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TIEDOTTAA 3 / 2018-2019 

 

RAUHALLISTA JOULUA JA OIKEIN HYVÄÄ UUTTA VUOTTA 2019! 

Niin on taas vuosi lopuillaan ja muutaman päivän päästä rauhoittua joulun 

viettoon. Toivottavasti olette olleet kilttejä ja joulupukki tonttuineen löytää teille 

koteihin, mökeille, sukulaisiin tai missä itse kukin joulua tänä vuonna viettääkään! 

 

 

TALVIKISA 31.12.2018 – 3.2.2019 TAPIOLASSA 

Ystävyysottelut on nyt sovittu ystäväseurojen kanssa ja ilmoittautuminen peleihin 

on nyt auki. Valitse itsellesi viidestä pelipäivästä sopivin ja ilmoittaudu mukaan. 

Tai miehillä on yksi päivä vähemmän valittavissa sillä ensimmäinen ottelu on vain 

naisille  

Huom! omiin ystävyysotteluihin voivat osallistua myös ei rekisteröidyt jäsenet. 

Ilmoittautuminen onnistuu jäsensivuilla tai sähköpostilla tai tekstiviestillä tai 

soittamalla.  
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- jäsensivuilla paina ystävyysottelun kohdalla vihreää ruutua ottelun kohdalla 

johon osallistut.  

- siitäkin on apua että painat punaista ruutua niiden otteluiden kohdalla joihin et 

pääse. Siitä tiedämme että meidän ei kannata soittaa sinulle jos tulee tarvetta 

täydentää joukkueita viime hetken soittokierroksella. 

- ethän peru osallistumistasi jäsensivuilla enää viikkoa ennen tapahtumaa, vaan 

jos joudut perumaan niin ilmoitat siitä Sarille 

- jos olet unohtanut salasanan jäsensivuille niin pyydä salasanan uudelleen 

aktivointia Kirsiltä tai Sarilta 

- jos haluat mieluummin ilmoittautua suoraan Sarille, niin sekin sopii: 

rosendahl.sari@gmail.com tai 040 738 6922 

20.1. pelattava ottelu on huima otatus. Neljän seuran ja 32 pelaajan voimin 

täytämme koko hallin – kaikki 16 rataa! 

Huom! Listan viimeinen ystävyysottelu on vieraspelimatka. Talvikisan päättymisen 

jälkeen matkaamme pelaamaan Kiken kisaa Hämeenlinnaan. 

Toivomme aktiivisuutta ilmoittautumisissa. Kiitokset siitä jo etukäteen! 

Huom! ottelun päivä poikkeaa 

aiemmin ilmoitetusta päivästä 
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TALVIKISAN ERIKOISERÄT 

Loppiaisena 6.1.2019 klo 11:30 Naisten erä 

Perjantaina 18.1.2019 klo 11 Veteraanierä  

Näistä eristä on mahdollisuus päästä suoraan finaaliin, jos osallistujamäärä ehdot 

täyttyvät. 

Veteraanierään ilmoittaudutaan suoraan Tapiolan keilahallille. Huom! Naisten 

erän yhteydessä pelataan ystävyysottelu Kapsia vastaan, joten siksi 

ilmoittautuminen on avoinna tähän jäsensivuilla tai Sarille. 

 

ANTIKAATOMESTARIT SUNTSI JA TIINA 

Pikkujouluissa pelattiin antikaatokisaa. Miesten sarjan voiton vei 

ennakkosuosikkina kisaan startannut Suntsi ja naisten voittaja oli Tiina. Onnittelut 

kaikille palkituille, arpaonnisille ja lahjotuille! Katso pikkujoulun kuvasatoa 

nettisivuilta.  

https://www.citybowlers.net/tapahtumat/2018-2019/pikkujoulut-13-12-2018/ 

 

Jouluisin terveisin ja hallilla nähdään, 

City B:n hallituksen puolesta Kirsi 

https://www.citybowlers.net/tapahtumat/2018-2019/pikkujoulut-13-12-2018/

