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Pille Kuldkepp (22. august 1969 - 07. jaanuar 2018)

Anname kurbusega teada, et ootamatult on meie keskelt lahkunud võimlemistreener Pille Kuldkepp.
Treeneri, pedagoogi ja koreograafina andis ta märkimisväärse panuse Eesti trampoliinivõimlemise ja
sportakrobaatika arengusse.
Pille Kuldkeppi tunti kui jäägitult võimlemisele pühendunud inimest. Kolleegid meenutavad teda
põhjaliku, tasakaaluka ja ääretult tööka inimesena kelle nõuandeid ning kogemusi hinnati kõrgelt ja
kelle arvamus omas suurt kaalu. Rõõmsameelse ja heasoovliku treenerina jätkus Pille Kuldkepil oma
õpilastele alati julgustavaid sõnu. Ta seadis ikka ja jälle teised endast ettepoole ja jääb nii eeskujuks ka
oma isetuse poolest.
Tallinnas sündinud Pille Kuldkepp (aastani 1994 Dorving) alustas akrobaatikaga 1979. aastal tsirkuse ja
akrobaatika rahvakollektiivis „Säde“ Leila Ederand`i juhendamisel. Aastal 1985 võitis Pille vabariiklikel
sportakrobaatika võistlustel naiste kolmiku kavaga meistrikandidaadi järgus esikoha, kuuludes nii
omaaegsete esiakrobaatide hulka Eestis.

Treeneritöö köitis Pille Kuldkeppi ja esimesed õpilased olid tal juba väga noorena. Pärast Viljandi
Kultuuriakadeemia tantsujuhtimise eriala lõpetamist 1993. aastal asutas noor treener ja koreograaf
Lepistiku Tsirkuse, mis tegutses 12 aastat Lepistiku Lasteaed-Algkoolis. Aastast 2005 jätkas ta
akrobaatikatreenerina Võimlemisklubis Piruett. Oluline igapäevatöö laste ja noortega kandis vilja sportakrobaatika võistlustel saavutati alati väga häid tulemusi. 2010. aastal osalesid Pille Kuldkepi
õpilased noorte MM-l sportakrobaatikas, mis oli esimeseks nii kõrge kaliibriga võistluseks eestlastele.
Lisaks treeneriametile on Pille Kuldkepp kuulunud Eesti Võimlemisliidu trampoliinivõimlemise-,
sportakrobaatika- ja harrastusvõimlemise toimkonna juhatusse. Ta tegutses ka kohtunikuna, omades
Rahvusvahelise Võimlemisföderatsiooni (FIG) kohtuniku litsentsi nii trampoliinivõimlemises,
akrohüpetes kui ka sportakrobaatikas.
Aastal 2011 asutas Pille Kuldkepp Võimlemisklubi Twister, mille juht ja peatreener ta ühtlasi oli.
Sportakrobaatika kõrval on Twisteri peamiseks tegevussuunaks batuudihüpete arendamine. Twisteri
võimlejad on võistelnud edukalt Eestis ja välismaal, nende pingutusi on krooninud medalid Eesti
Meistrivõistlustelt ja Eesti Karikavõistlustelt.
Kolme tütre emana kasvatas Pille Kuldkepp ka oma lastest tublid akrobaadid ja treenerid. Lapsena
oma treenerilt saadud sädet kandis Pille läbi kogu oma elu ja see säde elab edasi lastes, kes järgmise
põlvkonna treeneritena jätkavad tema tööd.
Pillet jäävad mälestama vanemad ja abikaasa tütardega.
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