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2020 NUMBRITES

Napilt enne 2020. aasta lõppu on Metrix 
keskkonnas registreerunud kasutajaid 
umbes tosin alla 20 tuhande. Võib arvata, et 
neist kuni paarsada on topeltkasutajad, 
kuid sellele vaatamata on arv 
muljetavaldav. 2017. aasta umbes seitse 
tuhat kasutajat on sujuvalt rohkem kui 
kahekordistunud. Veelgi enam 
muljetavaldav on olnud aga mängijate 
aktiivsus sel aastal. Suvine aeg 2017.? 2019. 
aastal näitab keskmiselt kümme tuhat ringi 
nädalas, mis sel aastal tegi hüppe 15 
tuhande peale. Kui varem hoidis asja 
tasakaalus uute mängijate pealetulek ja 

vanade mängijate n-ö alt ära kukkumine, 
siis nüüdsete numbrite järgi võib järeldada, 
et ka pikemat aega eemal olnud mängijad 
on areenile naasnud. Eks ole oma osa selles 
koroonapandeemial, mis paljudele rohkem 
vaba aega kätte tõi ja piiratud võimalused 
teiste spordialade harrastamiseks andis 
võimaluse hoopis uutele discgolfihuvilistele.

Vaatamata piirangutele sai võistlusi 
korraldatud omajagu. Alates 2+2 
minimängudest oma seltskonnaga kuni 
A-tier võistluseni välja. PDGA kategoorias 
toimunud 44 võistluse hulka kuulub 
hulgaliselt erinevaid versioone 
mõõduvõttudest Pärnumaal, sh Rannapargi 
Open ja Spring Masters, lisaks Alutaguse 
Open, Discland Stars, EDGL Karikasari, 

meistrivõistlused ja wild card?i võistlused, 
Elwa Challenge, Latitude 64 Festival, Tõuse. 
Naerata. Sära jpt.

Kuid rääkimata ei saa jätta ka suurimast 
sündmusest, uue ajastu algusest Eesti 
Discgolfi Liidus.

Ehkki Eesti Discgolfi Liit alustas toimetusi 
juba 2014. aastal, tuli veel kuus aastat 
hiljemgi ette võtta midagi täiesti 
esmakordselt ?  presidendivahetus. Ning 
kui oleme harjunud, et iga teatud perioodi 
tagant vahetub riigi president, ministrid ja 
valitsus, siis meie alaliidu puhul oli see 
tunne natuke uus. Siiani on olnud ju ainult 
üks. 

Oktoobris toimus EDGL-i 2020. aasta 
üldkoosolek Pärnus, Strand SPA ja 
Konverentsikeskuses. Uksest sisse astudes 
juhatasid viidad saali, kus ootasid ees 
registreerimisleht, hääletuse bülletäänid ja 
hajutatult istumiseks markeeritud toolid. 
Eraldi ruum pakkus vaheaegadeks peeneid 
snäkke, teed ja kohvi.  Rein Rotmeister 
valmistus oma viimaseks õhtuks 
presidendina; 24. oktoobril sai EDGL uue 
näo ja iseloomu ?  teatepulga võttis üle 
Timo Juursalu.

PRESIDENDIVAHETUS

19988 
registreeritud 

mängijat 
Metrixis

43 
uut registreeritud 

klubi 44 
PDGA võistlust

1 
A-tier

1 
B-tier 39 

C-tier

3 
muud1017 

PDGA litsentiga 
mängijat
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Kallid sõbrad! 

Seisan täna teie ees väga erinevate 
tunnetega. Olen ääretult uhke  kuid ka 
ääretult kurb. Uhke selle üle, millises 
seisus on täna Eesti  discgolf ning ääretult 
kurb selle üle, et vähemalt osaliselt on see  
üliäge teekond minu jaoks lõppenud. 
Vaatamata Eesti  Olümpiakomitee ja 
spordi ühe suurima toetaja Sportlandi 
tugevale  toetusele, annan endale aru, et 
tänu eelmisel aastal välja löönud ja  
tänaseks süvenenud tervisemuredele, ei 
saa ma enam 100%  pühenduda Liidu 
juhtimisele ning võtsin vastu enda jaoks  
emotsionaalselt üliraske kuid vajaliku 
otsuse, mitte kandideerida  uueks 
ametiajaks. 

