
 

TIEDOTE 2 / 2013 – 2014 

 

 
Tervetuloa uudet jäsenet! 

 
Hallitus on hyväksynyt seuraan uusia jäseniä: Jani Somero, Satu Rytkönen ja Jonna 
Renvall.  Sydämellisesti tervetuloa kaikille! 
 

Oma kisa alkaa – oletko valmis? 
 

City B:n Talvikisa alkaa Tapiolassa heti vuoden vaihteen jälkeen.  
Ensimmäinen ystävyysottelu pelataan Hämeenlinnan Kikeä  
vastaan 4.1.2014  ja sen jälkeen ystävyysotteluita pelataankin 
taas tasaiseen tahtiin - parhaimmillaan kaksi per viikonloppu. 

Nyt tarvitsemme SINUA. Käy nettisivuilla katsomassa peliaikoja ja ilmoittaudu Tiinalle 
tekstiviestillä 0503143417 tai tiina.tukia@ruukki.com.  

Alla linkki – käy heti katsomassa mitkä pelit sopivat ja ilmoittaudu 

http://citybowlers-net.directo.fi/kilpailutoiminta/ystavyysottelut/2014/ 

Muista myös valvontavuorot - ne tulee hoitaa kunnialla. Olen laittanut viestiä kaikille 
jota asia koskee. 

Keilamatka Saarenmaalle 14.-17.8.2014 – ilmoittaudu 31.3. 
mennessä! 

Ethän unohda keilamatkaamme Saarenmaalle. Alustavat ilmoittautumiset Tiinalle 050 
3143417 tai tiina.tukia@ruukki.com viimeistään 31.3.2013. Lähtö on torstaina illalla ja 
yövymme M/S Europalla. Seuraavana aamuna suuntaamme ensimmäiseksi Tallinnassa 
keilahallille, jonka jälkeen bussi jatkaa kohti Saarenmaata. Ruokailemme Sikke Sumarin 
Namaste-tilalla ja yövymme Kurresaaren Rüütli-kylpylähotellilla. Lauantaina kierrämme 
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kaunista Saarenmaata ja sunnuntaina lähdemme takaisinpäin. Tarkempi ohjelma 
hintatietoineen julkistetaan vuodenvaihteen jälkeen. 

Saarenmaan matkalle on varattu City B:lle 16 hengen kiintiö ja se täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoita kiinnostuksestasi Tiinalle. Näin varmistat että 
mahdut mukaan. 

 

 

 

 

 

Ja sitten onkin aika rauhoittua… 

On aika pikkuhiljaa hiljentyä Joulun viettoon. City B:n hallitus 
haluaakin toivottaa tämän vuoden viimeisen  
tiedotteen myötä kaikille seuran jäsenille:  
 

RAUHALLISTA JOULUA JA  
KAATORIKASTA VUOTTA 2014! 
 
 

 
050 3143417 
tiina.tukia@ruukki.com  
 
 

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