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Syksy koittaa – aika kaivaa keilavarusteet esiin! 

Oikein lämpimät ja mukavat muistot jäivät taas kesältä ja keila- 

/golfreissultamme Kuortaneelta! Uusia oppeja pääsee toteuttamaan syksyn 

edetessä – kivaa! Terveiset hallituksen kokouksesta, joka kokoontui menneellä 

viikolla… 

 Rekisteröityminen 

Mikäli et aio rekisteröityä kaudella 2016 – 2017, 

Ilmoitukset Kirsi Turkille 7.9.2016 mennessä. 

 Jäsenmaksu 

Edustusoikeus seurassa edellyttää jäsen- ja lisenssimaksujen maksamista 

eräpäivään mennessä. City B:n rekisteröinti-ilmoitus on lähetetty liittoon ja 

jäsen- ja lisenssimaksujen aika on nyt.  

 

Kauden jäsenmaksutiedot jäsenille: 

 

Tili   FI66 1572 3006 1023 39 

Saaja  City Bowlers  ry 

Viite   1009 

Summa  108 EUR 

Eräpäivä  15.9.2016 

 

(jäsenmaksu 40 EUR ja liiton 

lisenssimaksu 68 eur (HBL 31 ja SKL 37)). Mikäli et rekisteröidy, seuran 

jäsenmaksu on 40€. 

 

HUOM! edustusoikeuden edellyttävä jäsen- ja lisenssimaksut pyydetään 

maksamaan viimeistään 15.9.2016 
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 Tilikokous 

Sääntöjen määräämä City Bowlersin  tilikokous järjestetään Talin kokoustiloissa 

15.9.2016 klo 18:00, merkkaathan tämän kalenteriisi, esityslista tulee lähempänä. 

 Hallitus  kaudella 2016-2017 

Hallitus järjestäytyi kauden ensimmäisessä kokouksessaan 23.8.2016 

 

Kokouksessa varapuheenjohtajaksi valittiin tänäkin vuonna Pertti Stade.  

Sari Rosendahl valittiin sihteeriksi sekä vastaamaan tiedotustoiminnasta. 

Puheenjohtajana jatkaa kevään vaalikokouksessa valittu Kirsi Turkki ja 

hallituksen ulkopuolelta rahastonhoitajaksi valittiin Taru Jäske. Muut 

hallituksen jäsenet olivat Ari Järvinen, Tero Ilvonen ja Hannu Hamberg.  

 

 Toimikunnat 

Alkavalle kaudelle 2016-2017 päätettiin perustaa toimikunnat, jotka vastaavat 

järjestelyistä ym. 

 

• Kilpailu (kuukausikisat, mestaruuskisa, ystävyysottelut, sm-kisat) 

 

Näistä vastaa: Pertti Stade, Tero Ilvonen ja Hannu Hamberg. 

 

• Jäsentoiminta (harjoitusvuoro, Sen-Vet- Yle kisa, antikaatokisa, 

pikkujoulut, jäsenmatkat, ym.) 

 

Näistä vastaa Kirsi, Ari ja Sari. 

 

• Talous (talousarvio, tilinpäätös, taloudenhoito, varainhankinta) 

 

Näistä vastaa Taru Jäske ja Kirsi Turkki. 

 

Sovittiin, että toimikunnat voivat käyttää apuna myös hallituksen ulkopuolisia 

henkilöitä. Kustannukset on hyväksytettävä hallituksen kokouksissa. 
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 Kuukausikilpailut kaudella 2016-2017 

 

 1. 15.8-2.10.2016             Tikkurila 
 2. 19.9-23.10.2016           Tapanila 
 3. 24.10-13.11.2016        Tali 
 4. 2.1-29.1.2017               Tapiola (City B Talvikisa ) 
 5. 30.1-19.2.2017             Ruusula 
 6. 20.2-19.3.2017             FunBowl 

 

 Mestaruuskilpailu 

Suuren suosion saavuttanut seuran mestaruuskilpailu järjestetään tänäkin vuonna 

erillisenä kilpailuna keväällä kuten viime kaudella. Tarkemmin 

mestaruuskilpailusta ja järjestelyistä tiedotetaan kevätkauden puolella.  

 Sarjamaksujen tukeminen 

 

Seura maksaa osan sarjamaksuista. Pelaajan oma maksuosuus on aina 4 €/srj 

kaikissa muissa sarjoissa, paitsi Naisten mestaruussarjassa ja Miesten 1. 

divisioonassa 5 € / srj sekä veteraaneissa 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 (Taru Jäske). 

 

 Harjoitusvuoro 

 

Talin keilahallista on harjoitusvuorolle torstaisin klo 19 - 20 varattu 7 rataa. 

 

Mikäli henkilö, jolla ei ole ratavastuuta, haluaa pelata tyhjäksi jääneellä radalla, 

maksaa harjoituskerta 10 €.  

 

Maksut suoraan puheenjohtajalle – kiitos! 
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 Ilmoitusasiat 
 
HBL:n toimisto on muuttanut Taliin, tämä on katutasossa saunan vieressä. 

 

Seuratakkihankinta halukkaille. Seuran jäsenillä on syksyllä mahdollisuus tilata 

yhteistilauksena seuratakki seurabrodeerauksella. Kirsi on pyytänyt mallit 

toimittajalta näytille – tarkempaa tietoa luvassa asian edistyessä.... 

 
 SM-kisat 

 

o Miehet, Joensuu 27.3.-14.5.2017, A-finaali 21.5. B-finaali 25.5. 

 

o Naiset, Tapiola 17.4.-21.5.2017, A-finaali 27.5. B-finaali 28.5. 

 

o Veteraanit, Lappeenranta 6.2.-12.3.2017, naisten finaali 18.3. miesten finaali 

19.3. 

 

o Seniorit, Hämeenlinna 12.1.-19.2.2017, naisten finaali 4.3. miesten finaali 5.3. 

 

 

 

Mukavaa Syksyn alkua – hallilla nähdään! 

 

Sari 