Kõik tänased tegemised on olnud ühe 
noore ja kiiresti kasvava  spordialaliidu 
loomulik areng ja ka mõneti rutiinsed 
tegevused  sealjuures. Areng on olnud nii 
kiire, et Liidu asutamisel seatud  
kaugeleulatuvad plaanid ja eesmärgid on 
täitunud oluliselt  kiiremini kui 
planeeritud. Selline olukord seab Liidule 
täiendavad  nõuded olemaks piisavalt kiire 
ja paindlik, et arenguga kaasas käia.  Kui 

võtta ajas täpselt 6 aastat tagasi, siis Eesti 
discgolf oli jõudnud  sellesse hetke, kus 
spordialal enam isevoolu teed ei olnud 
võimalik  lasta minna. Harrastajate hulk oli 
kasvanud ca 2000-2500  mängijani, olid 
tekkinud mitmed discgolfi klubid ning oli 
paras aeg  klubisid koondava alaliidu 
tekkeks. Kui 2014 oktoobris asutasime  
Liidu, siis oli asutajateks 9 klubi, täna on 
Liidu liikmeteks 34 klubi  ja täna 
hommikuse seisuga oli Metrixi eestlastest 
unikaalseid  kasutajaid 19 614, palju on 
veel tegelikkuses harrastajaid, me ei  tea. 
Lisaks muidugi radade areng nii 
kvantiteedi kui ka kvaliteedi  poolest. 
Tänaseks on Eesti üle 150 raja võrreldes 
kuue aasta taguse  paarikümne raja vastu 
ning head meelt teeb kõrgekvaliteediliste  
võistlusradade nagu 
Alutaguse/Mäetaguse, Kõrvemaa, Elva,  
Jõulumäe olemasolu. Ning muidugi Eesti 
discgolfi positsioon  rahvusvahelises 
kogukonnas. Eesti koondis oli viimastel 
Euroopa 

Meistrivõistlustel suuruselt teine 
võistkond, PDGA (Professional  Disc Golf 
Association) registreeringuga sportlaste 
arvult oleme  Euroopas kolmas-neljas riik 
ning World Flying Disc Federation  riikide 
pingerea järgi on Eesti maailmas kolmas 
discgolfi riik. Eesti  on tänaseks kasvanud 

REIN ROTMEISTERI
TÄNUSÕNAD

discgolfi suurriigiks. Ka meie 
tippsportlased  on teinud suure sammu 
edasi. Kui 6 aastat tagasi oli harukordne  
juhus näha üldse mõnda Eesti discgolfi 
sportlast rahvusvahelisel  tippvõistlusel 
osalemas, siis tänaseks on meil ette 
näidata Euroopa  Meistrivõistlustelt 
medalid Kristin Tattarilt ja Robin Lepikult,  
naiste USA lahtiste võit Kristinilt, Albert 
Tamme major taseme  võistluse poodium 
ja USA lahtiste esikümne koht, EuroTouri  
üldvõit Kristinilt ja Silver Lätt-lt. Kaks ja 
pool meest, sest Mathias  Villota on ju vaid 
15 aastane, on üle 1000 PDGA reitingu ja 
Kristin  Tattar on nomineeritud esimese 
discgolfi sportlasena Aasta parima  
naissportlase valikus nüüd juba kahel 
korral. Ning muidugi koduste  Tiimide 
MM-i medal! 

Väga oluline kuupäev Eesti Discgolfi jaoks 
on 15.04.2016, Eesti  Discgolfi Liit sai sellel 
päeval täieõiguslikuks EOK liikmeks. Selle  
sammuga me tõestasime, et ei ole 
tegemist mingisuguse  nurgataguse 
tegevusega vaid tõsiseltvõetava 
spordialaga. Ning  sellele veel täienduseks 
valiti discgolfi esindaja käesoleval aasta  
Eesti Olümpiakomitee esindajatekogu 
liikmeks. Nüüd on hea  võimalus väärikas 
seltskonnas Eesti spordi arengus kaasa 
rääkida  ning meie spordiala eest seista. 
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Saada meile oma lugu4

Kõik saavutatu ei ole loomulikult 
presidendi ainuisiklik saavutus,  nende 
tegemiste taga on olnud meeskond, kes 
kõik on andnud oma  panuse meie 
armastatud spordiala arengusse. Ma väga 
tahan  tänada EDGL-i STK liikmeid, kes on 
hea seisnud meie standardite  toimimise 
eest, tahan tänada revisjonikomisjoni 
liikmeid, kes on  oma valvsa pilgu juhatuse 
tegemistel hoidnud. Ma tahan väga  
tänada kõiki juhatuse liikmeid, kes on 
andnud oma panuse  vabatahtlikkuse 
alusel sel sugugi mitte lihtsal teekonnal. 
Suur tänu 

juhatuse liikmed Martti Ojamaa, Raimo 
Kimmel, Ralf Rogov,  Margus Mustonen, 
Marek Põder, Ergo Leibak. Eriline tänu 
juhatuse  liikmetele, kes pidasid lõpuni 
minuga vastu ja mind ära kannatasid  ? 
Merje Põder, Marko Saviauk, Rainer 
Lipand. 

