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 Keilakausi alkaa - Wjuhuu! 

Monenlaista säätä on tänä kesänä saatu kokea. toivottavasti omat 
suunnitelmasi ovat onnistuneet, säistä huolimatta.  Helteiden helpottaessa 
on aika suunnata ajatukset tulevaan keilailukauteen. Olette valinneet kevään
vaalikokouksessa alkavalle kaudelle uuden tiedottajan/sihteerin tälle 
kaudelle keilaseuraanne, Kiitos vielä Tiinalle menneistä kausista! 
Hallitus piti järjestäytymiskokouksen elokuun alussa ja tässä tiedotteessa 
kerron päätöksistä joita tehtiin.

 
Hallitus järjestäytyi kauden ensimmäisessä kokouksessaan 
13.8.2015

Kokouksessa varapuheenjohtajaksi valittiin tänäkin vuonna Pertti Stade. 
Pera ja Tero Ilvonen valittiin mestaruuskisa- ja kk-kisavastaavaksi. 
Nettisivuja Pera päivittää yhdessä Kirsi Turkin ja Sari Rosendahlin 
kanssa. Sari Rosendahl valittiin Sihteeriksi sekä vastaamaan 
tiedotustoiminnasta. Puheenjohtajana jatkaa kevään vaalikokouksessa 
valittu Kirsi Turkki ja hallituksen ulkopuolelta rahastonhoitajaksi valittiin 
Taru Jäske. Muut hallituksen jäsenet ovat Ari Järvinen ja Hannu 
Hamberg. 

Keilapaidat kuntoon 

Kelapaidat on tarkoitus uusia alkavalla kaudella. Jos sinulla on tiedossa 
mahdollinen paitasponsori, jonka mainoksen voisi painattaa paitaan, niin ole 
yhteydessä Kirsiin. Vielä ehtii hyvin mainoksia hankkiakin. Käytetään 
vanhoja paitoja, kunnes saadaan uusia.
Paidat, mitkä ovat jääneet varastonkulmaan, jaetaan keilaajille  
tilikokouksessa sekä harjoitusvuorolla. 
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Hallituksen päätöksiä… 

Sarjamaksujen tukeminen
Seura maksaa osan sarjamaksuista. Pelaajan oma maksuosuus on aina 
4€/srj kaikissa sarjoissa, paitsi veteraanisarjoissa 2 €/ srj. Pelaajien 
maksujen ylittävän osuuden seura maksaa rahastonhoitajalle toimitettua 
sarjamaksukuittia vastaan. Kuitin taakse tulee merkitä itse maksettu euro-
määrä helpottamaan rahastonhoitajan työtä. Useiden kierrosten kuitteja 
pyydetään keräämään yhteen ja toimittamaan niitä useampi kerralla 
rahastonhoitajalle.
Uutena Valtakunnansarjat otetaan mukaan samaan systeemiin.

Joukkueilla on viime kauden voittorahoja, käytetään voittorahat ensin 
ilmaisiin peleihin niin kauan kuin voittorahaa riittää. Tästä vastaa joukkueen 
vetäjä.
5x5 Eu, 250 €, Kikka
Vet 3m mestaruussarja, 130 €, Pera

Onnittelut vielä voitoista!

City B:n Talvikisa järjestetään 4.1.2016 - 7.2.2016 (5 vk) + finaali, HR 4. 
– 24.1. + HR PariCup. Kalenterit tyhjiksi ja lomasuunnitelmat pois 
tammikuulta, ystävyysotteluihin ja valvontavuoroille tarvitaan keilaajia ;)

Harjoitusvuoroilla myydään harjoitusvuorolaisilta jääneitä vapaita 
ratapaikkoja torstaisin 10€:n maksusta. Kannattaa käydä katsomassa, 
vaikka ei vakituista harjoitusvuoroa olekaan itse ottanut. Yleensä tilaa on. 

Valtakunnansarja-peleistä korvataan HBL:n alueen ulkopuolella tehtävistä
pelimatkoista tänäkin vuonna yhden auton käytöstä vapaamuotoista 
matkalaskua vastaan bensarahaa 10 litraa/100 km päivän bensiinihinnan 
mukaan. 

