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Voi vinde mitä pakkasia luvassa! 

Mutta on tämä silti hienompaa kuin vesisade, jota 

saimme kestää monta kuukautta. Ainakin omasta 

mielestä. Nyt vain nenä kohti aurinkoa ja energiaa 

keräämään loppukauden keilakisoja varten  

- ja erityisesti omia mestaruuskisojamme varten!  

 

KIITOS, KIITOS, KIITOS – TALVIKISA MENI HIENOSTI! 

Iso käsi kaikille seuran jäsenille, jotka osallistuivat oman kisamme järjestelyihin – oli panos 

sitten kilpaileminen tai muuten. Erityisesti kiitos Kikalle projektin vetämisestä ja Päiville 

arpajaisten järjestämisestä ja seuraotteluiden koordinoinnista. Kisamme meni kaikin puolin 

hienosti järjestelyiden osalta, samoin taloudellisesti. Hienoa! 

MUISTUTUS! VALOKUVIA TARVITAAN EDELLEEN VERKKKOSIVUILLE 

Muistattehan lähettää hyviä kuvia! Ne teistä jotka käytte seuran verkkosivuilla olette varmaan 

huomanneet, että siellä on paljon vanhentuneita kuvia. Kun olet itse liikkeellä ja pelaamassa, 

nappaa kuvia City B:n joukkueista ja pelaajista hallilla. Laita kuvat sähköpostilla Tiina Tukialle 

tiina.tukia@ruukki.com niin saadaan päivitettyä sivustoa uusilla tuoreilla kuvilla. Kiitos 

etukäteen. 

19.5. CITY B:N MESTARUUSKILPAILU, VAALIKOKOUS – JA PALJON MUUTA! 

Pistä tämä tärkeä päivä jo nyt allakkaan! City B:n mestaruus 2018 ratkotaan Talin keilahallissa 

19.5. klo 13.00 erässä. Kisa on OB:n 6 sarjan kilpailu. Mestaruuskisan finaali pelataan heti 

perään; Alkukilpailun 3. pelaa alkukilpailun 2. vastaan 1 sarjan ja tämän voittaja pelaa 

alkukilpailun 1. vastaan 1 sarjan. Kisan yhteydessä pelataan viime vuoden tapaan myös 

SENIORIT – VETERAANIT – YLEINEN ikäluokkakisa.  
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Eikä tässä läheskään kaikki tämän päivän osalta!  
Kisaa ennen pidetään City B:n vaalikokous 
klo 12.00 ja finaalin jälkeen palkitaan City B:n  
mestarit yhteisen illallisen merkeissä  
Virgin Oilissa klo 17.00. 
 
Pistä tämä päivä kalenteriin heti! Voit 
ilmoittautua kaikkiin tapahtumiin erikseen 
myöhemmin – lisätietoa ja ohjeita tulossa! 
 
 

SM 2018 KILPAILUUN ILMOITTAUTUMISET 
 
Naisten SM 2018 pelataan tänä vuonna Turussa. City B:n naisille on varattu 6 paikkaa. Mikäli 
olet rekisteröitynyt (nainen) ja haluat mukaan, ilmoittaudu Tiinalle. Kaikille rekisteröidyille 
naisille on lähtenyt asiaan liittyvä sähköposti 25.2.2018.  
 
Miesten SM pelataan 27.4. – 2.6. Tätä ei kukaan hoida keskitetysti. Mikäli olet kiinnostunut, 
ilmoittaudu suoraan Tampereen keilahalliin. Tai jos haluat mukaan seuran jäseniä, kerää 
porukka kasaan ja ilmoittautukaa porukalla. 
 
Veteraanien SM kisa pelataan 27.2. – 22.4. Raumalla. Mikäli olet kiinnostunut kisasta, ole 
yhteydessä Staden Peraan puh +358 50 330 9445 tai sähköpostilla pstade@elisanet.fi  
 
Ihanaa, aurinkoista kevään jatkoa! 
 
Terveisin 
Tiina 
 
tiina.tukia@ruukki.com 
+358 50 3143417 
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