Kuid kuigi on palju jõutud, siis rahuloluks 
ei ole veel põhjust, nii  palju on veel teha. 
Olgu täna kinnitatud arengukava heaks  
suuniseks ja abimeheks uuele 
presidendile, see on hea arengukava. Ning 
et seda arengukava edukalt ellu viia, ei 
anna ma Liitu üle  tühjade kätega vaid 
heas seisus Liidu, mille pangakontol on  
kaasavarana 25 000 eurot. 

Kuid kes üldse on president ? president on 

poliit ik ja diplomaat, et  leida alati 
lahendus isiksuste ja olukordade 
sasipuntras. President  on nagu ema, 
kellele vaadatakse otsa rasketel hetkedel 
ja ei ole tal  õigust olla haige ega puhkusel. 
President peab olema  
meeskonnamängija, sest üksi lihtsalt ei 
jõua seda vastutuskoormat  kanda. 
President peab olema liider, seda oma 
sõnades ja tegudes  ning president peab 
oma tegemistes olema kirglik. 

Kas seda kõike on ka tänases 
presidendikandidaadis, ma täna veel  ei 
tea kuid mul on hea meel, et Timo on 
valmis võtma vastutuse ning  see on julge 
samm. Ma hindan seda sammu kõrgelt 
ning kutsun üles  andma oma toetushääl 
Timo Juursalule, saamaks Eesti Discgolfi  
Liidu presidendiks. Kuid on üks asi veel, 
mida Timo veel ehk ei aima ja teised ei 
tea. President peab endast andma 
rohkem kui tal on.  Vähemalt mina andsin, 
andsin oma teadmised, andsin oma  
hingerahu ja andsin oma südame! 

Aitäh kallid sõbrad! 

Palju Õnne Sünnipäevaks Eesti discgolf! 

Rein Rotmeister

Soovitusi Rein Rotmeistrile tekkinud 
vaba aja veetmiseks

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEb_KRQDVCqqzlF3juYtM-TtBmW-2f47RaEgf81R8HZ70NDQ/viewform?usp=sf_link
https://discgolfmetrix.com/1416629
https://discgolfmetrix.com/1478605


Timo Juursalu alustas oma kõne enese 
tutvustamisega, olgugi et palju tutvustamist 
ta discgolfimaastikul ei vaja. Ning mees, kes 
teeb nalja nii, et näonärv ka ei liigu, ei 
jätnud ka sel korral võimalust kasutamata, 
viidates Eesti suusamaastikul toimuvale ja 
enda kui suusataja karjääri luhtumisele 
"kurbusega", kuna ei saanud õigeid 
"kontakte". 

Tegelikkuses tuli vahele discgolf, mis on 
Juursalu suur kirg ja ilma selleta ei saakski 
juhtida Eesti discgolfi katusorganisatsiooni. 
Praeguseks on ta läbinud, nagu ta ise 
nimetas, discgolfi ABC ehk korraldanud nii 
A-, B- kui C-tier võistlusi, millest olulisimaks 
ja suurimaks saavutuseks peab 2019. aasta 
tiimidevahelisi maailmameistrivõistlusi. 

Kat kend Tim o Juursalu kõnest  
ü ldkoosolekul

"Miks ma kandideerin?  Olen viimasel aastal 
leidnud end korduvad kirumas Liitu. Kuigi 
ma olen ise olnud pikalt spordi-tehnilise 
komisjoni liige, olen olnud ka selle esimees, 
aga ma mõtlesin iseendale selle välja, et 
kirumine ei aita meid kuidagi. Tuleb ikka 
endal käsi külge lüüa. 

Minu esialgne idee oli ikkagi kaasa lüüa 
juhatuses. Aga siin suheldes erinevate 
inimeste ja klubidega, sain mitmelt poolt 
soovitusi hoopis kandideerida presidendi 
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ametikohale. Tegu on suure vastutusega ja 
otsus ei ole tulnud kergelt. Kui siin tähtaeg 
oli kaheksateist [oktoober], ka pikalt veel 
mõtlesin, et kas see ametikohale 
kandideerimine vastu võtta või mitte. Aga 
lõpuks ma leidsin, et minus on seda tahet. 
Discgolf on olnud väga suur osa minu elust 
ja tahan proovida anda discgolfile rohkem 
kui mul on.

Rein on seda asja pikalt siin vabatahtlikult 
vedanud ja suures pildis arvan, et ta on 
hästi hakkama saanud. Seega on olnud 
viimane aasta kurb vaadata, kuidas asi on 
minu meelest natukene langema hakanud. 
Nagu Rein rääkis, tervis ei ole enam see. 
Kahjuks ei ole ta edasi kandideerimas ja 
seega peab keegi selle ametikoha üle 
võtma, et Reinu tehtud töö ei läheks 
niisama luhta. Seega kirumise asemel on 
vaja tööle hakata ja kutsun ka kõiki teid 
aktiivselt kaasa aitama. Ma ei pea ennast 
kindlasti kõikvõimsaks, aga ma pean ennast 
üldjuhul väga töökaks ja kirge mul selle ala 
vastu on.

