
 

TIEDOTE 2 / 2012 – 2013 

 

Tervehdys! 

Jäsenmaksut maksuun 17.9.2012 mennessä  

Muista että tänään on jäsenmaksun viimeinen maksupäivä.  
Jos asia on lipsahtanut muistista, toimikoon tämä muistutuksena. 
HBL:n lisenssimaksu on 56 EUR. Mikäli sinua ei ole rekisteröity,  
maksat ainoastaan City B:n jäsenmaksun 30 EUR. 

Maksun saaja:  City Bowlers ry 
Tili:   157230-6102339 
Viite:   1009 
Eräpäivä:  15.9.2011 
Summa:  86,00 € / jäsen 

 
City B:n 1. mestaruusosakisan yhteislähtö 29.9. klo 11.00 
 

Se-Mi turnaus on ensimmäinen osakilpailumme. Se pelataan Tapiolassa 10.9. – 7.10. 
 
Ensimmäinen yhteislähtömme pelataan la 29.9. klo 11.00 Tapiolassa. Varaa 
paikkasi suoraan Tapiolan keilahallilta ti 25.9. mennessä. Loput paikat peruutetaan 
tämän päivämäärän jälkeen. Muistathan että mikäli seuran jäsen on viidestä (5) 
ensimmäistä osakilpaillusta palannut neljä (4), maksaa seura pelaajalle kuittia vastaan 
kuudennen (6) osakilpailun pelimaksun. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



City Bowlers ry:n Tilikokous Talissa 20.9.2012 
 

Muista osallistua City B:n sääntömääräiseen Tilikokoukseen Talissa torstaina 
20.9.2011 klo 18.00 alkaen – ennen torstain treenivuoroa. 
 

Koulutuskysely – kiitos palautteesta 
 

City B:n koulutuskyselyyn vastasi 18 jäsentä. Kiitos siitä. Kyselyn tulokset käytiin läpi 
hallituksen kokouksessa 6.9.2012. Hallitus päätti että Staden Pera vie asiaa eteenpäin 
Sami Ankerin kanssa. Mikäli sinulla on lisätoiveita, tai mikäli sinulla on harjoitusten 
alkaessa virinnyt lisätoiveita, ota yhteys suoraan Peraan. Asiasta tiedotetaan tarkemmin, 
kunhan olemme sopineet konkreettisista toimenpiteistä. 
 

Harjoitusvuoroasia 
 
Uusi jäsenemme Janne Tirronen kaipaisi omaa harjoitusrataa ja ratakaveria. Mikäli 
sinulla ei ole omaa harjoitusvuoroa ja sellaista kaipailet, ole yhteydessä Kirsi Turkkiin. 
Mikäli halukkaita on, voimme anoa lisäratoja.  

 

JA LOPUKSI KAIKKEIN TÄRKEIN UUTINEN – TIP-TAP-TIP-TAP… 

Seuran pikkujoulua vietetään viime vuoden tapaan Talin keilahallissa 5.12.2012 klo 
18.30 alkaen. Illan ohjelmaan palataan lähempänä ajankohtaa, mutta pistä tämä tarkasti 
allakkaasi ja lähde mukaan aloittelemaan Joulua City B:n tyyliin ;o) 

 

 

 
 
 
 
 
 
Terveisin 
 

 
050 3143417 
tiina.tukia@ruukki.com  
 
 

Muista käydä säännöllisesti nettisivuillamme: http://citybowlers.net/  
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