ERL klubide küsitlus 2015
EESMÄRK JA MEETODID
Uuringu eesmärk: hinnata ratsaspordi arengut arengukavast lähtuvalt ning saada klubide
tagasidet ratsaliidu tegemistele.
Valim: Valimisse kuuluvad kõik ERLi ratsaspordiklubid (aprilli 2015 seisuga – 37 klubi, 1440
ratsanetis registreeritud liiget). Ankeet oli saadetud aprillis 2015 e-postiga vastamiseks ERLi
klubide koordinaatoritele palvega, et iga klubi poolt vastaks küsitlusele üks volitatud isik ehk
iga klubi vastaks ühe korra. Kokku alustatud küsimustiku täitmise 29 korda, 26 ankeeti on
loetud täidetuks või osaliselt täidetuks, seega vastas ankeedile üle 70% ERL liikmesklubidest.
Pool uuringus esindatud klubidest on klubina tegutsenud 10 kuni 15 aastat või kauem. Alla
aasta tegutses kolm klubi, 1 kuni 4 aastat kuus klubi ja 5 kuni 9 aastat neli klubi. Valimis olid
esindatud nii väiksed (alla 20 liiget), keskmised (20 kuni 49 liiget), suured (50 kuni 99 liiget) kui
ka kolm üle 100 liikmega klubi1. Pooled vastanutest klubidest on suuruselt keskmised. Pooltes
klubides moodustavad lapsed üle poole või enamuse liikmetest.
Analüüsi meetodid: kirjeldava statistika meetodid (sagedustabelid, arvnäitajad, arvjoonised
jne) ja kontentanalüüsi elementidega kvalitatiivne analüüs. Küsitluse läbiviimiseks kasutati
veebi-keskkonda surveymonkey.com. Küsitluse tulemusi tutvustatud ja arutatud ERL
manageride seminaril.

Kokkuvõte
Enamus klubidest on loodud eesmärgiga osaleda ERL võistlustel või korraldada võistlusi.
Viimase kahe aasta jooksul on kõikidesse klubidesse tulnud uusi liikmeid juurde, seda reeglina
ilma klubipoolsete aktiivsete kampaaniateta. Klubide tulubaas sõltub enamasti klubimaksudest
ning KOVide ja riigieelarve toetustest. Klubidel on suhteliselt vähe sponsoreid, kes rahaliselt
klubi toetavad. Enamus klubisid kasutab vabatahtlike abi.
ERL teenustest on kõige sagedamini kasutatavad teenused ratsanet.ee kalenderplaan ja
ratsaliit.ee info klubidele. ERL eraldatavatest toetustest võitluste korraldamiseks ja spordi
arendamiseks, HorseShow paketist ja koolitustest pole klubid alati teadlikud. Ratsanet.ee ja
ratsaliit.ee veebiteenustega ollakse ka üldiselt väga rahul.
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Kõik klubiliikmed pole alati ratsanetis registreeritud.
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Klubide hinnangul on viimase kahe aasta jooksul toimunud ratsaspordi juhtimisel
edasiminekud mainekujundamises, treeneritöö toetamises, spordis osaluse suurendamises ja
IT teenuste arendamises. Tulevikus peab rohkem tähelepanu osutama aga lastespordi
arendamisele, treeneritööle, saavutusspordile ja jätkuvalt ka mainekujundamisele. Arendamist
vajavad kahtlemata ka hobustega seotud valdkonnad, sh hobuste heaolu teemad ja koostöö
arendamine hobuste kasvatajate/omanikega.
Põhilisteks infosaamise kanaliteks on klubide jaoks ERL meililist (ca 85% vastanutest saavad
infot meililisti kaudu), ERL veebilehet (65%) ja hobumaailm.ee (üle 50%). Vastava ala manageri
kaudu saavad infot üldjuhul 15% (ehk 4) klubi.
Kokkuvõttes said ERL viimase kahe aasta arengud ja klubidele mõeldud teenused positiivse
hinnangu. Samas on endiselt klubisid, kes pole arengutega rahul ja on teenuseid, mis vajavad
edasiarendamist ja ka paremat tutvustamist.
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TULEMUSED
1. Klubi loomise eesmärk
Kõige levinum eesmärk klubi loomiseks on võimalus võistelda ERL kalenderplaani võistlustel
(nõnda vastas üle 90% klubidest). Teisel kohal – soov korraldada ise võistlusi (üle 40%). Üksikud
klubid nimetasid klubi loomise eesmärgiks ka soovi tegutseda ratsakoolina. Tänavu on
ratsakooli tegevuse korraldamise või ratsutamise teenuse pakkumisega seotud mitmed klubid.
Kahe organisatsiooni jaoks on prioriteediks aretustegevus.