Nägemus, see, mis ma koostasin ja mida te 
kõik näha saite, oligi suuresti võetud 
arengukavast, sest olin samuti üks, kes aitas 
seda arengukava koostada. Nagu Rein ütles, 
ei tulnud see kõik meil väga lihtsalt. Sai 
vaieldud, paar korda vist isegi toast välja 
mindud, värsket õhku hingatud ja siis veel 

edasi vaieldud. Aga mina arvan, et see 
arengukava on väga hea tööriist ja kindlasti 
peame seda ka edasi arendama. On asju, 
mida me muidugi ette ei näe, nii nagu see 
kevad COVID-iga juhtus. Iseenesest see oli 
nagu oht võistluste korraldamise jaoks, 
samas nagu Marko [Saviauk] statistikast või 
siis Rene [Mengel] müüginumbritest välja 
tuleb, et see oli hoopis hea võimalust 
discgolfi jaoks. Alati sellistes olukordades 
tulebki otsida võimalusi. See aasta sai 
korraldatud Eesti Meistrivõistlused ja tänu 
Reinule saime me siis lõpuks ka minu kaua- 
või pikaajalise unistuse, et EOK president 
ikkagi osaleb autasustamisel, teoks. Ja kui 
kuulata ka seda ?  ma ei tea, kas kõik on 
vaadanud seda videot ?  kuidas Urmas 
Sõõrumaa juba mitu aastat tagasi endale 
aeda discgolfiparki rajas, et tema nägi meie 
alas suurt potentsiaali, eriti nüüd seoses 
sellega COVID-iga. Ala on väärt arendamist 
ja vaevanägemist."

Uue presidendi nägem us t u levaks 
aast aks

Juursalu silmis on EDGL-i ja Eesti discgolfi 
suurimaks murekohaks ja seega ka 
eesmärgiks treenerikutse väljatöötamine 
ning koolituste alustamine esimesel 
võimalusel. Aga ka koondise Euroopa 
Meistrivõistlustele saatmine ning võistlejate 
aitamine nende parima tulemuse 

https://discgolfmetrix.com/1478608
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Eesti Discgolfi Liit on võtnud vastu otsuse 
viia läbi muudatused võistluste korralduses 
aastal 2021. Muudatused puudutavad EDGL 
Karikasarja ning meistrivõistluseid.

"EMV on Eesti discgolfimaastikul kõige 
olulisem võistlus ja seal osalemine peaks 
olema iga endast lugupidava mängija 
unistus,? arvab EDGL-i president Timo 
Juursalu.

Tema hinnangul ei käi käsikäes kvaliteet ja 
kvantiteet, mistõttu aitab tulemuspõhine ja 
kontrollitud pääsmete jagamine tõsta 
meistrivõistlustel osalejate taset. ?Seetõttu 
vähendame maksimaalset osalejate arvu, 
asendades meistrivõistlustele pääsemise 

vabaregistreerimiselt kutsete välja-
teenimisega EDGL Karikasarjast ja 
harrastajate meistrivõistlustelt. Ühtlasi 
tõstab see ka viimati mainitud võistluste 
tähtsust."

Eest i Har rast ajat e Meist r ivõist lused 2021

Harrastajate Meistrivõistlustele on tagatud 
minimaalselt 320 mängijakohta, võimalusel 
360. Võistlemine toimub kolmel päeval tee 

times stardiga. 

Võistlejad jaotuvad kahte gruppi ning 
mängivad samal päeval kahes erinevas 
discgolfipargis. Sealjuures toimub 
võistlemine samades discgolfiparkides, kus 
Eesti Meistrivõistlused. 

Harrastajate meistrivõistlustele lisandub 
MJ18 divisjon.

Eest i Meist r ivõist lused

Eesti Meistrivõistluste sportliku taseme 
tõstmise eesmärgil vähendatakse selles 
osalejate arvu 160 mängijani. Võistlema 
pääsemine muutub tulemus- ja 
kutsetepõhiseks. 

Koha võistlejate nimekirjas kindlustavad 
omale EDGL Karikasarja ja Harrastajate 
Meistrivõistluste parimad ning eelneva 
hooaja Eesti Meistrivõistluste parimad.

Ülejäänud võistlejakohad jaotatakse 
klubidele Eesti Discgolfi Liidu kutsete (wild 

MUUDATUSED 2021. 
AASTA VÕISTLUSTE 
KORRALDUSES

saavutamiseks.  Lisaks peab Juursalu 
oluliseks parendada EDGL Karikasarja ja 
tõsta Eesti Meistrivõistluste sportlikku taset. 
Selleks viiakse sisse muudatused juba 
tuleval hooajal. Samas seab paljudele 
tegevustele piirid maailma raputav 
koroonapandeemia, mille eiramine tema 
hinnangul lahendust ei too.

card?ide) alusel. Muu hulgas pääseb FP40 
divisjoni võistlema vaid kutsetega.

