Valtakunnansarjat:
26.3.2017. Valtakunnsarja 1 saatiin tämän kauden päätökseen Raision kierroksella viikonloppuna. Veljmiehet
lähtivät kolmossijalta kuuden joukkueen nousulohkon 10 peliin 1500 pistettä keulasta jääneenä. Kärkipaikalta
startannut Joes Gold piti kuitenkin muutamasta tappiosta huolimatta sijoituksensa ja nousee ensi kaudeksi suoraan
SM-liigaan. Hyvästä taisteluasenteestaan huolimatta Veljmiehet eivät pystyneet sijoitustaan kolmospaikalta
nostamaan. Kolmossija maan toiseksi ylimmässä sarjassa on kuitenkin erinomaisen suoritus joukkueelta.
Kakkossijan vei viikonlopun hyvin pelannut IFK Mariehamn päästen jatkokarsintaan toisesta liigapaikasta
kuluneella kaudella sijalle 11 sijoittuneen liigajoukkueen kanssa.
Joukkueemme voitti viikonlopun 10 pelistä 4 ja niukkoja tappioita tuli muutama, mutta yksi tositiukka vain
yhden pisteen voittokin, joka tuotti sitten 150 pistettä bonuksia.
Veljmiesten keskiarvollisesti parhaat olivat lauantaina Sami Päiväniemi 202 ja Miikka Törhönen 199. Sunnuntain
yli pariin keilanneet ”ykkösnyrkit” paremmuusjärjestyksessä olivat Lauri Leppänen 212, Harri Korkka 207 ja
Sami Päiväniemi 202. Lauri on paikkansa joukkueessa kauden tulokkaana hyvin lunastanut ja keilasi yhteensä
32/43 sarjaa keskiarvolla 202,88. Myös Samuli Haverinen keilasi lupaavasti uran ensimmäiset ykkössarjapelinsä
kuluneella kaudella.
Ensi kauteen lähdetään hyvin harjoitelleena uudella innolla tavoittelemaan nousua SM-liigaan. Viime kaudesta
sijoitus parani nyt kahdella joten trendi on ihan ok. Tuloksiin tästä ja myöhemmin ehkä kuvallinen kooste "
divarin pronnsimiehistä" pelimäärineen.

11.3.2017 Veljmiesten senioreiden (50+v) pari kautta kestänyt ensivierailu valtakunnan ykkössarjaan päättyi
lauantaina Pietarsaaressa sarjan viimeisellä kierroksella. Kolmesta voitetusta pelistään huolimatta Veljmiehet
eivät pystyneet nostamaan sijoitustaan ohi kotihallissaan pelanneesta Pietarsaaren FoBK:sta. Pietarsaarelaiset
ylsivät myös kolmeen voittoon ja päivän ratkaisu tapahtui käytännössä joukkueiden keskinäisessä kamppailussa,
joka kääntyi selvästi FoBK:lle luvuin 792-705.
Sarjan voiton vei Kokkolan CPS ja lähtee karsintaan mestaruussarjapaikoista kahden mestaruussarjan
heikoimman ja muiden kolmen ykkössarjan lohkovoittajan kanssa pääsystä mestaruussarjaan. Kakkoseen
Veljmiesten lohkosta putosi myös Olulainen OLS 2.
Veljmiesten neloskierroksen ykköstykki oli Markku Koistinen yli 221 keskiarvolla ja hyvä kakkonen kauden
ensimmäisellä sarjakierroksellaan ollut Juha Heiskanen, hänkin liki 200 keskiarvolla. Myös alkukauden huilannut
Jukka Vehviläinen osoitti lupaavia nousun merkkejä 195 keskiarvoon yltäneellä suorituksellaan. Tällä kertaa
kierroksella mukana olivat myös nousukuntoinen Arto Hyvönen ja ”varamiesveteraani” Raimo Strömberg, joka
piti ykkössarjan kolmea viimeistä aamuneljältä alkanutta yhdeksän tunnin edestakaista ajomatkaa länsirannikolle
aikalailla rasittavina… kun siihen vielä lisää 5 tuntia peliaikaa.
Ensi kaudella kakkosessa pelimatkat ovat lyhempiä ja uusia kykyjä nousee yleisestä luokasta joukkueeseen, joten
lähdetään positiivisella asenteella hakemaan paluuta takasin ykkössarjaan. Kiitokset kaikille joukkueessa
pelanneille eritoten Koistisen Markulle, joka pelasi runkosarjan 20 pelistä 19 liki parivauhdilla ja lisäksi
kuljetusvastaavana hoiteli koko joukkueen kotiovelta turvallisesti jokaiseen kolmeen vieraspeliin ja takaisin.
KIlometrejäkin reissuista kertyi reilut pari tuhatta.Sarjan tulokset tästä.rstr

