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Tiedote 1 / 2010-2011        
 
 
 
Upeata kauden alkua kaikille! 
 
”Vielä on kesää jäljellä” 

”vielä tulee kauniita päiviä” 
”vielä voit löytää ystävän”… 

 
 
Vaikka lämmintä riittää, kesälomat alkavat olla kaikilla taas edessäpäin. Joten eiköhän 
aloiteta keilakauteen valmistautuminen nyt ihan tosissaan. Hallitus aloitti työt jo 10.8. 
kauden ensimmäisessä hallituksen kokouksessa.  
 
Mutta IHAN ensin lähdetään Ahvenanmaalle viikonloppuna! Tai siis ne jotka lähtevät ;o) 
Viime vuonna tähän aikaa odotin itse täpinöissäni Pärnu reissua Kikeläisten kanssa - nyt 
tärisen innosta kun pääsen elämän ensimmäiselle Ahvenanmaan reissulle viikonloppuna. 
Luit oikein! Maailma on miltei kierretty, mutta tuonne en ole vielä ehtinyt. Eikä edes 
tarvitse passia muistaa. Kivaa! 
 
Hallitus järjestäytyi 
 
Hallitus järjestäytyi seuraavasti: 
 
Puheenjohtaja:    Kirsi Kainulainen 
Varapuheenjohtaja:    Mauno Ylilammi 
Sihteeri / tiedottaja / seuraottelut/ 
HBL tiedotusyhteistyö:  Tiina Tukia 
Nettivastaava:    Pertti Stade 
Rahastonhoitaja:   Karin Torp 
Mestaruuskisavastaava:  Mauno Ylilammi  
 
Joukkueiden vetäjät kaudella 2010 - 2011  
 
HBL miehet 5M ja 4M joukkueet  Seppo Järvinen 
HBL Triot miehet      Manu Ylilammi 
HBL Seniorit 
- joukkueet 1 ja 3 Mauno Ylilammi 
- joukkue 2  Eira Hirvonen 
- joukkue 4  Päivi Järvinen 
HBL naiset 4N joukkueet   Päivi Järvinen 
HBL Trio naiset     Kirsi Kainulainen 
Veteraanit (kaikki)     Karl-Gustav Grönstrand 
Valtakunnansarja (naiset)    Kirsti Piipari 
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Valtakunnansarja (miehet)    Seppo Järvinen 
HBL 5 x 5 (sekajoukkue)    Kirsi Kainulainen 
Ilmaiset pelit kaudella 2010 - 2011 
 
Seuran tilille on maksettu palkkiorahoja viime kaudelta seuraavasti: 

 
• Miesten 2C, City B III joukkue  100 EUR (Seppo Järvinen) 
• Seniorit mest div City B I joukkue   250 EUR (Mauno Ylilammi) 
• Seniorit II div a lohko City B IV joukkue 140 EUR (Päivi Järvinen) 
• Naisten I div City B I joukkue  100 EUR (Päivi Järvinen) 
 

Hallitus päätti että 
 
- Saadut palkintorahat käytetään kuluvalla kaudella joukkueiden pelimaksuihin ja niistä 

vastaa joukkueiden vetäjät (nimet suluissa yllä).  
 

- Valtakunnansarjapelejä koskien korvataan HBL:n alueen ulkopuolelle tehtävistä 
pelimatkoista yhden auton käytöstä vapaamuotoista matkalaskua vastaan bensarahaa 
10 litraa/100 kilometriä päivän bensiinihinnan mukaan. Kuitit tulee toimittaa Karin 
Torpille. 
 

- Aiempien vuosien tapaan seura maksaa edelleen joukkuemaksut jäsenten osallistuessa 
HBL:n ja SKL:n mestaruuskilpailuihin. 
 

- Jos jäsen pääsee HBL:n tai SKL:n mestaruuskilpailujen finaaliin, seura maksaa 
kuittia vastaan alkukilpailun pelimaksun. 
 

- Hallitus päätti että toistaiseksi seura ei maksa voitosta pelimaksuja takaisin.  
 
 
Oman seuran mestaruusosakilpailut 2010 - 2011 - sääntömuutos 
 
Tuttuun tapaan City B:n mestaruus ratkaistaan kauden lopulla. Mestaruustaistoon kuuluu  
kuusi (6) osamestaruuskilpailua kuluvalla kaudella. Samoin järjestämme tällä kaudella 
jäsenten toivomia City B:n yhteislähtöjä mestaruusosakilpailujen yhteyteen.  
 