2. Klubide liikmete arvu dünaamika viimase kahe aasta jooksul
Kokkuvõttes liitus viimase kahe aasta jooksul ratsaspordi klubidega (enamasti ilma
klubipoolsete aktiivsete kampaaniateta klubile liikmete juurde leidmiseks2) oluliselt rohkem
liikmeid kui klubidest lahkus.
Seda ilmestab ka ratsanet.ee statistika, mille kohaselt kasvas ratsanetis registreeritud klubide
liikmete arv kahe aastaga vähemalt kolmandiku võrra. Enamus uutest liikmetest kuuleb klubist
sõprade ja tuttavate kaudu (üle 80%), pooled tulevad klubisse kas treeneri kaudu, leiavad klubi
andmed internetist või tulevad oma hobustega klubiga seotud talli. Kolmandik treenib või õpib
klubiga seotud ratsakoolis.
Joonis 1. Vastused küsimustele: mitu inimest on teie klubisse tulnud viimase kahe aasta
jooksul ja mitu inimest on klubist lahkunud viimase kahe aasta jooksul.
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Aktiivset kampaaniat korraldas üksnes 4 klubi 26st.

3

3. Klubide tegevused ja ressursid
Klubide põhitegevusse kuulub enamasti ERL kalenderplaani võistluste ja ka seltskondlike
ürituste korraldamine oma liikmetele, lisaks sellele korraldatakse vähemalt pooltes
klubides koolitusi ja treeningvõistlusi. Klubide tulubaas sõltub enamasti klubimaksudest
ning KOVide ja riigieelarve toetustest. Klubidel on suhteliselt vähe sponsoreid, kes
rahaliselt klubi toetavad. Enamus klubisid kasutab vabatahtlike abi.
Klubid korraldavad oma liikmetele reeglina ERL kalenderplaani võistlusi (üle 70% vastanutest),
seltskondlikke ühisüritusi (üle 70% vastanutest), treeningvõistlusi (üle 60%). Samuti vähemalt
pool klubidest korraldab ka koolitusi ja formaalseid üritusi, nt koosolekud. Koolitustest on
klubid korraldanud koolitusi lapsevanematele, Rohelise Kaardi koolitusi, koolitusi, mis on
seotud hobuse ja ohutusega, korrapidajate koolitusi ja koolitusi neile, kes soovivad minna
võistlema. Korraldatud ka toitumisalaseid koolitusi, hobuse hindamise koolitusi, erinevaid
kliinikuid, sadula passimise koolitusi, treeninglaagreid jm.
Klubide tulubaas sõltub enamasti liikmemaksudest, vähemalt 70% klubidest on viimase aasta
jooksul saanud ka toetusi riigilt, Euroopa Liidu fondidest või kohalikelt omavalitsustelt.
Nendest enamus (9 klubi) on saanud riigieelarvelise toetuse või toetuse KOVilt ja sama palju ka
projektipõhise toetuse. Neli klubi sai Pria ja/või EASi toetuse investeeringuteks ja üks klubi
Haigekassa toetuse hipoteraapia-alaseks tööks. ERL eraldatavaid toetusi saab 10 klubi (ehk
natuke üle 40% vastanutest). Lisaks said nimetatud ka sellised tuluallikad nagu müügitulu,
toetus sponsoritelt ja tulu reklaamlepingutelt, ka pere toetus.
Küsimus, kas Teie klubil on kindlaid toetajaid/partnereid, kes toetavad klubi tegevust/ürituste
korraldamist jms rahaliselt, näitas, et toetajaid on pooltel klubidel. Viiendikul on mitu toetajat.
Enamusel aga üksikud. 8 klubi, ehk 40%, vastas, et toetajaid pole kunagi olnud. Detailsemalt –
vt joonis 2 allpool.
Klubi tegevuste korraldamisel kasutatakse palju vabatahtlike abi (85% küsitlusele vastanud
klubides). Vaid kaks klubi vastas vastavale küsimusele eitavalt ja kaks klubi ei osanud öelda.
Klubi liikmetest on valmis klubi aitama vabatahtlikel alustel kas enamus (40% klubidest) või üle
poole (veerand klubidest). Neljas klubis on abivalmis kolmandik liikmetest ja kolmes klubis –
üksikud. Samas tuli küsitlusest välja, et klubi juhtimisse kaasatakse liikmeid suhteliselt vähe (ca
50% klubidest).
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Joonis 2. Vastused küsimusele: kas Teie klubil on kindlaid toetajaid/partnereid, kes toetavad
klubi tegevust/ürituste korraldamist jms rahaliselt?

