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JJ-Street
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juurde
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E

esti esimese tänavatantsukooli
JJ-Street
looja Joel Juht on nüüdseks green card’i omanik ja
teda leiab sageli golfiväljakult, kuid hõivatud inimesena näeb ta ohtu selles, et golfi jaoks jääb aega väheks.
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Reklaam

Joel Juht, alles see oli, kui
sattusite ajakirja kaante vahele,
sest käisite harjutamas, saite
esimese tunde golfist kätte.
Nüüd on green card taskus,
kuidas golfimänguga läinud on?
Jah, green card’i kursus on tehtud
ja kuu ajaga olen saanud algaja
mängijana oma händikäpi 38 peale.
Kas tõesti tekkis kohe peale
harjutamist tunne, et võiks
golfikursuse ära teha?
Kui ma kursuse ära tegin, ei olnud
ma veel päris kindel, kas ma tahan
mängima hakata, kas ma saan sellest
ikkagi pisiku. Nüüd on selline väike
kiusatus tekkinud, et tahakski jõuda
sellesse faasi, kus saab näha, kui palju
golfimäng aega võtab, et võistlustele
jõuda ja tulemusi saada. Väike pisik
on tekkinud, aga ma näen, et see
mäng tahab palju aega saada, mis
tähendab seda, et inimesel, kes oma
töö kõrvalt peab golfimänguks aega
leidma, kannatab just eraelus teine
pool, kui naist just väljakul kaasas

pole. Golf on lahe mäng ja vajab teatud
distsipliini, harjumuste muutmist.
Minu jaoks on keeruline see, et mulle
meeldib rääkida. Seal rääkida ei saa,
kõik on krampis, istuvad oma palli
taga kinni ja muudkui keskenduvad.
See on minu jaoks veidi naljakas, aga
ma saan aru, miks see nii on.

Olete ettevõtja, juhite mitmeid
projekte, aga hinges jääte
vast
alati
tantsijaks.
Kas
tantsutrennidest on tulemuste
parandamisel ka golfis kasu
olnud?
Hea koordinatsioon aitab kindlasti
golfis kaasa. Mul läheb kiiremini, sest

Golf on lahe
mäng ja vajab
teatud distsipliini,
harjumuste
muutmist
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ma tean, kuidas kehahoiakut kiiresti
muuta, see on kindlasti eelis.
Olen teid kuulnud rääkimas, et
tahaks platsile minna, oleks vaid
aega rohkem. Oskate tänaseks
öelda, mis on golfi võlu?
Vaatasin äsja Tai golfiväljakuid,

kus
soovitati
puhkus
just
golfiga siduda.
Seega mingi
pisik on sees.
Lisaks
olen
ühel
korral
löönud
palli
kaugelt vastu
lippu, auku küll
ei saanud, aga
löögid on läinud
paremaks
ja
täpsemaks. Mingi
kiusatus
on
ka
tekkinud,
sest
löögid
lähevad juba nii
tugevaks, et ei
oska enam meetreid mõõta ja vahel
ei tea ka, millist golfikeppi valida. Kui
löön väga pikki lööke, siis ma ei suuda
seda enam kontrollida, mis tähendab,
et pean ümber õppima. Õppimise
protsess tekitab küll veidi õhinat.
Hetkel meeldib golfimängu juures eriti
see moment, kui tekib paha tuju või

reaalne pinge, siis võtan golfikoti ja
mängin, lülitan telefoni julmalt välja ja
tegelen millegi muuga. Suures pildis
on aga veel vara rääkida, mida see
golfivõlu minu jaoks tähendab.
Olete
sadadele
kui
mitte
tuhandetele
noortele
väga
suureks eeskujuks. Mis te arvate,
kas teie mäng võib mõjutada ka
neid noori golfi juurde tulema?
Minu noored jäävad tantsima, see
on selge. Seal on nii palju nüansse.
Emotsionaalselt
võiksime
kõik
golfiplatsile joosta, aga kui saad aru
reaalsusest, siis on teine asi – see
on suur töö ja pead ennast tõsiselt
muutma.
On ka midagi, mis teid on
golfimängu juures häirinud?
Üks asi, mis mulle golfi juures meeldib,
on viisakus ja etikett. See harib ja
annab teistsuguse lähenemise, kuigi
näen ka inimesi, kes amatöörlikult
kommenteerivad
Golfihaiglas,
ja
see mulle üldse ei istu. Jah, mulle

Üks asi, mis
mulle golfi
juures meeldib,
on viisakus ja
etikett
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meeldib, kui on koht, kus jagatakse
infot, aga kui kellegi golfimängu kohta
öeldakse alandavalt halvustavaid
asju, mida täpselt veel ei teata, kas
kogenematusest või mingil muul
põhjusel, siis see tekitab küsimusi
ka viisakuse kohta — enne kui öelda,
peaks arvestama, et meil kõigil on
möödapanemisi ja apsakaid, ja meil
on ka etikett ning me peaksime sellest
lugu pidama.

Mis on selle lühikese aja jooksul
veel silma jäänud?
Need on lihtsalt asjad, mida olen
golfis tähele pannud. Esiteks on
valdav osa golfiseltskonnast hästi
lahe ja olen saanud juurde palju uusi
tuttavaid. See ongi üks lisaväärtus,
et asjaarmastajad tulevad kokku ja
teevad ühe laheda mängu. Mõned
kipuvad aga õpetama. Ise arvan, et
inimestel tuleb lasta mängida, küll

nad ise kogevad, ja kui keegi tahab
üleöö õpetajaks hakata, siis tuleb ta
suunata sinna, kus kõik golfimeistrid
enda pabereid teevad. Kui õpetama
kippujad paberi ära teevad, siis võib
õpetada küll :) Aga muidu on golf lahe!

Aga muidu on
golf lahe!
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