12.2 Veljmiesten osittain varamiehisen senjorijoukkueen Kokkolan valtaus lauantaina ei tuottanut
aivan etukäteen toivottua tulosta. Kokkolan CPS pisti kotihallissaan muut joukkueet ruotuun ja
lähtee viimeiselle kierrokselle reilun 700 pisteen johtoasemassa tavoittelemaan paikkaa kevään
mestaruussarjakarsintaan. Vain Ylä Savon PeBo pystyi CPS:n tällä ykkössarjan kolmoskierroksella
voittamaan.
Veljmiehet voitti yhden pelin ja kaksi hävityistä päättyi tosi niukkaan tappioon. Jokaisesta voitosta
tulevat 120 bonuspistettä menivät niissäkin vastustajan tilille ja joukkueemme putosi
sarjataulukossa toiseksi viimeiseksi. Sarjapaikan säilyttäminen Pietarsaaren viimeisellä kierroksella
maaliskuussa edellyttää nousua vähintään neljänneksi. Toivon mukaan sinne saadaan parhaat
voimat mukaan. Veljmiesten parhaat pelaajat olivat Kokkolassa kuvassa olevat Markku Koistinen ja
Arto Hyvönen.

KOOSTE Veljmiesten valtakunnansarja ykkösen kolmoskierrokselta 28-29.1.2017 Rauhalahti
Bowlingissa28.1.Veljmiesten kotikentällä Rauhalahti Bowlingissa keilattu ykkössarjakierroksen ensimmäinen
päivä ei juurikaan tuonut muutosta tuloslistan kärkeen. Vaikka Joensuulainen Joes Gold menikin häviämään kaksi
kuudesta päivän peleistään, jatkaa se tanakasti sarjan kärjessä. Taulukon kakkonen Munsons BC Helsingistä sai
kurottua kärkeä kiinni 250 pistettä ja on nyt 900 pistettä kärjestä. Veljmiehet jatkavat kolmossijalla ja ero kärkeen
lisääntyi vain 7 pistettä ollen nyt 1435. Veljmiesten voitot ja tappiot menivät tänään tasan 3-3.
Päivän ylivoimainen ykköspelaaja oli Seinäjoen WRB:n Riku-Petteri Kivelä keilaten kuuteen peliin keskiarvon
239. Veljmiesten ankkurina keilannut VeiKein farmimies Juha Olloqvist oli päivän viides keskiarvolla 216.
Veljmiehistä Sami Päiväniemi, Harri Korkka ja Lauri Leppänen ylsivät nyös hiukan yli parin menevään
keskiarvoon.
Ykkössarjassa on kaksitoista viisimiehistä joukkuetta, joissa varamiehineen yhteensä yli 70 keilajaa. Pelit jatkuvat
RB:ssä huomenna viidellä ottelulla. Silloin ratkaistaan mitkä kuusi joukkuetta jatkavat ylempään jatkosarjaan
taistelemaan noususta SM-liigaan. Tiedossa tiukkoja pelejä aamuyhdeksästä alkaen.
29.1.Toinenkaan pelipäivä Rauhalahdessa ei tuonut suurempia muutoksia ykkössarjan sarjataulukkoon.
Veljmiehet jatkaa ylempään jatkosarjaan sijalta kolme. Kärkeen matkaa on 1500 pistettä ja kakkossijaan yli
neljäsataa. Rauhalahden kierroksella molempien päivien paras joukkue oli Oulun OPS ja nousi suorituksellaan
jumbosijalta seitsemänneksi aivan ylemmän jatkosarjan kynnykselle. Kuudennen paikan ylempään sarjaan vei
kuitenkin Porvoon Mistral. 1 Joes Gold, 2 Munsons BC, 3 Veljmiehet, 4 IFK Marienhamn ja 5 WRB olivat olivat
muut ylempään sarjaan valikotuneet. Joukkueet pelaavat kaksikertaisen kierroksen toisiaan vastaan Raisiossa

maaliskuun lopussa. Runkosarjan pisteet lasketaan mukaan ja sarjan voittaja nousee Liigaan. Kakkonen pelaa
toisesta liigapaikasta liigan sijalle 11 sijoittuneen joukkueen kanssa.
Toisen pelipäivän paras pelaaja oli OPS:in farmikeilaaja Olli Pakonen keskiarvolla 225. Veljmiesten paras tänään
oli Sami Päiväniemi keskiarvolla 211 ja sijoitus 5. Tuloksiin ja sarjatilanteeseen tästä.