4. ERLi teenuste kasutamise sagedus klubide poolt
Kõige sagedamini kasutatavad teenused on ratsanet.ee kalenderplaan ja ratsaliit.ee info
klubidele. Toetustest, HorseShow paketist ja koolitustest pole klubid alati teadlikud. Igaaastane klubide nõukogu pole samuti kõikide klubide seas populaarne.
Küsitluses palusime klubidel hinnata ERLi klubidele mõeldud teenuste kasutamise sagedust.
Lisaks uurisime, kas klubid on teenuse olemasolust informeeritud. Analüüsist selgus, et kõige
tihedamini kasutavad klubid ratsanetis kalenderplaani ja klubiliikmete halduse võimalust
(igapäevaselt kasutab kalenderplaani 28% klubidest, klubiliikmete haldust kasutab
iganädalaselt 16% ja mõned korrad kuus – 48%). Aktiivse kasutuse on leidnud ka ratsaliit.ee
info klubidele – mõned korrad kuus või tihendamine kasutatakse seda üle 60% klubi poolt.
Teistest teenustest olid klubid suhteliselt vähe informeeritud. Näiteks HorseShow klubide
paketi kohta ei osanud midagi vastata või polnud teadlik üle poole klubidest, seda ei kasutanud
veel veerand. Klubide nõukogus ei käi viiendik klubidest ja veel kolmandik ei osanud midagi
vastata klubide nõukogu kohta. Umbes sama seis on ka ERL eraldatavate toetustega, seda nii
spordi arendamiseks kui ka võistluste korraldamiseks. Toetusi saab ca 50% klubidest, viiendik
kuni veerand pole toetuste olemasolust aga üldse teadlik. Samuti pole viiendik klubidest
teadlik ka klubidele mõeldud koolitustest. Detailsemalt vt joonis 3.
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Tulemused ei erinenud nn vanade ja uute klubide ning suurte ja väikeste klubide lõikes. Pilt on
praktiliselt sama ka nende klubide puhul, kelle liikmete seas on enamus lapsi.
Joonis 3. Vastused küsimusele: milliseid klubidele mõeldud ratsaliidu teenuseid kasutate ja kui
tihti?

6

5. Rahulolu ratsaliidu poolt klubidele pakutavate teenustega
Klubide poolt on tunnustuse leidnud ratsanet.ee kalenderplaani lahendus. Teised teenused
vajavad populariseerimist ja edasiarendust, et vastata paremini klubide vajadustele.

Klubid on üldiselt väga rahul ratsanet.ee kalenderplaani lahendusega (peaaegu 90% vastas, et
ollakse väga rahul); enamasti rahul ratsanet.ee klubiliikmete haldamise võimaluse ja ratsaliit.ee
klubidele mõeldud infoga. Üksikud klubid pole nende kahe viimase teenusega rahul või ei oska
hinnata. Klubide edetabeliga ollakse üldiselt samuti rahul. Toetuste, koolituste, HorseShow
pakettiga seonduvatele küsimustele ei osanud vastata pooled klubidest. HorseShow paketiga
on väga rahul kolm klubi ja mõnevõrra rahul kuus klubi. Teised ei osanud rahulolu hinnata, mis
võib viidata sellele, et nad pole seda kasutanud ja pole ka antud teenuse olemasolust
teadlikud. Üksikud klubid on rahulolematud toetuste süsteemi ja ka koolitustega.
Joonis 4. Vastused küsimusele: kui rahul olete ratsaliidu poolt klubidele pakutavate
teenustega?
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6. Hinnang ERL tegevustele ja arengukava täitmisele

Klubid on üldiselt rahul ratsaliidu tegevustega ratsaspordi edendamisel ja arengukava täitmisel.
Klubide hinnangul on edasiminekud toimunud mainekujundamises, treeneritöö toetamises,
spordis osaluse suurendamises ja IT teenuste arendamises. Tulevikus peab rohkem tähelepanu
osutama lastespordi arendamisele, treeneritööle, saavutusspordile ja jätkuvalt ka
mainekujundamisele. Arendamist vajavad kahtlemata ka hobustega seotud valdkonnad, sh
hobuste heaolu teemad ja koostöö arendamine hobuste kasvatajate/omanikega.

