EVML bowlingusektsiooni ümarlaud, Veskisillal 15.09.2015 15.00 – 19.00
Osalejad: Arvi Nebokat (Haapsalu, Vanalinna Bowling), Riina Soovik (Türi, Veskisilla Bowling),
Artur Štainbaht (Rakvere, Rakvere bowling), Rainer Peterson (Põlva, Edu Bowling), Jaan Kirsipuu
(Türi, Veskisilla Bowling), Inara Ratnik (Türi, Veskisilla Bowling), Ülo Reiman (Baltic Bowling),
Sigrid Reiman (Baltic Bowling), Indrek Kikas (Kuulsaal), Raivo Tamm (Pärnu, Perona Bowling),
Rein Mölder (Tallinn, EVML), Hannu Kinnunen (EVML), Heidi Västrik (Pärnu, EVML)
Protokollis Heidi Västrik,
Raivo Tamm- Sissejuhatus, eesmärgid, ettepanek ajakava ja pauside kohta.
Päevakorra tutvustus, tänud kohaletulemise eest.
Rein Mölder – Klubide poolt tegevus loid ja passiivne, võrreldes keeglirahvaga, kes on
organiseeritumad, aktiivsemad, suhtlemisaltimad, neil on aktiivne võistluskalender. Sama palju
liikmeid, kuid 2 saali ja 8 rada. Bowlingumängijatel seevastu on igaühele oma rada Eesti saalides
olemas. Oleks oodanud rohkem bowlinguklubide esindajaid, paraku on kohal tavapärased ümarlaual
osalejad. Räägime kõiges, sealhulgas, kas bowlingule on EVMLi vaja ja miks. Keeglis on EVMLi
vaja, et saada välisvõistlustele. Bowlingus ei ole kahe-kolme inimese pärast, kes osalevad MM-il
või EM-il, poleks vaja üleval pidada EVMLi, seal hulgas koosolekuid. Saalidele on vajalik,
sportbowlingu mõistes.
Järgneb tutvustusring.
1. EVML eesmärgid pikemas ja lühemas perspektiivis, koostöö saalidega
Raivo- on uurinud ka teisi alaliite, et kas on EVMLi vaja, Rahaliselt minimaalsed kulud,
liikmemaks isikule 5 euri, liikmelisus on kahe otsaga asi, kui ei plaani hooajal osaleda, siis peatada
liikmelisus, nagu klubid peatavad. Näiteid otsides leidis, et kõik alaliidud kellel klubiline või
koordineeritud tegevus toimus on välja surnud (Piljardi föderatsioonil on liikmed juriidilised) EOK
liikmed, et pole kõige mõistlikum EVML ära jtätta. Klubid on sisuliselt saalide poolt kokku
kutsutud, soodsam mänguaeg ja EVML „sätib külje alla”. Saalidel on suhtliselt ükskõik EVMLi
olemasolust. Jõuda selleni, et saalidel oleks huvi EVMLiga koostööks, kas on kohti, kus paremini
hakkama saada?
EVML oleks huvitav ja tema tegevus ka, et klubi oleks sellepärast liige. EVMLi mitteliikmete
lubamine võistlustele,e t kas see pole vale? Et see on ainuke motivaator liige olemisele?
Selgitus Eesti Meistrivõistlused- muudatused „ahjualuste” väljatoomine, et ei taha maksta maksu-.
Pärnus oli mängijaid. Bokotilaine ajas EVMLi eesmärgi sassi, uuesti proovida ja mitte vägikaika
vedamiseks, vaid koostöö parandamiseks ( sh saalidega).
Põhimõtteliselt saalide esindejate kohaloleku üle heameel, et saab arutada koostöö võimalusi.
Prioriteediks on noorte meelitamine bowlingusse. Otsime meetodit, et leiad noori, leida neile
treenerid.
1. astme juhendajate koolitus, esimesed sammud, tekitada treeninggrupid.
