
 

TIEDOTE 2 / 2014 – 2015 

 

No tulihan se lumi sieltä. Vaikka talvi taas kerran yllätti ja  
pelti rytisi perjantaina, on maisema paljon valoisampi kuin  
on lumi peittää maan. Ja kuulkaas,  sieltä se Joulu tulla jolkottaa, 
joten kannattaa olla kilttinä :o) 

Tässä tiedotteessa muutama asia, joka kannattaa pistää korvan  
taakse.  Tai pikemminkin kalenteriin  ;o) 

 

Jäsenasiaa 

Harmiksemme Gustu Grönstrand, Outi Hakkarainen ja Satu Rytkönen jättävät seuramme 
tällä kaudella. Mutta olemme saaneet kaksi uutta jäsentä: 

Marja-Leena ”Karin vaimo” Nurmi ja Vesa-Matti ”Vesku” Kreus  

TERVETULOA! 

 

Käykäähän morjenstamassa kun tapaatte hallilla! 

 

Seuran mestaruusosakilpailut  

Seuran mestaruusosakilpailuja käydään parasta aikaa. Nyt on menossa kauden  
3. osakilpailu – Estella punapääkisa Ruusulassa, joka päättyy 6.12.2015 

3. mestaruuskisan yhteislähtö 29.11. klo 12.30 erässä. Ilmoittautuminen Tiinalle ti 
24.11.2014 mennessä joko tekstarilla 0503143417 tai tiina.tukia@ruukki.com  
Vielä ehdit ilmoittautua kisaan! Mikäli 24.11. jälkeen päätät osallistua, voit tehdä 
sen suoraan hallille. 
 

 

 

mailto:tiina.tukia@ruukki.com


Pistä myös muistiin kevään osakilpailut. Ne ovat: 

4. osakilpailu - Tapiola - City B Talvikisa 29.12.2014 - 1.2.2015 
5. osakilpailu - Fun Bowling - Liekehtivät Vankkurit 23.2 - 22.3.2015 
6. Tikkurila (vahvistetaan myöhemmin) 

 

City B:n Talvikisa Tapiolassa 29.12.2014 – 1.2.2015 / Sekaparikisa 

Ja vielä muutama tärkeä asia sinne kalentereihin!  Meillä on taas tammikuun viikonloppuina 
hurja joukko ystävyysotteluita, joten kaikkia kynnelle kykeneviä tarvitaan sekä pelaamaan että 
tarvittaessa täytepelaajaksi. Tulet saamaan postia erikseen niin tiedät milloin sinun tulee olla 
pelaamassa ystävyysottelua tai mahdollisesti täytteenä. 

Voit jo nyt ilmoittautua ystävyysotteluihin (katso linkki alla). Käy varaamassa paikkasi jo nyt niin 
ei tule yllätyksenä pelikutsu. Ilmoittaudu tiina.tukia@ruukki.com tai tekstarilla 0503143417. 

http://www.citybowlers.net/kilpailutoiminta/ystavyysottelut/2015/  

 

Eikä tässä vielä kaikki! 

Oman kisan yhteydessä 1. viikolla tullaan myös pelaamaan aina yhtä hauska 

SeKaPaRiKiSa  
Tuoreemmille jäsenille tiedoksi että tässä kisassa pelaa aina mies ja nainen parina. Heitot 
heitetään vuoroheitoin. Lisäksi sääntöön kuuluu että mies aloittaa aina sarjan. Tosi hauskaa!  
Viikon paras City B:n pari palkitaan!  

 
Terveisin 

 

 
050 3143417 
tiina.tukia@ruukki.com  

 
 

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