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Võidumees Hanno ja võistluste patroon Eda-Ines

Laste joonistused

P

Hea tegu!

Pardigolfil koguti toetuseks
9810 eurot
Tekst: Monika Kuzmina, Merje Miller, Fotod: Edmond Mäll

Jalgpallioksjon

126

GOLF I SÜGIS

Jalgpall

ardigolf on pika traditsiooniga võistlus
ja 18. juulil toimus see teist aastat järjest
EGCC-s. Pardigolfi eesmärgiks on koguda
heategevuseks Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidule toetusi. Võistlus oli väga edukas ja sel
aastal koguti rekordilised 9810 eurot!
Võistluse toetussumma tuli kokku osavõtutasudest,
ettevõtete toetustest ja lisaks võistlusjärgselt korraldatud heategevuslikust oksjonist, kus teosteks olid
keerulises olukorras laste endi joonistused. Erakordselt pani üks laps välja enda jalgpalli, kuhu olid
kantud nii tema kui ka tema palatikaaslaste tervitused. Oksjonil osalejad panustasid kokku 3000
eurot EVLVL-i toetuseks. Esimest korda olid golfiklubides üle Eesti müügis ka Pardigolfi logoga pallid,
mille müügist läks 1 euro igalt pallilt otse heategevuseks. Aitäh kõigile, kes palle soetasid!
Pardigolfi patrooniks oli Eda-Ines Etti, kes ise võistelda ei saanud, aga lubas järgmisel aastal kindlasti
stardis olla. Võistlusel mängiti punktimängu kolmes
võistlusklassis: HCP kuni 18,5 mehed ja naised
ning HCP üle 18,5. Esimeses grupis oli päeva
parim Hanno Kross, kes teenis 18 rajaga kokku 41
punkti, teise koha sai 40 punktiga Peep Markvardt
ja kolmas oli Tarmo Villemi 38 punktiga.
Naiste arvestuses võitis Viivika Nõmberg, teise koha
sai tasavägises võistluses Kairi Luuri (mõlemad 37
punkti) ja kolmanda 36 punktiga Anu Schmidt.

HCP üle 18,6 mängijatest tegi elu mängu Urmas
Rauam, kes lõi kokku 46 punkti. Teise koha saanud
Terje Linnutaja sai samuti 46 punkti, kuid HCP-reeglit
arvestades teenis siin klassis võidu Urmas. Kolmandaks jäi samuti suurepärase mängu teinud ja 43
punkti teeninud Mati Rand.
Korraldajad tänavad kõiki ettevõtteid, kes andsid
oma toetuse läbi erinevate toetuspakettide. Samuti
täname kõiki, kes osalesid ja toetasid.
MTÜ Golf Aitab on oma visiooniks võtnud just nende
organisatsioonide toetamise, kes on seotud vähihaigete laste raviga. Aastal 2022 ootame kõiki taas
osalema. Sarnaselt eelnevate aastatega on võimalus
soetada ettevõttele kas Tubli Toetaja, Suure Toetaja
või Kuldtoetaja pakett või osaleda eraisikuna.
Jälgige reklaami golfiajakirja sotsiaalmeedias ja
kohtume rajal!
EVLVL-i presidendi kõne

www.ajakirigolf.ee
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Oli ka sportlikku pingutust –
seeria puttamisest
Palav golfipäev

Oli ka vihma
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www.ajakirigolf.ee
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