Al Mare Bowlingu kogemus
Ülo Reiman- EVMLi liikmed on klubid, ideaaliks oleks saal = klubi, kuid klubide töö on
taandunud, nagu Rein ütles, arendaja EVMLi liige, ehk klubi, sportlaste koondamine. Klubi valib
saali, kus mängida, klubi töö oleks saavutada sportlaste „mass”, et saada koostöö saalidega. Klubid
ja saalid koos EVMLiga kokkuleppele. Ettepanek – saalkhakkab ise moodustama klubi, või klubi
räägib läbi saaliga. Saalil ei pruugi olla sportlikku know howd, klubil on, EVML tegeleb,
„kettaheite” näide, et kõik omaette tegelevad ja keegi ei tea, mida ja kuidas.
Indrek Kikas- Saali eesmärk on raha teenida, mingi hetk, kui noorte kasvamine on aegavõttev
tegevus, Kuulsaaal pole pikas perspektiivis huvitatud, lihtsam on anda õlu. Soomes toetab riik.

Raivo- Soomes on sama mure, mis meil, et noori peale ei tule.
Ülo – Klubi aitab saaliga kokkuleppeni jõuda. Miks on EVMLi liimelisus nii palju kahanenud? Nt
Rakvere- tõuseb edasi. Pärnu, Viljandi? Miks ei tule Tallinna?
Klubide töö üleslükkamine ja populariseerimine, liidu liikmeskonna laiendamine
Rein- Arvi, miks klubi ei ole?
Arvi- Klubi põhimõtteliselt olemas, kui 2-3 liiget käib väljaspool Haapsalut võistlemas, siis teistel
pole mõtet ju maksta. 10 aktiivset jäänud, klubis ei maksa.
Ülo- Baltic Bowlingul, inimesel, kes astub ja kuulub klubisse, neist 99% ei tea EVMLi
liikmemaksust. Klubi maksab EVMLile. Oli kriis, kui 60st liikmest sai 15. Kasvab jälle ja toimiv
liin Baltic Bowlingu jaoks.
Inara- Nende jaoks see ei toimi (Veskisilla Bowlinguklubi)
Sigrid – liige maksab 64 Euri aastas
Ülo – see sisaldab (64 euri) EVMLi liikmemaksu ja lepinguid saaliga, soodustus saalis
Arvi- Masu tegi oma töö, Eesti Meistrivõistlustel oli 100 osalejat jne. Elu kiirem ja Tallinnas elab
bowlingusaal paremini, Provintsis on teistmoodi, vähemalt Haapsalus, kus suvel on elu.
Rahaküsimus paneb asjad paika, võib-olla võiks osavõtumaks olla 10EUR, spordiliidud ja kõik
tahavad oma osa, võib-olla võiks olla Pärnu ja Rakvere osalejatele võistlus huvitavam, et läheks
„kodusaalist” välja.
Sigrid- AMFi võistluse B Divisjoni edukas näide
Arvi- B divisjonis oli vähe osalejaid
Sigrid- B divisjoni mängijal on siis lootus medal kaela saada.
Arvi- Händikäpi süsteemi loomine, EVMLi on vaja, et noored tuleksid EVMLi, et suruda
Olümpiaalaks 2020 perspektiiv selle nimel.
((((Raivo – selleks vaja minimaalselt 300 noort, kahjuks ei saalidega
Rein- koondatud spordikool
Arvi – oli projekt, osalejaid oli, proovida. Haapsalus toimis, Projekt kirjutada.
Indrek- paralleel vehklemisega, mis püsib entusiastide peal, 300 last võtaks saal vastu, kuid aeg
tekitab kitsaskoha. Jääb ainult meelelahutus.)))
Rein – Pole minejaid olümpiale
Arvi- Sel aastal on AMFile minejaid, „ tehti välja”
Rein – Raha, sellega tuleb arvestada, 8,5 senti päevas kuluada klubile, et oleks EVMLi liige, seega
rahas ei saa olla põhjus. Panna võid vähem leivale.
Arvi- liikmete arvu pealt maksta?