Mikäli jäsen pääsee HBL:n ja SKL:n mestaruuskilpailujen finaaliin, seura 
maksaa kuittia vastaan alkukilpailun pelimaksun. 

Muistutuksena Vet-Sen-Yleinen kilpailun voitti 2014 - 2015 Yleisten 
joukkue. Joukkueen jäsenet saavat ilmaisen pelimaksun kk-kisan 
yhteydessä.   
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TÄRKEÄÄ  TÄRKEÄÄ  TÄRKEÄÄ
Seuran kk- ja mestaruuskilpailuformaatti uudistuu!

tästä on jo tietoa nettisivuilla. Kisat pelataan toisistaan erillisinä kisoina.

I. Kuukausikisa

Heitetään 6 kisaa kauden aikana, tässä lista kisoista, jonka hallitus on 
hyväksynyt:

1. 14.9. – 4.10.2015 Tali Kenwood Games, HR 2.
2. 12.10. – 8.11. 2015 Ruusula HKV Special, HR 6.
3. 26.10. – 29.11.2015  Tapanila Erän Tripla, HR 9.
4. 4.1. – 7. 2 2016 Tapiola City B Talvikisa , HR 1
5. 1.2. – 21.2.2016 Tali JP Turnaus; HBL Vet. mestaruus
6. 22.2. 2016– 20.3.2016 Fun B, Liekehtivät Vankkurit, HR 8.

Joka kisassa palkitaan 5-6 parasta, palkinnot 60, 50, 40, 30, 20, 10 euroa,
palkitaan 6 jos pelaajia osakilpailussa on >= 20 ja 5 jos < 20,
tulokset erikoiskisan tasoituksin + naisille 8 pinnaa/sarja,
suorituksen saa uusia, vain yksi yhteinen kilpailusarja miehille ja naisille.

II. Mestaruuskisa, joka pelataan erillisenä kilpailuna:

miehet ja naiset oma sarja, 
yksi 6 sarjan kisa,
1 erikseen ilmoitettava kilpailulähtö, puhtaalla tuloksella,
erikoiskisan jälkeen pudotuspelit = 2. vs 3. 1 sarja, 
voittaja vs 1. 2 sarjaa,
pelataan huhti-toukokuussa,
seura maksaa kilpailumaksun.

Jaetaan molempien kilpailujen palkinnot samaan aikaan keväällä.
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Jäsenmaksut maksuun 15.9.2015 mennessä 

Edustusoikeus seurassa edellyttää jäsen- ja lisenssimaksujen maksamista 
eräpäivään mennessä. City B:n rekisteröinti-ilmoitus lähetetään liittoon ja 
muutokset rekisteröinteihin pitää ilmoittaa Kirsille 15.9.2015 
mennessä.     

Maksathan maksut ajoissa. 
Alla tiedot: 
Tili: FI66 1572 3006 1023 39  
Maksun saaja: City Bowlers ry 
Viite: 1009 
Eräpäivä: 15.9.2015 
Summa: 102 € / jäsen 

Huom! HBL:n lisenssimaksu on 67 EUR. Mikäli sinua ei ole 
rekisteröity, maksa vain City B:n jäsenmaksun 35 EUR. 

City Bowlers ry:n Tilikokous Talissa 17.9.2015
 
City B:n sääntömääräinen Tilikokous pidetään Talissa 17.9.2015 klo 
18.00 alkaen. Kutsu ja esityslista kokoukseen lähetetään jäsenille ja ne ovat
nähtävissä myös nettisivuillamme. 

Kirjaathan kalenteriisi päivän! 

Otamme samalla uusia valokuvia nettisivuille, muista ottaa pelipaitasi 
mukaan kokoukseen ja harjoitusvuorolle.

Näissä tunnelmissa jatkamme syksyä ja kaatorikasta keilakautta, muistathan
käydä kurkkaamassa nettisivuja aina välillä!
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Sari
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