Võistlus toimub neljal päeval tee times 

stardiga. Kõik divisjonid mängivad koos, 
ühel päeval samas discgolfipargis.

Osaluspääsm et e jaot us

Järgnevas on välja toodud tulemused, mille 
saavutajaile on tagatud osaluspääse Eesti 
Meistrivõistlustele 2021. Osaluspääse tagab 
koha võistlejate nimekirjas, osalustasu tuleb 
tasuda võistlejal. Pääsmed on personaalsed 
ja neid edasi kinkida ei saa.

EDGL Kar ikasar i 2021

Igal etapil kindlustavad osaluspääsme Eesti 
Meistrivõistlustele Discgolfis 2021:

MPO 5 parimat

FPO 2 parimat

MP40 3 parimat

MP50 1 parim

MP60 1 parim

Kui mängija on juba osaluspääsme 
teeninud, läheb see järgmisele mängijale 
paremusjärjestuses.
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Eest i Meist r ivõist lused 2020

Osaluspääse 2021. aasta Eesti 
Meistrivõistlustele on tagatud eelmise aasta 
Eesti Meistrivõistluste:

MA2 3 parimat

FA2 esikoht

MA3 esikoht

MJ18 3 parimat

MPO 10 parimale

FPO 3 parimale

MP40 3 parimale

MP50 esikohale

MP60 esikohale

Eest i Har rast ajat e Meist r ivõist lused 2021

Eesti Meistrivõistlustele 2021 kindlustavad 
osaluspääsme Eesti Harrastajate 
Meistrivõistluste 2021: 

Vahet ult  enne Eest i Discgolf i  Li idu 2020. 
aast a üldkoosolekut  ja uue presidendi 
valim ist , k ir jut as lahkuv president  Rein 
Rot m eist er  om a viim ase t oim et usena 
koos ket t at oot ja Disct royer  juhat use 
l i ikm e Alver  Kivirüüdiga alla ?Ühist e 
kavat sust e prot okoll i le?. Eest i seni ainsa 
discgolf iket ast e t oot ja ja l i idu koost öö oli 
loogil ine asjade kulg. Üheskoos püüt akse 
nüüd veelgi enam  panust ada noor t ele 
suunat ud discgolf i  t ut vust avat esse 
ür it ust esse, EDGL-i kor raldat avat e 
võist lust e auhinnalaua või m ängijapak i 
sisust am isse ning m eenet esse, m ida 
koondis kaasm ägijat ele üle m aailm a 
k ink ida saaks. Kuid kes või m is on 
Disct royer?

?Disctroyer sai alguse kahe 
discgolfimängija soovist ühtlaselt kõrge 
kvaliteediga ketaste järele, mille tase ei 
kõiguks iga järgmise partii vahel? on 
kettatootja kodulehel kirjas. Pirakas 
deklaratsioon, millega meie hakkajad 
diskisõbrad Alver Kivirüüt, Kaspar 
Lillmaa ja Karl-Erik Lõhmus suurtele 
tootjatele mingis mõttes väljakutse 
esitasid. Kas eesmärk sai saavutatud, 
milline oli protsess ning mis eesmärke 
veel seati, rääkis Kaspar Lillmaa.

Lillmaa sõnul ei ole nende sõnum 
kindlasti see, et teised kettad oleks 
kuidagi halvad, kuid sõprade kogemuse 
põhjal oli kaotatud ketta asendus 
tihtipeale hoopis teistsuguste 
lennuomadustega. ?Otsisid sama asja 
uut, võtsid poest ja see lendas ?  
küsimus ei ole sissemängimises ?  
totaalselt teistmoodi. Minul tekkis 
millegipärast küsimus, miks see nii on,? 

DISCTROYER, MEIE 
OMA KETTATOOTJA



8

kirjeldas ta kõige algust. Stabiilsus on see, 
mille poole püüdleb iga tootja ning kui 
tahta ise kettaid toota, siis on just see 
Lillmaa arvates see, mille poole pürgida. 
Nimetagem seda hasardiks, 
ärimehevaimuks või kettahulluseks, aga 
mida sügavamalt ja pilbasteks kogu ketta 
tegemise protsess lahti võeti ning mida 
enam tekkis juurde teadmisi ja väljakutseid, 
seda enam see süvenes.

Mis siis m õjut ab st abii lsust ?

