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Hea kalevlane, 

 

Sinu tugevus on Sinu andes. 

Meil on alati kiire, väga kiire. Eriti tormakaks muutub elutempo detsembrikuus, kui tõdeda 

seda ümbritsevat jälgides. Inimesed ponnistavad aasta viimase kuuga ära teha kõike, mis 

aasta jooksul tegemata jäänud …! Meie kalevlased- spordiinimesed, aga võime ajal lasta 

seiskuda ja võtta mõtlemisaega ning vaadata enda sisse. Meil on kokkuvõtted juba tehtud, 

võistlused ja eesmärgid täidetud või hooaeg on alles alanud … Seega peatame korraks aja ja 

vaatame enda sisse ning laseme seesmisel rahul võimust võtta. Laseme sellel jõulurahul 

settida, et päästa uuel aastal valla jõud ja energia, mis viib meid 2018 spordiaastal meie 

isiklike ja ühiste eesmärkide täitumisele … 

Häid jõulupühi ja kohtumiseni uuel aastal uute väljakutsetega!!! 

  

Meelis Kiili 

Kindralmajor 

Eesti Spordiselts Kalev 

President 
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Kalevi parimad sportlased ja treener 2017 
 

Ootame kõiki Kalevi liikmeid osalema 2017.aasta parima mees-, nais- ja 

noorsportlase, võistkonna, treeneri ja veteransportlase 

valimisel. Hääletus toimub kuni 28.detsember 2017. 

Kalevi parimad sportlased ja treener 2017 kuulutatakse 

välja 13.jaanuaril 2018 Eesti Spordiseltsi Kalev uusaasta 

vastuvõtul.  
 

Kalevi järelkasvukoondise treeningtoetuse konkurss 

Jätkuvalt kestab Kalevi järelkasvukoondise toetuste taotluste voor. Treeningtoetuse taotlemiseks tuleb saata 

taotlus aadressile anneli@eestikalev.ee mitte hiljem kui 31. detsember 2017. 

ESS Kalevi treeningtoetuse fond on loodud motiveerimaks ja tagamaks parimate Kalevi  sportlaste paremaid 

võimalusi intensiivsemaks sportlikuks tööks ja sportlaskarjääri alustamiseks täiskasvanute klassis. 
 

Kalevi uus koduleht 

2018.aasta alguses valmib Eesti Spordiseltsi Kalev uus koduleht. Kalevi liikmetel, kellel puudub oma 

koduleht, on võimalus luua see alalehena Seltsi veebilehel. Täpsem info anneli@eestikalev.ee või telefonil 

516 2840. 
 

Taotluste tähtajad, konkursid, koolitused, konverentsid 

 27.detsember 2017 - Spordiaasta Tähed 2017 auhinnagala Nordea Kontserdimajas 

 28.detsember 2017 - Kalevi parimate sportlaste ja treeneri valimise tähtaeg 

 28.detsember 2017 - Kodanikuühiskonna Sihtkapital – „EV100 teavitustoe taotlusvoor“ 

 31.detsember 2017 - Hasartmängumaksu Nõukogu taotlusvoor „Väikeprojektid“ 

 31.detsember 2017 – JKK toetuse taotluste esitamise tähtaeg 

 11.jaanuar 2018 – Kodanikuühiskonna Sihtkapital – „2018. aasta vabaühenduste arenguhüppe taotlusvoor“  

 12-14.jaanuar 2018 – XXVII rahvusvaheline kiirmaleturniir „MEENUTADES PAUL KEREST“ 

 13.jaanuar 2018 – Eesti Spordiseltsi Kalev uusaasta vastuvõtt, Viru Sokos Hotel Valuutabaar 

 14.jaanuar 2018 – IVV Europiaadi 1.makse tähtaeg 

 15.jaanuar 2018 – Tallinna massi-, sari- ja tervisespordiürituste sari „Tallinn liigub“ projektitaotluste esitamise tähtaeg 

 23.jaanuar 2018 – EOK infotund 

 31.jaanuar 2018 - Hasartmängumaksu Nõukogu taotlusvoor „Väikeprojektid“ 

Täname kõiki toetajaid ja koostööpartnereid meeldiva koostöö eest 2017aastal! 

 

 

 

 

 

 

mailto:anneli@eestikalev.ee
mailto:anneli@eestikalev.ee
https://kysk.ee/ev100-tt17
http://www.hmn.ee/prioriteedid-ja-p%C3%B5him%C3%B5tted/sport-kultuur
https://kysk.ee/ah18
http://www.eestikalev.ee/index.php?div=7-0&news=5|0&newsnr=846
http://www.hmn.ee/prioriteedid-ja-p%C3%B5him%C3%B5tted/sport-kultuur