Ensimmäinen osakilpailu on 
 

Syyssäpinät Tapanilan keilahallissa 30.8. - 19.9.2010  
Huom! City B yhteislähtö pelataan  
su 12.9. n klo 11.30 
ILMOITTAUDU TIINALLE 3.9. mennessä!! 
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Mikäli haluat osallistua City B:n yhteislähtöön, ilmoittaudu Tiinalle viimeistään 3.9. 
mennessä joko puhelimitse (gsm 050 3143417), tai sähköpostitse 
tiina.tukia@ruukki.com. Mikäli pelaat jonakin muuna ajankohtana, ilmoittaudu suoraan 
Tapanilaan. 
 
Laitan myös tietoa lopuista viidestä (5) osakilpailusta heti kun ne ovat päätetty. Seuraa 
myös nettisivujamme! 
 
Muistutuksena kaikille: Kuudesta (6) osakilpailusta sinun on pelattava vähintään neljä 
(4), jotta olisit oikeutettu finaalipaikkaan. Kisan voit pelata kuinka monta kertaa haluat; 
paras kilpailutulos otetaan huomioon. 
 
 Mestaruusosakilpailun sääntöihin on tehty muutos joka koskee finaalia:   
 
”Mestaruusosakilpailun finaalissa pelataan miesten ja naisten lohko. Molemmista 
lohkoista pääsee rankingpisteiden perusteella kuusi (6) keilaajaa finaaliin edellyttäen 
että lohkossa vähintään kymmenen (10) keilaajaa on osallistunut neljään osakilpailuun.  
Mikäli neljä osakilpailua heittäneiden määrä jää alle kymmenen, finalistien määrä 
lohkossa putoaa neljään” 
 
Muutoin säännöt ovat ennallaan ja ne ovat luettavissa kokonaisuudessaan seuran 
nettisivuilta: 
 
http://citybowlers-net.directo.fi/kilpailutoiminta/mestaruuskilpailu/  
 
Uusia ja eroavia jäseniä 
 
Seuraamme on hyväksytty Niina Vuorenmaa. Toivotetaan kaikki Niina tervetulleeksi kun 
näemme hallilla. Seurasta ovat eronneet Heikki Vaisto ja Ilkka Nikkinen. 
 
Muita asioita ja tapahtumia… 
 
City B:n Grillijuhlaa vietettiin Luhtajoella 31.7. Ruokaa ja juomaa riitti ja Mölkky sai 
kyytiä puolille öin saakka. Kiitos kaikille osallistujille riemukkaasta illasta! 
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Wicked-esitykseen vielä lippuja jäljellä! Mikäli olet kiinnostunut, ota yhteys Tiinaan 
viim 30.8. (gsm 050 3144517) 
 

Esitys on tiistaina 28.9.2010 klo 19.00 Helsingin 
Kaupunginteatterissa.  
Hinta: 51 EUR / lippu. 

      
 
 
 
 
 
 
Harjoitusvuorot alkoivat Talissa 12.8. Joka kuukauden viimeinen torstai pelataan 
harjoitusvuorojen yhteydessä kuukausikilpailu viime vuoden tapaan. Muista varata 
osallistumismaksu 2 EUR, joka kerätään ennen kisaa. Harjoitusradat eivät tänä vuonna 
ole samassa järjestyksessä koko kautta. Eli ensimmäiseksi radalle mennyt määrittää mille 
radalle loput sen radan pelaajat menevät.  
 
Rekisteröintimaksut tulevat maksuun 17.9. Saat maksutiedot seuraavassa tiedotteessa 
syyskuun alussa. 
 
City B:n sääntömääräinen tilikokous pidetään Talin keilahallissa to 23.9.2010 klo 
17.30. Pistä päivä ja aika allakkaan jo tässä vaiheessa. Saat kokouskutsun ja esityslistan 
tuonnempana. 
 
Aurinkoista syksyn jatkoa, 
 
Tiina 
 
 

 
T 050 3143417  
E tiina.tukia@ruukki.com 
 
 
Muistathan käydä  säännöllisesti myös seuran nettisivuilla:  
 
 http://citybowlers-net.directo.fi/  
 
 
 

 