Rein- Ei, pearaha nt? 30 Euri nägu, Mida klubid tahavad? Kuidas klubi harrastajale aktiivseks
muutuks? Kas klubidel on oma nägemus? EOK klubide hindamise süsteem, selle järgi on pooled
bowlinguklubid elementaarsel tasemel ja heal tasemel pole ühtegi, (pole ka treenereid)
Mis peab olema klubil, et saal tahaks klubi? Mis annab saalile klubi ja vastupidi? Klubi käib saalis
süstemaatiliselt, läbi selle täiendav tulu saalile. Hinnast tulenevalt tuleb klubimängija, kui saal on
tühi. Mis läheb saalile korda?
Rein- Saal pakub hinda, kui on organiseeritud üritus. Peaks tekkima spordiklubi, kes tegeleb.
Indrek- „staadioni näide”, treener paneb asja liikuma. Resümee- kuidas saali ja kes tegeleb?
Raivo- EVMLil oli turnee- käia kõik saalid läbi, sõnu oli üritada teha noorte demopäevi, Hannu
soetas bowlingumati, ehk bowlinguraja, mis viia kooli ja tekitada esimene emotsioon, ehk selle läbi
tuleb noor ka saali. Pärnus tasuta mänguaeg koolinoortele. Esimene külasus = 1 treeningrupp,
juhendaja peab olema olemas, võib-ollas isi on huvitavam.
Heidi lähiskuudel kontakteerub koolidega. 580 üldhariduskooli. Tegevuse korrigeerimine ja step- by
– step. Dempäev- juhendaja peab olema saalis- Näited, sellest vähemalt 1 treeninggrupp.
Sigrid- Klubis on 5, kes saavad juhendada, neist 2 on treenerid. Saalis on Kert Truus- juhendaja.
Olles ise 15 aastat bowlingut mänginud, on seda vaja, sa ei tea kust alustada. Kert hindas koolitust.
Koolitaja klubi juures, sellega meelitab ka saali.
Raivo- koolitatu saab ise tegeleda. Grupist kasvavad tõelised tegelased.

Arutelu kursuse kohapealt.
Ülo- treener ei tee ise õpilase eest viset, psühholoogiline tegu.
Rein- elementaarne koolitus, sealt saab edasi areneda. „vundamendi ladumine”
Ülo- „teadja” saalis mõjub positiivselt ja on saalile kasumlik.
Sigrid . Al Mare Bowlingus on kaks korda päevas saalis aeg, kui on klubiaeg, juhendajasõpruskohtumised soomega, leitakse võimalusi. Suvepäevad jne. Visuaalne mäng toob huvilisi.
Raivo – demopäevad- FB leht, kommuun, (suusahullude näide), Liit teeb kõik, et läheks leht käima.
Indrek- suunamised! Muidu „sureb” ära, EVMLi koduleht on aegunud
Raivo- juhatuse koosolek otsustas, et kasutada kodulehe raha pigem noorele tasuta võistluse
tegemiseks. Facebook on noortele parem kui koduleht. Facebookis peab koduaeg toimuma midagi.
Sulgpallis samad probleemid, mis EVMLil, õnneks nad pole ajanud auhinnafondi suureks. Maha
rahustada nänn, pigem entusiasmi leida.
Sigrid- saal peab arusaama, et sportlane meelitab rahvast saali. Balanss leida spordi ja saali vahel
Indrek- „Vehkleja” filmi näide
Ülo- Kunagi pole liiga hilja alustada, noorte leidmiseks
Rein- Koos saalid ja klubid, ühisel turundusprojekt läbi viia, Resurss kokku ja kord kvartalis
reklaami nt 15 sekundit, TV3 promo, ühisel ei ole tähtis, mis saali pilti näidatakse, kõik teavad, kus
on lähim saal. Annab võimaluse avalikkusele näidata populaarset spordiala- bowlingut. „Jääb
kõrvade vahele”
Uurida maksumus, töö käigus selgitada välja detailid.
Indrek- küsimus on soodustustes
KONFLIKT :D
Arvi- seda pole vaja, tulu pole anda
Rein- jalgpalli pole vaja reklaamida, saali külastatavust on, uurime välja hinna, klubi uurib välja
huvilised
Arvi- LYONESS on tasuta reklaam, Vanalinna Bowlingule, kliendikaardisüsteem
Rein- Lõpetuseks, nähtavamaks, meedias üksi ei suuda.