Hiukan pelimuodosta:
Miesten M1 runkosarjaa pelataan 12 viisimiehisen joukkueen kesken kolme kaksipäiväistä kierrosta. Tulosten
perusteella kuusi parasta pelaa kevällä kaksipäiväisen (ja kaksinkertaisen) kierroksen toisiaan vastaan runkosarjan
pisteeet lisättynä tulokseen. Voittaja nousee SM-liigaan ja kakkonen pelaa karsinnan SM-liigan sijalle 11
sijoittuneen joukkueen kanssa. Senkin pelin voittaja pelaa liigassa seuraavalla kaudella. Runkosarjan 7-12
sijoittuneet pelaavat kaksinkertaisen kierroksen putoamissarjassa runkosarjan pisteet lisättynä tulokseen. Neljä
viimeistä joukkuetta putoaa kakkossarjaan.
Seniorien S1 sarja on jaettu maantieteellisesti neljään lohkoon. Runkosarjassa pelataan neljä kierrosta nelimiehisin
joukkuein ja lohkovoittajat pelaavat pelaavat yksinkertaisen karsintakierroksen mestaruussarjan sijoile 7 ja 8
sijoittuneiden joukkueiden kanssa. Kaksi karsinnan parasta joukkuetta pelaa seuravalla kaudella
mestaruussarjassa. Runkosarjatulosten perusteella lohkon 2 heikointa putoaa sarjaporrasta alemmaksi.(6joukkueen lohko)

18.10.2016. Ykkösjoukkueen toinen kierros Oulussa on takanapäin.Lauantaipäivänä peleistä tuli kolme voittoa,
mutta sunnuntaina joukkueelle sattui vaikeampi päivä ja voittoja kertyi vain kaksi. Muutkin joukkueet pelasivat
senverran ristiin, että Veljmiehet säilyivät vielä kolmossijalla sarjataulukossa. Joes Gold karkasi jo yli tuhannen
pistettä edelle kakkoseksi noussutta Munsons BC:tä.
Viikonlopun parasta antia oli joukkueen nuoren uuden jäsenen Leppäsen Laurin mainiot suoritukset molempina
päivinä. Lauantaina Lauri teki kierroksen kolmanneksi parhaan 220,17 keskiarvon ja sunnuntaiaamuna oli
pelaajista parhaiten hereillä johtaen aamun keskiarvotilastoa kahden pelin jälkeen yli 250 pisteen lukemilla. Hän
oli kierroksen Veljmiesten keskiarvoykkönen ja pelasi kaikki 11 peliä. Hyvä sisääntulo joukkueeseen Laurilta
kuin myös ensi kertaa ykkösen ilmapiiriin totuttelemassa olleella Samuli Haverisella, joka suoriutui viidestä
pelistä kohtuullisesti. Valtakunnansarja on nyt tauolla aina Tammikuun loppuun jolloin Veljmiehillä on
kotikierros RB:ssä
5.10.2016. Avauskierrokset sekä senioreilla että M1 sarjassa sujuivat Veljmiehiltä hyvin ja molemmat joukkueet
lähtevät jatkamaan sarjataulukon kakkossijalta. Talissa M1 joukkue voitti peräti 10 peliä ja Joes Gold ainoana
Veljmiehistä voiton vienyt joukkue valtasi piikkipaikan sarjataulukossa. S1 joukkue voitti kolme viidestä

pelistään RB:ssä, mutta johtopaikan sarjataulukossa vei Kokkolan CPS sangen vakuuttavalla esityksellään. Sarja
jatkuu molemmilla joukkueilla Oulussa lokakuun aikana.
Ykkösjoukkuettamme on vahvistettu VeiKein Juha Ollonqvistillä joka on syyskuun tilastossa Suomen
keskiarvokuutonen ja pelaa farmisopimuksella alkaneen kauden Veljmiehissä. Toinen uusi pelaaja on Lauri
Leppänen joka liittyi kauden alusta seuraamme. Viime kauden joukkueesta Risto Kyttä on ainakin tilapäisesti
poissa joukkueesta ja Rissasen Juho edustaa Mainareita liigatasolla, johon suuntaan Veljmiestenkin tähtäin on
osoitettu. Ensimmäisen kierroksen joukkueemme alla:
Miesten 1-Sarja, Tali 24-25.9.2016:
Harri Korkka, Miikka Törhönen, Joni Törhönen, Sami Päiväniemi, Lauri Leppänen ja Juha Ollonqvist

