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Tervehdys!  

Ei, en ole hukkunut lumeen enkä paleltunut hankeen, vaikka ei tiedotteita ole 
kuulunutkaan! Niistä asioista - nimittäin lumesta ja pakkasesta - en jaksa enää vaahdota, 
joten mennään näihin mukaviin yhteisiin harrastusasioihin. Ai niin, pitää vielä kertoa 
että olin pelaamassa elämäni ensimmäisiä seniorisarjoja. Tällä neitsytmatkallani kävi 
kuitenkin samalla tavalla kuin Titanicin .joo, eipä siitä sen enempää Vancouveria 
(alussa) seuranneena huomasin että eihän se voitto olekkaan tärkeintä - ja tuntuu ettei sitä 
oikein kannata kunnolla edes tavoitella Mutta kivaa pitää olla!  

City Bowlersin uudet nettisivut www.citybowlers.net ahkerassa 
käytössä  

Seurallamme on nyt aktiiviesessa käytössä olevat uudet ja raikkaat nettisivut. Ota 
tavaksesi käydä katsomassa kuulumisa sivuilta, sillä tulemme siirtämään 
tiedotusliikenteen nettisivuillemme niin pitkälle kuin mahdollista.  

Ja mikäli sinulla on parannusehdotuksia tai uutisia/muutoksia, jotka haluat julkiastavan 
nettisivuilla, otan yhteys Tiinaan tiina.tukia@ruukki.com tai johonkin hallituksen 
jäseneen.  

5. osakilpailu on alkamassa - ilmoittaudu yhteislähtöön 27.3. klo 12.30  

Vielä on kauden kaksi osakilpailua jäljellä! Ruusilassa pelattava 5.osakilpailu on ranking 
kisa ja nimeltään PuVe:n Turnaus. Sitä pelataan 1.3. - 28.3.2010. City B:lle on varattuna 
paikkoja yhteislähtöön la 27.3. klo 12.30 erään.   

Lähde mukaan ja ilmoittaudu Tiinalle viimeistään 15.3. mennessä joko 
soittamalla/tekstiviestillä gsm 050 3143417 tai sähköpostilla tiina.tukia@ruukki.com.   

Yhteislähtöön osallistujien kesken arvotaan jälleen yllätyspalkinto, joten kannattaa 
olla porukassa mukana!  

Sääntömuutoksia ja tarkennuksia  

Johtokunta on tehnyt mestaruusosakilpailujen sääntöihin pieniä tarkennuksia ja 
muutoksia. Käy tutustumassa sääntöihin seuran nettisivuilta. Säännöt löydät myös 
suoraan alla olevan linkin takaa (ja tiedotteen mukana ne lähetetään jäsenille, joilla ei ole 
nettiyhteyttä):  

http://citybowlers-net.directo.fi/@Bin/119960/City+B_mestaruuskisasäännöt_2010.pdf .  
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Tervetuloa Niko Kanerva!  

Seuramme riveihin on palannut Niko Kanerva. Toivotetaan itse kukin Niko tervetulleeksi 
joukkoomme kun tapaamme.  

  

Miesten ja naisten SM-kilpailut  

MIESTEN SM 2010 pelataan Lahdessa 8.3 - 16.5.2010. 
Mikäli olet kiinnostunut pelaamaan SM-kisoissa, ole yhteydessä Manuun viimeistään 
15.3.2010.  

NAISTEN SM 2010 pelataan Kouvolassa 8.4-9.5 2010. 
Halukkaat on kartoitettu ja joukkueet on ilmoitettu Kouvolaan. Tiina ilmoittaa pelaajille 
kun vahvistus Kouvolasta tulee koskien toivottua pelipäivää ja aikaoja (24.4. klo 13.00 ja 
16.30).  

Eira Hirvonen Tapanila Open finaalissa  

Eira pelasi hienosti 7. sijalle Tapanilassa 21.2.2010. Mukana oli lähdössä 17 pelaajaa, itse 
olin todistamassa kuinka kotiin lähti monta Suomen huippukeilaajaa jo ennen mies-
miestä vastaan osuutta. WOW! Ja sitä paitsi Eira oli koko finaalin paras nainen. Ja se on 
ainakin fakta.  

City B jatkoon YTV Cupissa  

Miehet menivät jatkoon YTV Cupin 3.kierroksella voittamalla selkeästi Jukolan Pojat 
(JP). Peli pelataan keskiarvotasoituksilla ja JP:llä oli 13 p/srj enemmän tasoituksia, eli 
yht.  84p. Siitä huolimatta 1. sarjan City B voitti parillasadalla kaadetulla ja JP jäi kauas 
taakse. Lopulta piste-eroa tuli kaikkiaan huikeat 574! Joukkueessa keilasivat Tero 
Ilvonen 1254, Pertti Stade 1219, Lasse Lehtonen 1192 ja Seppo Järvinen 1180.  

Vähän me ollaan hyviä ;o)   Ja tähän onkin hyvä lopettaa, joten toivottelen tässä samalla 
hyvää, vähälumisempaa, lauhempaa ja aurinkoisempaa kevään jatkoa kaikille! 

Terveisin,  

 

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