Arvi- Firmaliigade osalejad kuskile edasi.
Sigrid – Al Mare Bowlingus 1/3 Firmaliigast
Igal klubil proffesionaalnetreener,saalis „freelancer”
On olemas 5 astet, Euroopa Liit käsitleb kui 3,4,5,6,7. Reinul 3s, Marko lähima poolaasta jooksul
teeb teise.
Juhendaja kaastreener, saab teisi õpetada, seitsme kuni kaheksa tunniga elementaarsed
põhiteadmised, oskused, millestedasi minna.
Kaugemas persepektiivis, stimuleerida EVMLi poolt treenerite väljaõpe, leida resurss selleks
klubile, et tehtaks noortega tööd.
Mooduseks võib-olla, et näiteks Tartus 10 liikmeline grupp, koos treeneriga treeninggrupp, siis
EVML maksab saalile kinni kulud seoses saaliga, oleks võimalik ka treenerile palka maksta, seoses
EOK treenerite palkadega.
Siis õpetaks klubid treenerid välja, et nmoored tuleks.
Ülo- saab arutada tingimusi selleks
Rein- tekitada oganisatsiooniline üksus Al Mare Bowlingukool, spordikooli tasemega, bowlingu
kiirkursused 4 x 1,5 h, kaasteadmised.
Otsutatud näiteks, et iga laupäev noortele bowlingutrennid, organisatsiooniline paikapanemine.
Süsteem vajab täpsemat väljamõtlemist. EVML annab rohkem klubiele tagasi. Tooks saali noori
harrastajaid rohkem.
Riina- või jääb leiva pealt ära.
Arvi- mitte EVML laiali saata, vaid klubisid tekitada. Edasine päevakorra punkt, et siduda reiting
või, et EVML peaks võistlusi korraldama, koostöös saalidega. Uued ja olemaolevad
aktiivsemaks,sellega suureneks EVMLi rahakott.

TREENINGPROGRAMMID
Rein- treeneriteta hakkama ei saa, juba 3 aastat tagasi räägitud, põhjuseks, see,et spordiala, kus
pole treenerit, arvestavat sportlikku tulemust pole, 300 harrastajat, 5-7 aastat pole EVMList keegi
midagi kuulnud, et midagiei toimu.
Vaja on noori ja treenerite koolitust
EOK.-l on treenerite kvalifkatsiooni komisjon, a meil treenerit pole
Kõigele lisaks (EOK, Kulka jne) riik vaatab läbi taotlusi rahade eraldamiseks, kriteeriumite hulgas
kandepind, treenerid ja projektid
3 treenerit on olemas, Rein, Marko ja keeglisektsionis ka üks. 1 toetus, millega toetati osaliselt
AMFi võistlust, kus said käia Kert Truus ja Ülle Ristimägi.
Klubide aktiivsus on väike, et kuidagi saada treenerikutset. Soome koolituse baasil (kus ise käinud)
omastanud treeneri paberid. EOK kursused lisaks. Puudub koolitusprogramm, läbimata,
eksamiküsimused tekitada. Otsutada madalama taseme õpetusega alustada 23.09.2015, esimese
koolituse põhjal näha ära edasine tegevus, leida huuvilised proffesionaalseks õppeks. Selle
alustamiseks teha ka teine koolitus juhendajatele. 16 osalist täis, seekord. Edaspidi tasemeid
koolitada. EOK treenerite töötasud- Rein selgitab palka.
Rahad 2020 olümpial, kui satub bowling olümpiaalaks, sis saab kergemini raha.
Perspektiiv- klubid peaksid tahtma treenereid
DemopäevadHannu- lahtirullitav rada, Ameerikast toodud koos Soome bowlinguliiduga, Soomes andnud see hea
tulemuse. Koolid, mille lähedal on bowlingusaalid, kehalise kasvatuse tunnis teha bowlingutund,
järgnevalt hind bowlingusaalis soodne. Esimene proov Põlvas ja Tartus. Spordipäev.