Veljmiesten Valtakunnansarja sijoitukset kaudella 2015/2016 Ykkösjoukkue M1 sarjassa
viides. Kakkosjoukkue M3 sarjassa lohkokolmonen. Seniorit S1 sarjassa kolmas

Kuva kauden viimeiseltä kierrokselta Iisalmessa

16.4.2016. Veljmiesten kakkosjoukkue kävi tänään Iisalmessa varmistamassa
kolmossijansa valtakunnan kolmossarjan viimeisellä kierroksella. Yläsavon ICE BOW voitti
lohkon vieden päivän viimeisessä pelissä n 60 pisteen voiton liki tasapisteisiin
kiivenneestä toisesta yläsavolaisesta PeBo:sta. ICE BOW nousee ensi kaudeksi
valtakunnan kakkossarjaan. Veljmiesten viidestä pelistä tuli kolme voittoa ja erot
kakkoseen ja neloseen turvallisesti yli 1500 pistettä.
Kierroksen pelaaja (ka 234,6/5sr) oli Veljmiesten Samuli Haverinen aloitettuaan kisan 16
kaadon putkella. Samalla syntyi ensimmäiseen sarjaan Samulin keilailu-uran ensimmäinen
300 pisteen täysosumasarja. Onnittelut Samulille ja nousijajoukkue ICE BOW:lle. tuloksiin

19.3.2016. Veljmiesten seniorit pelasivat Kouvolassa kauden viimeisen kierroksen senioreiden
ykkössarjassa. Voitot tulivat kahdessa pelissä ja kolme päättyi tapioon. Lohkon ykkönen Varkauden
Ysisata pääsee nousukarsintaan mestaruussarjapaikasta. Päivän pelaja oli ylivoimaisesti Veljmiesten
Markku Koistinen keilaten viiteen sarjaan loistavan keskiarvon 240,8. Veljmiehet sijoittui heti
ensimmäisellä ykkössarjavuodellaan hienosti kolmanneksi lohkossaan ja sarjataso on sama myös
kaudella 2016/2017. Ykkösen tulokset

13.3.2016. Miesten valtakunnansarja 1 päättyi Veljmiesten osalta viikonlopun kaksipäiväiseen nousulohkon
kierrokseen Hutungissa. Voitot olivat tiukassa (3/10peliä) ja lopulliseksi sijoitukseksi tuli viides sija 12 joukkueen

sarjassa. Turun TPS nousee voittajana suoraan SM-liigaan ja kakkonen Kotkan ET pääsee jatkokarsintaan.
Nousulohkon sijoille 3-6 sijoittuneet joukkueet keilaavat ensi kaudellakin ykkössarjassa.
Viikonlopun paras Veljmies oli Juho Rissanen keilaten lauantain pelit 240 ja sunnuntaina 233 pisteen
keskiarvolla. Harri Korkka oli lauantaina Veljmiesten kakkonen (ka217) ja Sami Päiväniemi sunnuntain
kakkonen(ka221).
Sunnuntaiaamun eka pelissä Veljmiehet teki vielä kunnon hyökkäyksen kolmossija tähtäimessään. Sami 290, Juho
259 ja joukkuekeskiarvo yli 240. Tahti ei pysynyt kuitenkaan aivan samana ja toisessa pelissä tuli niukka 6 pisteen
tappio. Neljäs peli oli myös tiukka ja kääntyi 11 pisteen tappioon. Joukkueen sijoitus on valtakunnan tasolla
kuitenkin 20 parhaan joukossa, joten katse suunnataan tuleviin kausiin positiivisella asenteella. Jatkosarjan
tulokset