Küsitluses palusime klubidel hinnangut ratsaliidu tegevustele täitmaks ERL arengukava
aastateks 2014-2020 järgmistes tegevusvaldkondades:
-

ratsaspordi mainekujundamine ja propageerimine (ratsaliit.ee uus portaal, Rohelise
Kaardi süsteem, töö meediaga, harrastusspordi toetamine, turundus)
treeneritöö toetamine (treenerite koolitused, treenerite andmebaas)
ratsaspordis osaluse suurendamine (edetabelid, kalenderplaan, kvalifikatsioonid,
järkude süsteem)
saavutusspordi arendamine (rahvusvahelised tipptasemel üritused Eestis, tipptasemel
koolitused, ametnike taseme tõstmine)
lastespordi arendamine (laste MV, ponisport)
hobuse pidamise ja treenimise heade tavade teadvustamine ja juurutamine
koostöösuutlikkuse tõstmine (noor)hobuste kasvatajate/omanikega (NHT,
võistlustulemused PRIA registris)
suutlikkus pakkuda infotehnoloogilist tuge (ratsanet.ee)

Klubid hindasid kõrgelt ratsaliidu tegevusi mainekujundamise, treeneritöö toetamise,
osaluse suurendamise ja IT toe valdkondades (2/3 või rohkem klubidest arvas, et tegevused
on piisavad). Vajakajäämisi on selgelt saavutusspordi ja lastespordi arendamises, kus pidas
tegevusi piisavateks ainult 50% klubidest. Hobuse pidamise ja treenimise heade tavade
teadvustamist ja juurutamist pidas piisavaks samuti vaid 45% klubidest, koostöösuutlikkust
hobuste kasvatajate/omanikega aga ainult 30% klubidest. Vastanute poolt pälvis kriitikat
saavutusspordisse vähene panustamine ja ühe spordiala-keskne juhtimine. Tõstatus ka
küsimus tegevjuhtkonna rollist spordiklubide arendamise toetamisel.

8

Joonis 5. Vastused küsimusele: kuidas hindate ratsaliidu tegevusi järgmistes ratsaspordi
valdkondades?

Täiendava küsimuse analüüsist - millised valdkonnad ja eesmärgid vajavad täiendavaid
jõupingutusi - tuli välja, et kõige prioriteetsem ja tähtsam valdkond on vaatamata positiivsele
hinnangule seni tehtule – lastespordi arendamine (see on oluline 14 klubi seisukohast). Teisel
kohal – mainekujundamine, treeneritöö kujundamine ja saavutusspordi arendamine (13 klubi).
Samaväärselt oluline (11 ja 12 klubi) on hobuse pidamise ja treenimise heade tavade
juurutamine ja koostöösuutlikkus (noor)hobuste kasvatajate ja omanikega (vt tabel 1 allpool).

Tabel 1. Täiendavaid jõupingutusi vajavad valdkonnad ja eesmärgid

Valdkond ja eesmärk
lastespordi arendamine eesmärgiga tagada juurdekasv
ratsaspordi mainekujundamine ja propageerimine eesmärgiga tagada
ratsaspordis jätkusuutlik kasv ja toetajate rahulolu
treeneritöö toetamine eesmärgiga tagada treeneri abi kättesaadavust
kõikidele ratsaspordiga tegelevatele inimestele
saavutusspordi arendamine eesmärgiga tagada EMV tasemete vastavus

Vastajate osakaal
ja absoluutarv
56%
(14)
52%
(13)
52%
(13)
52%
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EM tasemel ja saavutada koolisõidu, takistussõidu ja kolmevõistluse
kvalifikatsioonid OM-ks
ratsaliidu koostöösuutlikkus (noor)hobuste kasvatajate/omanikega selleks,
et tagada parimate hobuste jõudmine saavutussporti ja/või aretusse või
nende muu rakendus ratsaspordis
hobuse pidamise ja treenimise heade tavade teadvustamine ja
juurutamine
ratsaspordis osaluse suurendamine eesmärgiga kaasata ERLi reguleeritud
sporditegevusse rohkem osalejaid ja võistluste korraldajaid
suutlikkus pakkuda infotehnoloogilist tuge ning uusi teenuseid klubidele ja
sportlastele