Bowlinguaabitsaid jagatakse. Bowlinguaabitsate uuendus? 1 lihtne voldik. Oktoobris toimub Põlvas
proov.
Hasardi tekitamine
Junnu tuuril 100 osalejat, Jelgavas 100 last, Vanemad saalis kaasaelamas.
Rein täiendab- peale demopäeva on saalis juhendajad.
REITING ja liikmemaksud
Raivo- eelarves oli reiting eraldi rida,mõttekoht, kuidas see üles ehitada?
Differentseerimine- 2 või 3 liigat, taseme järgi, ise pooldab Raivo 3e divisjoni, sest tasemevahe on
suur. Piir 190, alla selle AVK on tippudega võistelda võimatu. 190 on võib-olla liiga kõrge, 160
kuskile piir tõmmata, tekitada iga kategooria auhinnafond, karikad või medalid või toetajate
auhinnad.
Kellele reitingusüsteem teha?
40-50 mängijat reitingus, Kas ehitada 40-50le huvitav või tänu reitingusüsteemile püüda uusi.
Arvi idee reitingu korraldamine EVMLi poolt
See koht, kus koos mõelda.
Laias laastus- meelitada rahade või tähelepanu või põhjaliku numbritesüsteemiga?
Arvi- kui keskmise järgi, siis händikäp üle vaadata, meie ei saa sundida vägisi tulemusi saatma
Hannu- Soomes, kui inimene hakkab mängima, siis alguses on keskmine 160, kust liigub alla või
ülespoole, siis ei saa händikäpi ebaausalt kasutada
Põhimõtteliselt tuleks reitinguvõistlustelt auhinnad ära kaotada
Arvi- lõppkokkuvõttes selgitada 10 parimat
Raivo- 12 parimat meest ja 6 naist saavad praegu stippi, korraldajale lisakulu, võitjale ei midagi?
Võibolla teha auhinnafond lõplik ja atraktiivsem tipule, nt 1. koht saab reisi kahele soojale maale?
Et 1. koht oleks ihaldusväärne

Arvi- Reitingusüsteemi järgi koondis paika, MM-i kulud katta, üldiselt peaks EVML vedama,
kokku leppida summad ja detailid
Raivo- Leedus on nii süsteem, toimib, osalejate arvust sõltuvalt maksta. Leedus ka noortega sama
jama, mis meil. Reitingusüsteemi lihvimine jääb kaugeks.
Kuidas saada firmaliiga punt reitinguvõistlusele? Regionaalne süsteem ja palju võistlusi?
Kvaliteetsed vähesed võistlused?
Jaan- Firmaliiga HCP süsteem pigem--Arvi- sellepärast 3 eraldi liigat, selleks kohalik HCP teada
Rein- küsimus? Arvi kas teil on klubi olemas? Kuidas nad oleksid huvitatud reitingusüsteemis
osalemisest?
Inara – Ei usu, et Veskisillalt keegi osaleks
Sigirid- kohad 1- 20 jälgivad reitingutabelit
Arvi ja Ülo- kui oleks kolm divisjoni, siis oleks 60 jälgijat
Arvi- AVK küsimus divisjonides?
Ülo- kord aastas vaadatakse üle
Raivo- vabatahtlikult võid kõrgemas divisjonis mängida, eraldi vahetused divisjonidele
Hannu- discgolfis 4000 huvilist, Auhinnafondi rahad on mõttetud, Hannu nägemus – karikad ja
osavõtumaks väiksemaks, 10-15 euri osavõtt, (Lapsele 35 euri nägu, vanemad ei luba)
Riina- nõustub
Rainer- nõustub
Ülo- müüdimurdja- Estonian Openil oli 1 Eesti juunior, hoiame arvestusi, et oleks koht, kuhu tulla.
Hannu- F-Cup- 20 kohta täis kiiresti, 1kord nädalas, 16 võistlust, terve hooaeg, Teet Vares ja Sven
Lubja sealt mängijateks tulnud, kurtide seltskond ka, see toimib kui võistlused on omasugustega.