Veljmiesten kakkosjoukkue pelasi lauantaina kolmossarjaa Varkaudessa säilyttäen kolmannen sijansa sarjassa
kahdella voitetulla pelillään. Mikko Valta oli joukkeen paras keskiarvolla 208. Kolmossarjan kauden viimeinen
kierros pelataan Iisalmessa huhtikuussa. Tuloksiin

7.2.2016. Valtakunnan miesten ykkössarjan pelit jatkuivat RB:ssä viidellä ottelulla joista Veljmiehet voitti kolme.
Keskiarvoissa mitaten joukkueen parhaat olivat jälleen Juho 210,8 ja Harri 199.75. Veljmiesten lopullinen
sijoitus on hienosti viides ja sarjan kuusi parasta joukkuetta keilaa maaliskuussa Hutungissa jatkosarjan, jonka
voittaja nousee suoraan SM-liigaan. Kakkossijalle yltänyt pääsee jatkokarsintaan liigaan noususta sijalla 11 olleen
liigajoukkueen kanssa..
Kotkan ET on nyt ykkössarjassa kakkosena ja Veljmiehet 2300 pistettä takamatkalla. Koskapa alkusarjan pisteet
ovat mukana jatkosarjassa nousuhaaveet siirtynevät tuleville kausille. Tavoitteena on tietenkin mahdollisimman
hyvä sijoitus sarjassa tälläkin kaudella. Turun TPS on nyt ykköspaikalla. sarjatilanne
6.2.2016. Veljmiehet keilasi tänään kahdella joukkeella valtakunnasarjaa. Kakkosjoukkue voitti Kiuruvedellä
kaksi viidestä pelistään ja keikkuu kolmosen sarjataulukon puolivälssä ennen kevätkauden kahta viimeistä
kierrosta. Juuso Vehviläinen ja Jari Holopainen olivat joukkueen parhaat tänään pari pinnaa alle kahdensadan
keskiarvolla. Tulokset
Ykkösjoukkue voitti Rauhalahdessa kolme kuudesta ensimmäisen päivän pelistään. Kierros jatkuu huomenna
RB:ssä viidellä ottelulla joissa ratkeaa pelaavatko Veljmiehet maaliskuussa Hutungissa noususta SM-liigaan vai
säilymisestä ykkössarjassa. Joukke on neljäntenä 2200p keulasta takana tiivis nippu 240 pisteen pisteen sisällä
sijaan 7. Kuusi parasta pääsee nousupeleihin...pelionnea huomiseen! Lauantaipäivän Veljesten parhaat
keskiarvoissa Juho Rissanen 207 ja Harri Korkka 206.
30.1.2016 Seniorien valtakunnasarja 1 jatkui tänään Varkauden kierroksella. Veljmiehet 2 voitti viidestä pelistään
kolme ja on sarjassa nyt kakkosena Varkauden ysisadan jälkeen. Jäljellä on vielä Kouvolan kierros maaliskuussa.
Lohkovoittaja pääsee karsimaan mestaruussarjapaikasta. Kärkeen Veljmiehillä on nyt matkaa 463 pistettä, mutta
viiden pelin kierroksella kaikki on mahdollista. Tuloksiin

22.11.2015. Veljmiesten sijoitus valtakunansarja M1 ja M3 sarjataulukoissa pysyi kutakuinkin ennallaan.
Kolmossarjan peleissä Iisalmessa Veljmiehet voittivat kaksi viidestä pelistään, nousten nelostilalle. Joukkueen
selvästi parhaan suorituksen teki Juuso Vehviläinen keskiarvolla 211,6. Ykkössarjan peleissä Tapiolassa tuli
voittoja 5/11 peliä ja sarjasijoitus pysyi neljäntenä. Kahden kirroksen jälkeen Veljmiesten ykkösjoukkueen
parhaat keskiarvot Juho Rissasella (197,9) ja Harri Korkalla 196,8
Seuraavan kierroksen pelit molempien sarjojen osalta pelataan Rauhalahti Bowlingissa; kolmossarja tammikuun
16 pv ja ykkössarja helmikuun 6-7 pv viikonlopun aikana.M1 tilanne. M3 tilanne
14.11.2015. Veljmiesten seniorit(50+v) olivat hyvässä pelivireessä tänään valtakunnansarja ykkösen toisella
kierroksella Tapiolassa. Joukkueemme puristi tasaisista otteluista neljä voittoa. Ainoa tappio tuli reilulla
marginaalilla kier roksen parhaalle joukkueelle Kouvolan Nupille. Veljmiesten sijoitus sarjataulukossa nousi
kakkoseksi vain 69 pistettä Varkauden Ysisataa jäljessä.Veljmiesten paras tänään oli Markku Koistinen
keskiarvolla 197,2. Muut joukkueen jäsenet keilasivat keskiarvoilla: Jari Holopainen 193,2 Risto Kyttä 189,6

