole golfiga alus-
tamiseks küllalt vana või et tal pole selleks 
aega. Minu jaoks on need mõlemad väited 
müüt. Tegelikult on golf eriti mõnus see-
pärast, et siin on koos nii kehaline kui ka 
vaimne tegevus. Kindlasti on oluline läbi-
da algõpe koos treeneriga – siis on areng 
kiire.
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RITA RÄTSEPP
1. See oli vist aasta 1994, kui ma kursused 

läbi tegin. 
2. 17,8. 
3. Käisin Niitväljal ühe firma üritusel. Olin 

ennegi reisidel golfiväljakuid imetlenud 
ja seal, vana klubihoone rõdul, saigi vastu 
võetud otsus, et proovin ise ka.

4. Üritan kolm korda nädalas ikka raja läbi 
mängida. Alati ei õnnestu, aga mõni nädal 
jõuan lisaks veel ka harjutama või võistlu-
sele. 

5. Füüsilist liikumist värskes õhus, emotsioo-
ne, mõnusat ajaviidet ja head seltskonda. 
Golf on parim viis teha oma ajule restart!

6. Kõik minu kolm last on kursused läbinud. 
Noorim neist mängib kõige aktiivsemalt. 

7. Cleveland. 
8. Võtke aega ja tulge ühel ilusal päeval Niit-

väljale – väljak teeb ise oma töö. Veel pa-
rem, kui tulete koos mõne hea sõbra või 
pereliikmega – saate endale ühe toreda 
harrastuse, mida koos nautida. 

AGO MARKVARDT
1. Vist 1996. aastast peale.
2. 10,8.
3. Golfi juurde jõudsin tänu Marko Palmile, 

kes oli tollal Avallonega mulle sponsoriks. 
Kui golfis esimesi samme tegin, sai seda 
Eestis harrastada vaid Niitvälja Golfiklu-
bis. 

4. Püüan mängida vähemalt paar korda nä-
dalas, kuid alati see ei õnnestu.

5. Meeldivat ajaveetmist värskes õhus ja loo-
duses koos lähedaste, sõprade ja vahel ka 
võhivõõrastega; kindlasti kohtumisi uute 
inimestega, aga samas ka hasarti ja ta-
het end uuesti proovile panna; meeletult 
emotsioone: vahel ka halbu, kuid enamasti 
häid.

6. Jah.
7. Draiver: Titleist; W3: Taylor Made; 

rauad: Callaway Wedged, Ping; putter: 
Odyssey.

8. Alati tasub proovida ning kindlasti mak-
sab läbida Green Cardi kursused. Pärast 
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kursusi on nii mõnigi, kes varem ütles: 
„Ma pole veel nii vana, et liikuvale pallile 
pihta ei saaks,“ oma esialgset kardinaalset 
vaadet muutnud. Proovige ning emotsioo-
nid võivad teid võluda!

REIN LOIK
Golfiga alustasin 2009. aasta sügisel, kui 

läksin sõprade kutsel Jõelähtmele Green Cardi 
tegema. Kõrvalt vaadates tundus, et pole siin 
keerulist midagi – natuke harjutamist ja küll ta 
tuleb –, aga tegelikkus osutus hoopis teiseks: õi-
get pallitabamist ja swing’i ei tulnud kuskilt.

Lihtne asi osutus nii keeruliseks, et terve 
järgmise aasta ei tihanud õieti proovidagi, sat-
tusin pigem juhuslikult mõned korrad väljaku-
le. Huvi siiski säilis ning 2010. aasta suvel tegid 
endale Kuressaares Green Cardi nii mu abikaasa 
kui ka poeg. Mängisime üheskoos 5–6 korda 
muude tegemiste kõrvalt. 2012. aasta kevadel 
leidsime koos abikaasaga, et lihtsalt ei tule siin 
midagi – selleks, et tekiks mingigi mänguilu ja 

stabiilsus, tuleb golfile pühenduda hoopis tõsi-
semalt. Liitusime Niitvälja Golfiklubiga ja lep-
pisime Pro Piret Peernaga kokku kindla treenin-
gutsükli. Pireti sõnul oli parim see, et me polnud 
veel valest swing’ist liiga rikutud. Terve eelmise 
suve käisime kaks- kolm korda nädalas Niitväljal 
harjutamas ja tagatipuks ka Türgis Belekis. Mäng 
hakkas pikkamisi paranema ja jõudsin oma 
HCP-ga 39-ni. Tuleb tunnistada, et edenemine 
innustab ja tänavu plaanin jätkata Niitväljal. 

Varustuse osas olen Jüri Tiituse käest head 
nõu saanud ning praegu mängin Clevelandi rau-
dadega.

Uutele golfaritele võin öelda, et kunagi 
pole hilja alustada. Golf on ka üks selliseid ala-
sid, mida saab harrastada kogu perega. Muidugi 
nõuab tulemuste saavutamine aega ja pühendu-
mist, kuid mängurõõm on seda väärt. Julgustan 
ka Pro’lt nõu ja tuge küsima. 

Endale olen leidnud hea uue harrastuse, 
mis on andnud häid uusi tuttavaid ja palju häid 
emotsioone.
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AS Eesti Golfikeskuse nõukogu
Aivar Riimets
Enn Einla
Gunnar Toomemets
Sami Seppänen
Tarmo Lehiste

Niitvälja Golfiklubi volikogu
Peeter Tohver klubi president
Erko Täht klubi meestekapten, 
 võistlustoimkonna juht
Ulvi Ingver klubi naistekapten, 
 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
Aivar Riimets AS Eesti Golfikeskus 
 nõukogu esindaja
Rein Raudsepp 
Terje Pällo 
Kaarel Sibul

SA Niitvälja Golfikeskus
Kristo Tohver tegevjuht
Aire Niine raamatupidaja
Marge Linnas klienditeeninduse juht
Anneli Sander turundus- ja müügijuht
Merle Eenmaa klubi sekretär

Janika Taidema caddiemaster
Helmi-Maarja Sakala caddiemaster
Liis Ollin caddiemaster 
Teele Tamme caddiemaster
Kreete Kukumägi head caddiemaster
Alari Pira marshal
Tiit Romulus marshal
Karli Kütaru kohtunik
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
Peeter Valk valvur
Meelis Kadastik valvur
Kalle Vahar valvur
Lisaks 2 koristajat, restoranipersonal, 
haljastusettevõte KPV Grupp.

Imbi Paloots - lapsehoolduspuhkusel
Virge Naeris - lapsehoolduspuhkusel

Niitvälja Golf Pro’d
Lee Marshall 
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 MeeldivAt teenindust.  

Täname meie häid fotograafe Mats Soomret ja Zoran Grojicit, kes on lahkesti lubanud oma pilte käesolevas ajakirjas 
kasutada. Meil on hea meel, et Mats ja Zoran on Niitvälja Golfi meeskonda abistamas fotografeerimisega ka sel hooajal. 
Matsi tööd leiab aadressilt www.soomre.com

“Nothing 
 feels like a 
 Mizuno”

Uuel hooajal | BO Golf Pro Shop

Luke DonaLD