Tekib võistlusvaim
Rein- miks reitingusüsteemi vaja? Praeguse juhendi järgi on aluseks koondise komplekteerimisel,
Raskused EM-ile või MM-ile koondise saatmisel, Sel aastal oli AMF parem näide. Soome paneb
koondise koos treeneriga 0,5 aastat varem valmis.
Sigrid- Kõik ERS võistlused läbi käinud eelmisel hooajal, seda tabelit vaadatakse
Inara- nõustub ja ka käinud kõik läbi
Hannu – TOP 5 mängijat, nende järgi aretada, kui altpoolt juurde ei saa, siis pole mõtet võistelda, et
saada tugevam nimi
Raivo- Tauno koostas kodulehekülje statistika, ja Reiting ja AVK olid esirinnas
Sigrid – AVK näitab umbes 150 keskmisega mängijale tema taset
Hannu- EVMLi maks odavamaks
Rein- 1) 2 aastat tagasi sai üldkoosolekul vähendatud reitingumaksu, et korraldataks rohkem
võistlusi, raha saime vähem, võistlusi ikka ei saanud, see, et odavam ei mõju, proportsioonid õigeks
2) inimene oleks tingimata EVMLi liige, et võistlusmaks oleks teistmoodi differentseeritud, siis
peaks olema, et EVMLI liige maksab 30 euri ja mitteEVML 65, siis saad ühe võistlusega laksu
kätte, et miks maksta EVMLi maksumus
Hannu- võiks teha reaalseid otsuseid, et kuidas luua A, B, C, et näha, kas see toimib, väga huvitav
oli AMF Põlvas, B divsjon
Rein- Raivo ajakohastab vana juhendi, et korrigeerida ja lasta arutamisele
Arvi- tehke 1 reitingureglement, mille alusel korralda reitinguvõistlusi, võiks olla ka see, et iga 1
või 2 kategoorias finaali (et mängiks koos)
Ülo- peale Raivo korrigeerimist saata klubidele info laiali
Riina- kodukale info, et miks kuuluda EVMLi
Rein- et saalides oleks EVMLi liikmetele odav hind
Indrek- Kuulsaais Partnerkaart
Raivo- Peronas Idkaardi põhine kliendikaart
Hannu- A, B, C lastele, alla 16 eraldi vanuserühm, kui neid tuleb kunagi
Raivo- võistluse nimi on hirmutav
Ülo- lasteteema jääb demopäevadeks

Liikmemaks
Raivo- mille eest? Paar aastat tagasi muudeti liikmepõhiseks, muidu oli klubipõhine.
Idee. Kuni 5 liiget, siis liikmepõhine, üle selle klubipõhine, siis klubid oleksid ise ka huvitatud, et
värvata rohkem liikmeid
Ülo- asi ei ol rahas
Indrek- on
Raivo- kas on tähtsam on eelarve täita või teha liikmemaks selliseks, et oleks rohkem liikmeid
Riina- siis Veskisilla klubi läheb laiali
Rein- kombineeritud süsteem, kahest osast, klubiosa ja individuaalne osa nt. 200 euri klubilt ja
liikmepealt 10 euri. Vastavalt klubiliikmete arvule tariif- kergejõustiku litsentsimaks.
Raivo- milline teoreetiliselt soodustaks uute klubide teket või liikmete arvu suurenemist
Arvi- klubi poolt muretsemine, siis klubi küsib ka liikmelt
Rein- ülalpidamiskulud, max liikmelisus, et EOK näeks, siis on suuremad resurssid saada riigilt
raha , 3 aasta pärast nt 1000 liiget
Arvi- klubi summa ja litsentsitasu Eesti Meistrivõistlustelt
Rein- EVMLi liikmeks olemine? Mida annaB?
Arvi- Sponsorid
Hannu – liikmemaksudest palju raha tuleb?
Rein- 152 liiget x 30 = 4500 EUR
Hannu- Mitu klubi?
Raivo- milline peaks olema liikmemaks?