Vormide kulumine on üks teadaolevaid 
mõjutegureid, kuid tänaste Eestis toodetud 
ketaste koguse juures ei ole see peamine. 
Ühe nende jaoks olulisimana tõi Lillmaa 
välja tooraine ?  olgugi et ostad täpselt 
sama, on selle koostises siiski 
tolerantsivahemikud variatsioonidele, mis 
mõjutavad ka lõpptoodet. Teadmine sellest 
tegi eesti poistele kiirelt selgeks, et, 
tsiteerin, pangepanemise kohti on oluliselt 
rohkem, kui oleks osanud arvata. Lillmaa 
tõdes, et partiide stabiilsus ei ole eesmärk, 
mille täna püstitad ja homme on tehtud. 
Küll aga ütles ta, et kriit ilised kohad ehk 
milliste parameetrite kõikumised 
mõjutavad just discgolfiketta omadusi on 
tuvastatud ja neid suudetakse juhtida.

Laual on Lillmaa sõnul olnud ka vanade 
ketaste turult kokkukorjamine ja 

taaskasutamine tooraineks, mis ideena on 
iseenesest tervitatav nii mõttemaailma kui 
ka praktilisuse poolest, ent jääb praegu 
pigem tulevikuteemaks.

Kuidas ot sa laht i t egit e?

Lillmaa kinnitab, et ketaste toomine 
raketiteadus ei ole, sest Eestis on 
plastikutööstus heal tasemel ning erinevaid 
ettevõtteid on mehed läbi käinud omajagu. 
Ka ülikoolide materjaliteaduse õppetoolide 
juurest on abi küsitud ja saadud. Discgolfiga 
ei ole ükski nõuandja varem küll kokku 
puutunud, kuid kui kirjeldada neile 
probleeme ja otsida lahendusi, on need 
teadmised tema sõnul tegelikult olemas. 
?Aga nad ei ole olemas niimoodi, et ma 
lähen ühte kohta, üks mees teab. Siis see 
mees teeks kettaid. Me pidime seda infot 
kokku koguma ja erinevad kohad üles 
leidma, kus need teadmised on.?

Finantstaustaga Lillmaa arvates on protsess 
olnud seda põnevam, et endal 
tootmistehnoloogi või kettainseneri 
teadmisi varem ei olnud. ?Võib-olla oligi 
seda teadmise himu või soovi teada saada 
selle võrra rohkem. Kui oleks mingisugune 
taust või haridus, siis võib-olla mingeid asju 
ei olekski teinud. Sa tead ette, et mis 
asjadega mis probleemid tekivad. Elus 
niimoodi on, et kui sa mingist asjast tead, 

siis ei võta seda ette. Teadmatus on see, 
mis viib selleni, et julged proovida.?

Nüüdseks on leitud kindlad 
koostööpartnerid nii ketaste tootmiseks kui 
tooraine tarnimiseks. Ja vaatamata sellele, 
et toorainet pakkuv ettevõte on üks 
Euroopa suurimaid, on väikeses Eestis 
ketaste toomine nendegi huvi äratanud 
niivõrd, et omal initsiatiivil saadeti 
materjalispetsialistid mitmel korral tootmist 
kaema ja nõu andma. Iva on selles, et 
enamasti tarnitakse materjali mõne teise 
toote külge mineva vidina tarbeks, ent ketas 
kui lõpptoode võimaldab neil endalgi 
teooriat praktikaga võrrelda. 

Eest is t oot m ine ?  eesm ärk  om aet t e

Kuigi vorme ketaste tegemiseks saaks 
tellida Hiinast või Soomest, oli meie meeste 
jaoks oluline olla olukorra peremees. ?Me 
saime vormitegemise ajal ja saame 
siiamaani olla koheselt kõrval ise. Me 
näeme, mis seal probleemid on, me saame 
muuta midagi, kui on tarvis,? selgitas 
Lillmaa. ?Ainuke asi, mida me ei saa ise 
teha, mida me Eestist ei saa, on seesama 
tooraine.?

Veel aasta tagasi oli Disctroyeril üks 
kettamudel, kuid ?käed küljes? ettevõtjatena 
saavad ja katsetavadki nad pidevalt ka uusi 
variante ja versioone. Praegu on valikus 



juba neli erinevat mudelit baasplastiku 
kolmes eriversioonis. 

Kas pidev katsetamine tähendab, et varsti 
on midagi uut oodata? ?Need viimased 
aastad on õpetanud, et ära pigem luba 
mingit kuupäeva välja. Tootmises kõik võtab 
tavaliselt kolm korda rohkem aega, kui sa 
planeerid,? muigab Lillmaa, kuid kinnitab, et 
nelja mudeliga piirduda nende plaan 
kindlasti ei ole.

Eestis tootmine aga ei tähenda, et piirduma 
peaks Eesti turuga. Tellimusi tuleb nii 

Leedust, T?ehhist, Taanist, Norrast kui ka 
USA ühe suurima veebipoe, Infinite Discs 
poolt, kellega on koostööd tehtud juba pea 
aasta jagu ning regulaarselt. Vallutamiseks 
on järgmisena ette võetud Läti, Soome ja 
Rootsi kettamüüjad.