Jukka Vehviläinen 184,0 ja Veikko Miettinen 169,6. Seniorien ykkössarja on nyt puolivälissä ja seuraava kierros
pelataan Varkaudessa Tammikuun lopussa. Tuloksiin tästä
11.10.2015:Senioreiden valtakunnansarja 1/lohko 2 alkoi eilen Veljmiesten osalta viidellä pelillä
Rauhalahdessa. Kolme viidestä päättyi voittoon ja sijoitus sarjassa ensimmäisen kierroksen jälkeen on kolmonen
reilun kolmensadan pisteen takamatkalla kärkipaikan vallanneeseen Varkauden Ysisataan ja kakkoseen Lahden
Bay:n. Jukka Vehviläinen (ka196,2) ja Risto Kyttä (ka193,8) olivat Veljmiesten parhaat pistemiehet tänään. RB:n
vaativissa rataolosuhteissa ei yli parin keskiarvoon kukaan yltänyt ja Jukan keskiarvo neljänneksi parhaana jäi
vain 1,5 pistettä kärjestä.
Kauden aikana seniorit keilaavat kaikkiaan 4 kierrosta ja seuraavat pelit ovat Tapiolassa 14.11. Lohkovoittaja
pääsee karsimaan keväällä paikasta mestaruussarjaan ja kaksi vähiten pisteitä kauden aikana kerännyttä joukkuetta
putoaa kakkosarjaan.
27.9.2015. Valtakunnansarjan avauskierros Veljmiesten joukkueilla sujui kaksijakoisesti. Kakkosjoukkue voitti
lauantaina Joensuussa kolmossarjan viidestä pelistä yhden ja on nyt kuuden joukkueen sarjassa viidentenä.
Sarjajohtoon menivät liki tasapistein yläsavolaiset Pe-Po ja ICE-BOW tehden yli 400 pisteen marginaaliin
kolmoseen Joensuulaiseen JoKe:een. Veljmiesten kakkosjoukkueen paras peli sattui ICE-BOW:n kohdalla, jossa
voitto tuli pistein 851-703 (ka212,75). Joukkueen kaikkien pelien paras keskiarvo Ossi Salmisella 195.
Ykkösjoukkue pelasi Raisiossa mainion 8/11 voiton viikonlopun sijoittuen 12 joukkueen sarjassa neljänneksi
nelisensataa pistettä johtavaa Kotkalaista ET:tä jäljessä. Sunnuntai varsinkin oli huippujännittävä, sillä
Veljmiesten neljästä voitosta kaksi tuli yhden pisteen ja yksi viiden pisteen erolla. Ainoa tappio tänään kärsittiin
kahdella pisteellä Munsons BC:lle. Mainittakoon että yhdenkin pisteen voitolla joukkue saa aina lisäksi 150
lisäpistettä bonusta kohentamaan sijoitustaan sarjataulukossa. Sunnuntain ensimmäisen pelin tappion ja
bonusmenetys kulminoitui radalla olleeseen teipinpätkään. Voittoon olisi tarvittu viimeisellä heitolla 4 keilaa pois,
mutta kengän tarttuessa teippiin tulikin heitosta yliastuttu.
Viikonlopun paras Veljmies keskiarvoissa oli Juho Rissanen 205,45/11sr. Pisteen yli parivauhtia keilasivat Myös
Joni Törhönen(9sr) ja Ristio-Matti Valta(8sr).Tarkemmin ykkösjoukkueen tuloksia: linkistä ja kakkosjoukkueen
osalla:täältä