Riina- ei tule välja kulutustega.
Indrek- ainuke põhjus, e Reitinguvõistlused odavamad, üksmeelselt ja mitte 5 Euri
Arvi- siis peaks EVML korraldama, kuidu ikka teed mitte liikmele EVMLi hinna
Raivo- jah, aind siis toimiks
Sigrid – igavõistluse korraldaja vaatab ikka ise, nagu reglemendis kirjas on
Arvi- kui inimene maksab 30 euri EVMLile ära, kas siis hakkab osalema
Sigrid- reitingusüsteemi muudatus selgituseks, saab end jälgida
Rein- mitte EVML liikmetele võistlus kallim
Ülo- AVK on?
Raivo- on
Arvi- saal ja EVML ette söötma selle, meilid jne
Ülo- põhjendatud selgitused, saata saalidele ja klubidele
Rein- rahateema, muudatustetegemine, eelarvele, mida teevad maksud WTBA jne, jooksvad kulud,
toimetamiseks rohkem korjata, treenerite koolitus, muud kulud, võime teha ja mitte, teatud asjad
paika, sellest ka eelarve, peame välja arvutama madalaima piiri, numbrit suurendada liikmete
arvust.
Indrek- 10 ja 10, siis mott 10 tagasi saada
Raivo- 10 korda rohkem liikmeid, siis ala ka sponsoritele aktiivsemad
Indrek- harrastajaid umbes 1000
Rein- ETBFle anti teada mõni aasta tagasi, et harrastajaid 35000
Indrek- Harjumaal, uuringu põhjal, 16-55 aastaste hulgas mängitakse bowlingut kaks korda aastas
Arvi- 10 euri muudab, osalustasu võistlusel poole kallim
Ülo- Uus süsteem, millal?
Rein- Eelarve pole kinnitatud
Raivo- pole probleemi, uus üldkoosolek
Rein- juhatus arutab
Raivo- Veskisilla tasu piir? Reitingusüsteem, reitinguvõistlused?
Riina- isiklikult sobiks kõik, kasvaks 120 euri pealt (3liiget) 270 eurini (27 liiget)
Jaan- kuidas Pärnus?

Raivo- saab 12 liikme pealt 40 peale.
Rein- Kuid milline on must stsenaarium?
Inara- võiskondlikul meisrivõistlustel, kas seal võib juba osaleda, pole naisi
Raivo- ei
Sigrid- segapaariga saab
Rein- Heidile saadetud nimekirjad liikmete seisuga täna?
Heidi- ei ole
Raivo – deklareeritus? Muudage?
Rein- üldkoosoleku muudatus digitaalselt 24 h
kas katab ära? Katab ikka?
150 saab 500
Riina- Mis muutub?
Rein- võistlusmaks, võistlustel 20 – 50
Sigrid- asi jääb mõistuse piiridesse
Rein – vaatame numbritele otsa, suurte klubide puhul on suur kukkumine
Indrek- see, mis meid on täna kokku toonud, ei vii meid edasi
Rein-ei suurenda, jagame raha ümber, kogu süsteem peab olema kasvatav. Nimekirjas juures, ehk
tekitame kulusid
Raivo- teha Veskisillal reitinguvõistlus?
Riina ja Inara- pigem ei, saali tehniline olukord pole kiita
Jaan- EVML leiaks kuskilt õlimasina, see aitaks
Raivo- 5le mängijale õlimasina, a mis 20 liiget teevad siis?
Inara – Ikka mängivad
Riina- proovida võiks, kui ei proovi, ei saa teada
Üksmeelne otsus, saab võistlusi juurde, võibolla pooleks teha liikmemaks, nagu kunagi oli
Rein – tänase ürituse protokoll üle vaadata, konkreetsed dokumendid tekitada otsuste kohta, milleks
on
1) reitingujuhend
2) ettepanekud liikmemaksude muutmiseks
saata klubidele, juhatuse või üldkoosoleuku otsus
Raivo-. Tänusõnad osalejatele ja katsume muudatused kiiresti teha, aasta ei muuda enam midagi.