Peatudes korraks veel Infinite Discs 
kettamüüjal, siis on lihtsalt eestlasena 
autoril omalgi südantsoojendav lugeda 
nende kodulehel ketastele antud 
kommentaare. Silma jäi väga palju häid 
sõnu nii grip?i kui hõljuvuse kohta, aga ka 

teisi nagu ?minu põhiline kiire ketas? või 
?panin juba kotti ka tagavara Toonekure?. 

Aat ed

Eesti oma kettabrändi loomise eesmärk ei 
olnud lihtsalt kettaid müüa, vaid laiendada 
discgolfi kandepinda. Kui praegu 
domineerib mängijate hulgas selgelt üks 
vanusegrupp, siis Disctroyeri soov on jõuda 
ka teisteni, müües tooteid seal, kus ka 
discgolfikauge inimene need leiaks. Kaasa 
on löödud mitme raja avamisel ja eelkõige 
lastele suunatud ürituste läbiviimisel. Lisaks 
eristuvad Disctroyeri kettad meie turul 
olevatest erineva ja erilise 
märgistussüsteemi poolest. Ja ka see pole 
lihtsalt osa disainist, vaid kannab eesmärki 
lihtsustada ja teha hoomatavaks ketta 
lennuomadus neile, kes enamlevinud nelja 
numbri süsteemi ei tunne. ?Otsisime 
mingeid variante, kuidas sellele 
mingisuguse ühtse kontseptsiooniga 
läheneda, et ei oleks lihtsalt, et teeme ketta 
valmis ja hakkame sinna midagi lihtsalt 
peale trükkima,? kirjeldas Lillmaa ligi aasta 
kestnud protsessi. Koos loovagentuuriga 
otsiti seda õiget ning sobivalt haakus juba 
olemasolev lennutööstuses kasutatav 
sümboolika. Eelmise sajandi 30-ndatel 
kasutusele võetud märgistussüsteem 
võimaldas juba kaugelt tuvastada, kas 
tegemist on vaenlase või liit lase lennukiga. 
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Harjutamine teeb meistriks. Erakogu
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Nii on Disctroyeri ketaste märgistusedki 
kaugelt eristatavad ning igaüks neist viitab 
kindlale lennuomadusele. Näiteks tähistab 
ketta valge värvus kaugmaa ketast, kollane 
pool-distantsiketast, punane keskmaa ning 
sinine lähenemiseks ja puttimiseks 
sobilikku ketast. Lisaks värvile on kasutusel 
kolm märki ?  viisnurk, ring ja rist ? , mis 
tähistavad vastavalt ülestabiilset, stabiilset 
ja alastabiilset ketast. Ja ehkki kogenud 
mängijad teavad, et kettad ei lenda kõigi 
käes ühtemoodi, on see süsteem Lillmaa 
sõnul algajatele paremini mõistetav ja 
toimib seni saadud tagasiside põhjal väga 
hästi.

Disctroyer aitas läbi viia üritust Minu Unistuste Päev sarjas. Erakogu

TYYNI 2021

Tyyni on üks lähim  t õeliselt  suur  
rahvusvaheline võist lus, m il lest  väga 
paljud eest lased igal aast al osa võt avad. 
Näit eks eelm isel aast al ol i  m eid 973 
osalejast  103. Seega oli ka um bes 
sadakond eest last  kevadel pehm elt  
öeldes löödud, kui selgus, et  selle aast a 
ür it us ära jääb. Et  koroona ka t eise 
lainega m aailm a raput ab, on küsim ust e 
küsim us, kas Tyyni 2021 t oim ub. 
Uur isim e kõige koht a lähem alt  võist luse 
eest vedajalt  Juha Kyt ölt .



?Lühike vastus ?  jah. Pikk vastus ?  suure 
tõenäosusega jah. Vaadates tagasi 
möödunud suvele, saame öelda, et Tyyni 
2021 toimub. Ehkki kogunemisteta, viisime 
selgi aastal Tyyni toimumispäevadel läbi flex 

start ringid, sest ürituste korraldamine oli 
lubatud ja selle ürituse jaoks Soome 
reisinuid hulgaliselt,? oli Kytö positiivne. ?Me 
kõik tahaksime kokku 
saada, käia üheskoos 
õhtustamas, jalutada 
kaasa esikpuuliga ja teha 
kõike muud, mida Tyynil 
lisaks lihtsalt võistlus-
ringidele pakkuda on. 
Kõrvalüritused on oluline 
osa Tyyni-elamusest, seega 
pöidlad pihku!? Lootuses, 
et ka tuleval suvel on 
reisimine niivõrd-kuivõrd 
lubatud, võime juba 8. 
jaanuaril üritusele 
registreerima hakata. Sel 
korral mahub osalejaid 
peale juba 1056. 

