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Tiedote 5 / 14.12.2009         
2009- 2010    

Näin sydämeeni J oulun t een

 

Onpa mukavaa kun tuli lumi ja kaikki ympärillä 
näyttää kaikin puolin valoisammalta - ainakin täällä 
Kehä III:n yläpuolella  ;o)  

Ennen Joulun toivotuksia on kuitenkin vielä tekemistä 
joten mennään suoraan asiaan:  

City B:n Talvikisa 11.1.-7.2. - Mainoksia tarvitaan! 
City B:n oma Talvikisa starttaa Tapiolassa heti vuoden vaihteen jälkeen. 
Käsillä on kiireinen valmistelukausi ja nyt tarvitsemme apua kaikilta seuran 
jäseniltä!

  

Onko sinulla yhteistyökumppaneita ja/tai yrityksiä, 
joilta saisit mainoksen kilpailupöytäkirjaan?  
Vaikka olisit epävarma, kysy varmuuden vuoksi!   

Mikäli pystyt auttamaan, ota pikaisesti yhteys Tiinaan tiina.tukia@ruukki.com

 

tai soita/laita tekstari 050 3143417.  Ilmoitusten tulisi olla valmiina Jouluun 
mennessä, jotta pöytäkirja ehditään painamaan.  

Tiedossa on monta ystävyysottelua oman kisa yhteydessä! 
Oman kisa aikana pelataan monta ystävyysottelua. Järjestelyt näidenkin 
osalta on käynnissä ja pyrimme sopiman otteluista seurojen 
yhteyshenkilöiden kanssa mahdollisimman pian.   

Alustavan aikataulun mukaisesti otteluita pelataan seuraavasti:   

la 16.1. klo 11.00  City B -  Fenix ja City B -  RK 
su 17.1. klo 12.00 City B -  KaPs 
la 23.1. klo 13.15  City B -  KirKe 
la 30.1. klo 13.15  City B -  Boltsi72   

Mikäli haluat pelata ystävyysotteluita, voit oma-aloitteellisesti olla yhteydessä 
allekirjoittaneeseen vaikka heti. Kun peliajat ja pelaajamäärät on sovittu, 
alan soittelemaan ja keräämään pelaajia. Ja siinä kohtaa on sitten syytä 
lupautua ;o)  

Niin, ja tietysti Talvikisan yhteydessä pelataan myös seuran 4. 
mestaruusosakilpailu, joten samalla keilalla hoituu tämänkin ;o) 
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City B:n nettisivut remonttiin 
Olemme uudistamassa nettisivujamme. Otamme nettisivuille kuvia ja tämän 
vuoksi toivomme että tulisit harjoittelemaan torstaina 17.12. virallinen paita 
päällä. Kiitos avustasi etukäteen!  

Näistä puheen ollen muistathan että harjoitusvuoroja ei ole 24.12., 31.12. 
eikä 7.1.   

Tässä taitaa olla tämän vuoden viimeinen tiedote - eli vielä lopuksi:                         

 

T 050 3143417, E tiina.tukia@ruukki.com

   

PS: Olemme koko perhe aloittaneet tanssiharrastuksen Joulun kunniaksi. Voit 
käydä katsomassa sitä linkistä:  

http://elfyourself.jibjab.com/view/rypYeWtUmxFV0woR

  

(klikkaa linkkiä - odota rauhassa - video rupeaa näkymään ruuhkasta 
riippuen näytöllä ;o) 
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