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        Tiedote 2 
        2008-2009 
 
Hei taas! 
 
Palaan vielä siihen minun uuteen keilapalloon tähän alkuun. Olen nimittäin 
huomannut, että ei se suinkaan aina mene 1-3 kolmos-taskuun, kuten kerroin teille 
virheellisesti kerroin. Enkä saanut Kimmolta alennusta, vaikka tein asiasta 
reklamaation. Mutta silti innolla odotan tätä kautta – ja parempia tuloksia ;o) 
 
OMAN SEURAN MESTARUUSTAISTO ON ALKANUT 
 
Ensimmäinen osakilpailu on heitetty. Yhteislähtöön Tapiolassa osallistui kiitettävän 
monta seuran jäsentä. Käy kurkkaamassa tämän hetken tilanne nettisivuillamme 
http://citybowlers.net/. 
Yhteislähdön elokuvaliput voittivat Manu Ylilammi ja Eira Hirvonen. Paljon onnea 
voittajille! Jeeeeee! 
 
Toinen osakilpailu, City B:n Syyskisa on alkanut Fun Bowling hallissa (6.10.-2.11.). 
Syyskisan yhteydessä heitetään porukalla monta seuraottelua, joten emme järjestä 
erikseen 2.osakilpailun “yhteislähtöä”.   
 
 
TILIKOKOUS TALISSA 23.9.2008 
 
Tilikokous pidetiin Talin keilahallissa suunnitelman mukaisesti. Tilikokouksessa 
hyväksytty toimintasuunnitelma löytyy tämän saman sähköpostin liitteenä. 
 
 
OLETKO JO ILMOITTAUTUNUT PARISI KANSSA SEKAPARIKISAAN? 
 
 

HUOM! HUOM! Muistathan, että pelaamme 
seuran sisäisen Sekaparikisan maanantaina 
20.10. Fun Bolwing –hallista on varattu klo 
19.30 alkava erä tätä tarkoitusta varten.  
Vielä on tilaa! Ja siis rekisteröitymättömät 
keilaajat voivat myös osallistua Sekaparikisaan. 
Kolme parasta paria palkitaan!! 

 
 
SEURAOTTELU CITY B – TKS 18.10.2008 
 
Kisa lähestyy! Loput ilmoittautumiset tehtävä Kirsi Kainulaiselle (puh 050 374 2744) 
viimeistään 14.10. mennessä! Toimi heti, että ei unohdu. 
 
YTV CUP RUUSULASSA 6.10. – 2.11.2008 
 
YTV Cupin 1.kierros heitetään HKV Specialin yhteydessä. Sekä miesten että naisten 
joukkuemaksu on maksettu ja koska ensimmäisellä kierroksella joukkueen ei tarvitse 
pelata samanaikaisesti, voit varata sinulle sopivan pelipäivän ja –ajan. Joukkueen 
tulokseksi lasketaan neljän parhaan keilaajan tulos tasoituksin. Lähde mukaan 
tekemään mahdollisumman hyvää joukkuetulosta Ruusulaan! 
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TIEDOSSA YHTEISTÄ KIVAAAAAAA! 
 
City Bowlersin saunailta järjestetään  
Ravintola Sports Academyn saunaosastolla  
 

keskiviikkona 12.11.2008 klo 18 -22 
 
Sitovat ilmoittautumiset Kirsi Kainulaiselle  
(050 374 2744) viimeistään 3.11.2008  
mennessä. Hinta 25 EUR/jäsen. 
 
Hinta sisältää saunan, saunatarvikkeet sekä ruokailun. Maksu maksetaan Kirsille 
ilmoittautumisen yhteydessä joko käteisellä keilahallilla, tai tilille 800025-
7881992. Maksu sisältää saunan, saunatarvikkeet sekä ruokailun. Juomia voi ostaa 
saunatilassa (omien juomien tuonti ravintolaan on kielletty).  
 
Liiteenä viimeisin jäsenluettelo. Ilmoitathan jälleen allekirjoittaneelle, mikäli tietosi 
muuttuvat. Kiitos avustasi! 
 
Terveisin 
 

 
tiina.tukia@uponor.com  
 
gms 040 5036692 
 
 
 

 