20.9.2015. Moninaisten vaiheiden jälkeen lopputulemana oli, että Veljmiesten sarjapaikat sekä M1
että M3 sarjoissa säilyivät ennallaan ja seniorit nousivat ikäluokkansa ykkössarjaan. Sarjat alkavat
26.9.2015 yleisen sarjan osalta ja senioreilla 10.10.2015. Alla kooste kauden 2015/2016
Sarjaohjelmista:
8.6.2015 Seuran vuosikokouksessa keskusteltiin ja kirjattiin ensi kaudelle ykkösjoukkueen
tavoitteeksi muuttaa sarjapelaamista entistä urheilulisempaan suuntaan. Tavoitteena mm joukkueen
yhteisiä kesäharjoituksia ja mahdollinen joukkueenjohtajan ottaminen mukaan
sarjakierroksille.Keskusteluissa painotettiin myös kaksipäiväisten pelikierrosten aikana levon
tärkeyttä toisen päivän peleihin valmistautuessa. Tavoitteena ensi kaudella on vähintään sarjapaikan
säilyttäminen.
Kokouksessa päätettiin myös osallistua kakkosjoukkueella VKS 4 sarjaan, jossa tavoittena on
selkeästi nousu takaisin kolmoseen.Lähdetäänpäs hyvällä joukkuehengellä kolmen joukkueen
voimalla uuteen VK kauteen.
Tilanne 1.6.2015: Ensi kaudella 2015/2016 sekä seniorit että yleisen sarjan miehet pelaavat
ikäluokkiensa valtakunnan ykkössarjassa. Kakkossarjaan kevään viimeisellä kierroksellaan
taipuneelle M1 joukkueelle vapautui paikka ykkösessä useiden joukkueiden sarjapaikasta
luopumisien vuoksi. Seniorit nousivat ykköseen viimeiselle kierrokselle kestäneen
esimerkillisen hyvän peliesityksensä perusteella. Uudet eväät kuitenkin mukaan ensi kaudelle.
Tilanne 15.3.2015. Kauden valtakunnansarjat M1 ja M3 pelattiin viikonloppuna ratkaisuun. M3
joukkueemme voitti lauantaina yhden pelin kuudesta ja sijoittui lohkossaan viidenneksi pudoten

sarjaporrasta alemmaksi. M1 joukkeemme oli lauantain jälkeen alemmassa jatkosarjassa toisena,
mutta sunnuntain peleissä ei voittoja herunut ja lopullinen sijoitus oli viides. Ensi kaudella uusin
eväin kakkosarjaan.
Tilanne 8.3.2015: Seniorit voittivat Hutungissa kolme kuudesta ratkaisupelistään S2
valtakunnansarjassa, ja voittivat lohkonsa 852 pisteen erolla toiseksi tulleeseen Jyväskylän TGB:n.
Lohkovoittajana seniorit nousevat ensi kaudeksi seniorien S1 valtakunnansarjaan. Tulokset
alarivillä olevasta linkistä.
Tilanne 7-8/2 2015: Valtakunnan M1 sarjassa on kaksitoista joukkuetta, joista kuusi
parasta jatkaa ylempään jatkosarajaan pelaamaan noususta SM liigaan.Nyt pelatulla kierroksella
Talissa Veljmiesten joukkue joutui kuitenkin taipumaan alempaan loppusarjaan viiden muun
joukkueen kanssa.
Kaksikierroksisen putoamis sarjan kaksi parasta joukkuetta jatkaa ykkösessä ja neljä heikointa
putoaa kakkoseen. Lähtöpisteissä Veljmiehet on kolmantena n 400 pistettä jäljessä johtavaa
Kokkolan BC:tä.
Sekä ylempi- että alempi jatkosaraja pelataan Lahdessa 14-15/3 2015. Hyvällä pelillä seuran
ykkössarjapaikka säilyy.
7-8.2. 2015 Valtakunnan M3 sarjan joukkueemme voitti kierroksen kuudesta pelistään neljä.
Joukkue on nyt lohkossaan kolmantena 528 pistettä jäljessä johtavaa Joes Goldia. Viimeinen
kierros pelataan Punkaharjulla 14.3. Lohkoykkönen nousee kakkoseen ja kolme viimeistä
seitsemästä joukkueesta putoaa neloseen. Tavoittena ainakin sarjapaikan säilyminen.
31.1.2015 Valtakunnansarjan S2 kierroksella Seniorit voittivat kuudesta pelistään viisi ja johtavat
sarjaa ennen viimeistä kierrosta yli 1100 pisteellä. Lohkovoittaja nousee S1 sarjaan. Viimeiset pelit
Hutungissa 7.3.2015 klo 11:00
Tästä linkistä löydät sarjaohjelmat ja
tuloksia: http://tulokset.keilailu.fi/valtakunnansarjat.php?season_id=10

