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Hei kaikille!  

Pärnussa oli todella mukavaa ja matkaseura oli sitä myös! Kiitos kaikille 
kivasta seurasta. Niistä hoidoista vaan vielä kyllä minä niissä kävin. Ihan 
oikeesti! Olin ilmeisesti liian lyhyen aikaa koska muutos oli ilmeisen 
olematon    

Nyt tulee taas muistettavaa! Pysähdy sen verran että ehdit laittamaan kaikki 
päivämäärät ylös:  

CITY BOWLERS TILIKOKOUS 17.9.2009 klo 17.30       

Kokouskutsun saitkin - vanhan kaavan mukaisesti - kahteen kertaan. ;o) 
Mutta parempi niin kuin ei lainkaan. Olethan paikalla. 
Huomaa myös että harjoitusvuoro to 17.9. Talissa on peruutettu!   

CITY B MESTARUUSTAISTO ALKAA NYT

  

- yhteislähtö 26.9. klo 14.00  

Ensimmäinen osakilpailu on Wanhan ajan kisa  
Tapanilassa 14.9.-4.10.  

City B:n yhteislähtö ensimmäisessä kisassa 
pelataan la 26.9. klo 14.00.  Mikäli haluat mukaan 
yhteislähtöön, ilmoittaudu Tiinalle joko tekstiviestillä  
(gsm 0503143417) tai sähköpostilla tiina.tukia@ruukki.com

  

viimeistään su 20.9.

    

Koska kyseessä on ranking-viikonloppu, ja siksi suosittu, paikat annetaan 
pois tämän päivän jälkeen. Tule mukaan pelaamaan porukalla!  

JÄSEN-  JA REKISTRÖINTIMAKSUT 30.9. MENNESSÄ  

On jälleen aika maksaa rekisteröintimaksu liitolle, sekä seuralle jäsenmaksu. 
Hoidathan maksun eräpäivään mennessä - ja muista merkitä viitenumero!  

Maksun saaja: City Bowlers ry 
Tilille: 157230-6102339 
Viite 1009 
Eräpäivä 30.9.2009 
Summa: 82  / jäsen  

HUOM! Mikäli sinua ei rekisteröidä, maksat vain City B:n 
jäsenmaksun 30 .   

ja muista maksaa ajoissa, ettei Karin hermostu! 
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CITY BOWLERSIN SYYSKISA/SEKAPARIKISA 19.10.- 8 .11.2008  

Jokavuotinen City B:n Syyskisa  jonka yhteydessä pelataan myös 
SEKAPARIKISA  alkaa ensi kuussa Fun Bowling hallissa. Pistä päivämäärät 
ylös jo tässä vaiheessa sillä kisan yhteydessä pelataan monta 
ystävyysottelua. Näin ei sitten tule kutsu kisaan yllätyksenä.   

HUOM! HUOM! Maanantaina 26.10. pelataan 
Tapiolassa City B:n sisäinen Sekaparikisa klo 
18.30. Ota jäsenluettelo eteesi ja mieti kenen 
kanssa JUURI SINÄ voitat tänä vuonna! Tee itse 
paikkavaraus Tapiolasta, puh (09) 435 5330, 
22.10. mennessä.

  

Huomaa että myös rekisteröitymättömät 
keilaajat voivat osallistua Sekaparikisaan.   

SEURAOTTELUITA TULOSSA TIUHAAN TAHTIIN 
-  Olethan käytettävissä?   

Kuten jo mainitsin, pelaamme Syyskisan yhteydessä paljon ystävyysotteluita. 
Olemme kutsuneet pelaamaan keilaseurat Erä, TKS, PuVe ja KiKe.    

Ottelupäivät ja ajat vahvistuvat lähiaikoina, jonka jälkeen kerätään joukkueet 
kasaan. Manu kerää TKS:n ja PuVe:n otteluihin pelaajat ja Tiina kerää 
pelaajat Erä ja Kike otteluihin.  

CITY B:n PIKKUJOULUT 14.11.09  

Huhhuh Tuntuupa aikaiselta näin aurinkoisena  
syyspäivänä ottaa puheeksi Pikkujoulut

   

Aika kuitenkin kuluu nopeasti. Pistä päivämäärä  
ylös ja kerro kaverillekin. Olemme alustavasti  
varanneet tilat 30-40 henkilölle, joten soita Tiinalle ja varaa paikkasi ajoissa - 
ilmoittaudu viimeistään 28.10.  mennessä.

   

Tässä kaikki tällä kertaa. Pidetään yhteyttä!  

Tiina  

 

T 050 3143417 
E tiina.tukia@ruukki.com   

 


