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Hyvää kevättalvea arvoisat keilaseuralaiset! 

Tässä muutama kevään tapahtumatieto ja palaute talvikisastamme… 

 

Maaliskuu on alkamassa ja seuran kauden päätapahtuma Talvikisa viety jälleen kerran läpi 

kunnialla. Suorituksia tänä vuonna oli 251 kpl, jossa on noin 10 % pudotus viime vuoteen. Tästä 

huolimatta kisasta saatiin taloudellisesti positiivinen tulos  

Kiitos kisaan osallistuneille cityb-läisille, että olitte mukana edistämässä yhteistä urakkaamme 

plussalle. Saimme hyvää palautetta sekä kaikilta myönteisesti seuraottelukutsuumme vastanneilta 

ystävyysseuroiltamme että Tapiolan hallilta. Olimme uusineet kilpailun finaaliin pääsyä ja 

finaalipaikkaseurannan osalta tulospalveluyhteistyö hallin ja HBL:n kanssa sujui hyvin   

Haasteena oli kuitenkin tänäkin vuonna saada seuraottelujoukkueemme täyteen, vaikka 

ottelumäärää oli vähennetty huomattavasti aiemmasta, kun pelasimme useimmat ottelut ns. 

kolmiseuraotteluina. On hienoa saada radoille mittelemään kerralla yli 20 pelaajaa! Tänä vuonna 

Talvikisan pelasi vain 22 cityb-läistä, edellisenä vuonna 28, eli omien jäsentemme pelillinen 

aktiivisuus putosi yli 20 % vaikka täytepelaajavuorotkin oli poistettu. Hallitus pitää tätä sangen 

huolestuttavana! 

Kevään aikana hallituksella onkin mietittävää kilpailujärjestämisen jatkamisessa, jos jäsenet eivät 

koe osallistumismielessä oman seuran järjestämää kilpailua yhdeksi keilakauden päätapahtumista… 

Voit evästää hallitusta omalla mielipiteelläsi osallistumalla jäsensivuille avattuun 

keskusteluun kilpailujärjestämisestä tai lähettämällä sähköpostia hallituksen jäsenille… 

 

Nettisivuillamme on tulostietoa ja kuvia pelatuista otteluista- käykäähän kurkkaamassa ;). 

 

Viimeinen kk-kisa on alkanut Fun Bowlingissa. Vielä ehdit pelaamaan. Kisa päättyy 19.3.2017. 

Kauden kk-kisojen palkinnot jaetaan mestaruuskisan palkintojen jaon yhteydessä. 

 

Ystävyysottelu Hämeenlinnassa lauantaina 1.4.2017 klo 11 Kikeä vastaan, sinne kaivataan 

muutama pelaaja lisää. Jäsensivujen kautta mielellään ilmoittautumiset kisaan, kimppakyyditykset 

ovat mahdollisia. 

 

Jäsenluettelo yhteystietoineen löytyy jatkossa seuran nettisivuilta kirjautumisen vaativilta 

jäsensivuilta. Jäsenet pääsevät jäsensivujen kautta ylläpitämään omat yhteystietonsa. Muistathan 

päivittää muuttuneen puhelinnumeron, osoitteen, sähköpostiosoitteen… Jos et halua että joku 

yhteystiedoistasi julkaistaan muille seuran jäsenille, niin ilmoita siitä Sarille ja julkaisemme silloin 

tietosi luettelossa osittaisena.  

 

Mestaruuskisa tulee!!! Päivä on päätetty, 6.5.2017 klo 13:00 Talissa. Jäsensivuille on avattu 

ilmoittautuminen kilpailuun. Kilpailun jälkeen on ruokailu sekä palkintojenjako Virgin Oilissa, 

mihin on erillinen ilmoittautuminen. Käythän merkkaamassa itsesi kilpailuun ja ruokailuun! 

Kilpailun yhteydessä pelaamme myös Yleinen-Seniori-Veteraani -kilpailun. 

Seura tukee osallistumista 10 €:lla. 

Lisätietoa nettisivuille tulee lähempänä, kun saamme järjestelyt kuntoon! 

 

https://www.citybowlers.net/@Bin/136082/v%c3%a4rilogo.png


Naisten SM-kilpailut ovat tänä vuonna Tapiolassa 10.4. - 14.5.2017. Alustavan kiinnostuksensa voi 

käydä merkkaamassa jäsensivuilla. Järjestetään yhteislähtö joukkueelle, kun saamme tietää, 

montako on lähdössä. Erät ovat viikonloppuisin. 

 

 
Kuva Talvikisasta. Joukkueet City B, TKS ja Erä. 

 

 

Onhan seuran nettisivu  

www.citybowlers.net 

jo selaimesi kotisivuna tai vähintään suosikeissa. 

Lisää ja lue seuran ajankohtaiset päivitykset tuoreeltaan  
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