(13)
48%
(12)
44%
(11)
36%
(9)
20%
(5)

Kommentaarides rõhutatakse, et tuleb jätkuvalt tegelda kõikide valdkondadega ja suureks
visiooniks peab olema osalus OM-s. ERL võiks otsustamisel rohkem konsulteerida sportlaste ja
klubidega ning paremini mõjusid hinnata ja arvestada klubide eripäradega. Rõhutati, et
olulised on ratsaliidu esindajate otsesuhtlus, kohtumised klubidega, võistluste (sh väljaspool
suuri keskusi) külastused. Leiti, et klubide nõukogu formaat vajab reformimist. Kaaluda võiks
uutele klubidele mõeldud sisekoolituste korraldamist, et selgitada ja tutvustada töökorraldust
ja olulist dokumentatsiooni.
Lisaks klubipoolsele vaatele palusime vastajatel hinnata ratsaliidu tööd klubi liikmena,
nimetades negatiivseid ja positiivseid aspekte. Positiivsetest aspektidest nimetati ratsanet.ee
süsteemi, samuti toodi välja ka uuendatud ratsaliit.ee saiti. Kiideti ratsaliidu ametnike koostööja abivalmidust. Negatiivsetest aspektidest mainiti, et oleks soovinud saada rohkem abi ja
toetust ratsaliidu poolt, võistlustel peaks olema rohkem eraldi arvestusi, ERL eelarve võiks olla
läbipaistvam. Viidati probleemidele infoedestamisega, vähesele arvestamisele sportlike
huvidega ja suutmatusele toetada initsiatiivi. Samuti sooviti näha suuremat tunnustust ERLi
poolt klubidele.
Kokkuvõtvalt, leidsid klubid (küsimus selle kohta, kas ollakse ratsaliidu tegevustega üldiselt
rahul), et üldiselt ollakse rahul ratsaliidu tegevustega. Positiivselt vastas antud küsimusele
84% respondentidest, ehk 21 klubi. Kaks klubi vastas, et ei ole rahul ja 3 klubi ei osanud
hinnangut anda.

7. Infovahetus ratsaliidu ja klubide vahel
Põhilisteks infosaamise kanaliteks on klubide jaoks ERL meililist (ca 85% vastanutest saavad
infot meililisti kaudu), ERL veebileht (65%) ja hobumaailm.ee (üle 50%). Vastava ala manageri
kaudu saavad infot üldjuhul 15% (ehk 4) klubi.

Kaks klubi vastas, et info ei jõuagi nendeni. Meililisti suurt olulisust võib selgitada osaliselt ka
sellega, et küsitluse info liikus samuti meililisti kaudu. Võimalik, et need klubid, kes meililisti ei
loe pole saanud ka kutset küsitluses osaleda. Ankeedis uurisime kui oluline on üks või teine
infoliik klubi jaoks. Selgus, et määrustiku muudatusi ja võitluste infot peetakse kas väga
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oluliseks või oluliseks (vastavalt 93% ja 95%). Prioriteetsuselt järgmised on koolitused ja
rahastamisvõimalused (84% ja 80%). Kaks kolmandiku leidis, et väga olulised või olulised on
koostööpakkumised partneritelt ning pooled klubidest sooviksid saada infot partnerite
eripakkumiste ning klubi tutvustamise ja reklaamimise võimaluste kohta.
Täiendavalt tõid klubid välja järgmised teemad, küsimused, mille osas soovitakse ERLi poolt kas
infot või konkreetseid samme infovahetuse parendamiseks:
-

-

Ratsanet.ee keskkonna edasiarendus, mis võimaldaks otsida hobuseid tõu, soo,
tõuraamatu ja sünnikoha järgi [va tõuraamat - ülejäänud funktsioonid toimivad juba
praegu]
Juriidilist nõu ja abi
Infot rahvusvaheliste ja naaberriikide võistluste kohta, sh kuidas saaks osaleda
Infot kavandatavatest reeglite muutustest enne nende kinnitamist juhatuse poolt
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