
 

TIEDOTE 3 / 2013 – 2014 

 

 
 
City B:n Talvikisa purkissa 
 

City B:n Talvikisa saatiin päätökseen kunnialla. Tässä kohtaa 
haluan hallituksen ja omasta puolestani kiittää kaikkia seuran 
jäseniä – yhdessä ja erikseen – jotka auttoivat tässä urakassa. 
Erityisesti olen iloinen että niin suuri osa oma-aloitteisesti 
ilmoittautui ystävyysotteluihin. Tämä helpotti huomattavasti. 

Finaalissa oli mukana kolme City B:n pelaajaa. Hienoa! 
Tulokset löydät osoitteesta: 

http://citybowlers-net.directo.fi/kilpailutoiminta/city-bowlers-talvikisa/  

 

Ystävänpäiväpirskeet 15.2. – vieläkö tulisit mukaan juhlimaan? 

Kirsi Turkki laittaa ilmoittautuneille postia koskien ensi  
viikonlopun tapahtumaa. Mikäli sinulta on peruuntunut  
menoja ja pääsisit vielä osallistumaan, ilmoittaudu Kikalle.  
Mukaan mahtuu varmasti muutama lisäosallistuja.  

Muista ottaa 5€:n ystävänpäivälahja mukaan! 
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Saarenmaa 14.-17.8.2014 – Alustava ohjelma julkaistu 

 

 

 

 

Saarenmaan matkan alustava ohjelma on julkaistu.  

Hinta: 350€/hlö 2-hengen huoneessa 
440€/hlö 1-hengen huoneessa 

Käy tutustumassa ohjelmaan tästä:   

http://citybowlers-net-
bin.directo.fi/@Bin/01e3d909e8e0c53e810857f08be8fc47/1391901439/application/pdf
/153744/Saarenmaa%2014-17.8.2014_alustava%20ohjelma.pdf  

Ilmoittautuminen matkalle tapahtuu seuraavasti: 

Ilmoittaudu Tiinalle sähköpostilla tiina.tukia@ruukki.com tai tekstiviestillä 050 3143417, 
sekä maksamalla ennakkomaksun 100€ eräpäivään mennessä:  
 
Saaja:   Tiina Tukia  
Tili:   FI 47 1010 5000 4386 76  
Viesti:   etunimi sukunimi syysmatka  
Eräpäivä:  9.4.2013 

Hinnat edellyttävät vähintään 45 hengen ryhmää. Sanottakoon että tähän asti tuo 
määrä on toteutunut näillä matkoilla. 
 
Ihanaa kevään jatkoa! 
 

 
050 3143417 
tiina.tukia@ruukki.com  
 
 

Mikäli linkit eivät aukea, mene seuran etusivuille:  http://citybowlers.net/  
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