Mill ise jäl je jät t is 2020 Tyyni võist lusele?

Kytö kirjeldas, et nagu ka paljudele teistele 
üle maailma, oli nendegi jaoks möödunud 
talv ja kevad täielik kaos. ?Mitte keegi ei 
teadnud, mis saama hakkab ja pidime ära 
jätma kümneid üritusi. Seal hulgas Tyyni, 

mis on Natural Born Disc Golferi (NBDG) 
üks võtmetähtsusega aastasündmusi ja 
mõne kaasalööva klubi jaoks lausa ainus,? 
selgitas ta. Olgugi et otsus tuli teha pidades 
silmas eelkõige mängijate ohutust, oli see 
Kytö sõnul äärmiselt raske. ?Arutasime ja 
murdsime pead meeskonnana, kuid otsus 
tuli langetada minul.? Sest seda kõike tuli 

teha ajal, mil mängu oldi 
lükatud suured 
investeeringud. Asjaolu, et 
diskivarustust müüvast 
poest on astutud samm 
kaugemale ja viimane on 
ürituste tegemise kõrval 
vaid toetavasse kõrvalrolli 
jäänud, on Kytö arvates 
nende ebaõnn, sest teadagi 
olid just diskipoed need, 
kelle äri koroona esimese 
laine ajal õide läks. Niisiis 
suunati kogu fookus Sibbe 
raja paremaks ja 
nauditavamaks tegemisele 
lootuses, et see järgnevatel 

kuudel nende finantsiliseks päästerõngaks 
osutub. Kevade lõpp ja hulgaliselt vaba 
aega lisas discgolfile kui spordialale tohutult 
populaarsust, mis tõigi rajale palju 
mängijaid ja päästjaks see tõepoolest sai. 
Kuid mitte ainult. Ka Tyynile registreerunud 
mängijad, kes oma osalustasu järgmiseks 

aastaks tallele jätsid või annetuse tegid. 
Kytö sõnul aitasid isegi see, et inimesed olid 
valmis ootama, kuniks korraldaja 
osalustasud tagasi saab maksta.

Kokku oli osalustasu tallele jätjaid üle saja 
ning annetuse teinuid üle 200. Nemad 
saavad vastavalt priipääsme või 
eelisjärjekorras registreerimisõiguse 
järgmise aasta võistlusele. 

Mida enam tuli sõnumeid sooviga jätta oma 
osalustasu järgmise aasta 
ettevalmistusteks, seda enam hakkas Kytö 
sõnul näima, et ehk jäävad nad tõepoolest 
ellu. ?Sain taas jalule ja hakkasin töötama 
selle nimel, et tuua järgmine võistlus nende 
imeliste inimesteni, kes uskusid meisse ja 
Tyynisse ning tahtsid aidata,? ütles ta, kuid 
tõdes ka, et aastaringselt endast 
maksimumi andmine hakkab oma märke 
näitama ning järgmiseks aastaks on tehtud 

Juha Kytö. Tyyni koduleht

Eagle McMahon Tyynil. Marika Salmi
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oluliselt tõhusam tööjaotus ja laiendatud 
värbamine.

Mida t ähendab nii suure ür it use 
kor raldam ine?

?Suur üritus nõuab suuri inimesi selle taga,? 
on Kytö seisukoht. Ta rõhutas, et ei ole seda 
kõike üksi teinud, kuid vedava jõuna nõuab 
see temalt siiski 100 protsenti usku algusest 
lõpuni. Hoida sadu, isegi tuhandeid 
mängijaid infoväljas ja rõõmsana, tekitades 
neis teretulnud tunde, tähendab Kytö sõnul 
palju tööd ja just tööd, mida armastad. 
?Seda kõike juhtides peab sul olema väga 
toetav tiim ning minu privileeg on mu 
imeline abikaasa, sõbrad ja kõik, kes ürituse 
toimumise võimalikuks teevad.?

Suurima tasuna, mis mõnda aega oli ka 
ainus, tõi Kytö välja rõõmsad näod, mida 
võistluste ajal näha saab. ?Oleme teinud 
ajalugu ja teeme ajalugu edasi koos kõigi 
mängijatega. Ilusad mälestused loome kõik 
üheskoos.? Parim asi peale meeletut 
rassimist on näha mõnusat meeleolu 
laupäevasel mängijate kogunemisel ja 
kuulda jutte järgmisel aastal taastulemisest, 
sest üritus oli lihtsalt vinge. Ka oma tiimil on 
tavaliselt laupäeval peale auhindade 
jagamist väike istumine, ent päris lõdvaks 
veel lasta ei saa, sest kuus rada on vaja veel 
ka võistlusjärgselt korrastada, mis võtab 
aega mitu päeva.

Meeldejäävat  
aast avahet ust !
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