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Keilakausi 2016-2017 alkaa pian olemaan loppupuolella, toivottavasti kausi on antanut jäsenillemme 
elämyksiä? Vielä haluamme tiedottaa muutamista asioista ennen kesälaitumille siirtymistä ...

Keväinen seuramme Vaalikokous  järjestetään 18.5.kello 18:00. Kokouksessa käsitelläään sääntöjen 
määrämät asiat. Lähetän esityslistan jäsenille kokouskutsun yhteydessä. Jos olet kiinnostunut liittymään 
hallituksen toimintaan, otathan yhteyttä puheenjohtaja Kirsi Turkkiin!

Kirsi luopuu kauden päätteeksi puheenjohtajuudesta, joten uusia /uudelle kierrokselle lähteviä 
seuratoimintaan osallistujia kaivataan nyt…

Uusi jäsen!

Olemme saaneet seuraamme uuden keilaajan, Marianne Järvisen, haluamme
toivottaa sinut tervetulleeksi!

Talvikisa kaudella 2017-2018.

Hallitus keskusteli  talvikilpailumme järjestämisestä, siihen liittyvistä järjestelyistä, onko tämä työmääräänsä 
nähden kannattavaa toimintaa? Päätettiin kuitenkin sen olevan niin tärkeä tapahtuma seuralle, että 
järjestämme kilpailun jälleen ensi vuoden tammikuussa. Ystävyysottelut ovat myös iso osa talvikisaa, joten 
tulemme viimeistään vuodenvaihteessa taas kutsumaan teitä kaikkia pelaamaan seuranystävyysottelu-
joukkueisiin!

Sarjapelien muutokset ensi kaudella.

4-mies naisten ja miesten 1-divari/mestaruussarjaan emme laita joukkueita ollenkaan. Myös senioreiden 
valtakunnansarjasta jäämme pois.

Lisää tulee veteraanien 2-miesjoukkue, sekä aikomus osallistua Baker-liigaan ensi kaudella.

Hallitus päätti kokouksessaan, että ensi kaudella emme järjestä kuukausikilpailuja ollenkaan sen vähäisen 
kysynnän vuoksi. Seuran mestaruuskilpailu sen sijaan nykymuodossaan on kerännyt jäseniä keväällä yhteen 
mukavasti, joten sitä tullaan todennäköisesti jatkamaan näin.

Harjoitusvuorot Talissa ensi kaudella.

Jatketaan ensi kaudellakin harjoitusvuoroa Talissa torstaisin klo 19-20. Jäseniä pyydetään vahvistamaan 
viimeistään ke 7.6. Kirsille harjoitusvuoron jatkaminen tai uusien  halukkuus tulla mukaan ensi kauden 
harjoitusvuorolle, niin saamme varattu Talista tarvittavan määrän ratoja.



Ensilisenssi
Keilailuliitto on lanseerannut uuden ensilisenssin täysin uusille keilaajille sekä niille jotka ovat pitäneet 
taukoa eivätkä ole olleet rekisteröityneenä kahteen keilakauteen. Lisenssimaksu on ensilisenssissä vain 15 
€ /kausi (normaali 68 €). Ensilisenssillä voi rekisteröityjä kaksi keilakautta. Ensilisenssillä saa täyden 
kilpailuoikeuden. Keilailuliitto pyrkii ensilisenssillä madaltamaan uusien keilaajien kynnystä kilpakeilailuun 
siirtymiseen sekä taukoa pitäneiden keilaajien paluuta kilpailutoimintaan. Jos olet harkinnut että olisi kiva 
kokeilla pelaamista uutena tai pitkästä aikaa, niin muista tämä mahdollisuus kun kesän jälkeen kyselemme 
rekisteröintejä 

City B:n mestarit on ratkottu Talissa!

Mukavan kisapäivän tapahtumia, tuloksia ja valokuvia voit katsella seuramme nettisivuilta.
https://www.citybowlers.net/kilpailutoiminta/mestaruuskilpailu/finaalit_ja_lopputulokset/
https://www.citybowlers.net/tapahtumat/tapahtumagalleria/2016-2017/virgin-oil/

Toivottavasti näemme vaalikokouksessa! Oikein mukavaa kesän odotusta kaikille!
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