
                                                22001155  DDeecceemmbbeerr  RReeppoorrtt                                                                                  

  

TThhiiss  iiss  tthhee  llaasstt  MMoonntthhllyy  RReeppoorrtt  ffoorr  22001155..  WWee  hhaavvee  hhaadd  aa  ppoossiittiivvee  yyeeaarr  ggooiinngg  ffoorrwwaarrdd  wwiitthh  

aa  ggoooodd  AAllmmeerriiaa  mmeemmbbeerrsshhiipp  ttaakkiinngg  ppaarrtt  iinn  aallll  CClluubb,,  CCAALLBB  aanndd  FFAABB  ccoommppeettiittiioonnss..    
   

TThhiiss  yyeeaarr  tthhee  CCAALLBB  FFoouurrss  wwaass  ssuuppppoorrtteedd  wwiitthh  ssiixxtteeeenn  tteeaammss  ttaakkiinngg  ppaarrtt  ffrroomm  IInnddaalloo,,  

CCaabbrreerraa  aanndd  AAllmmeerriiaa  BBoowwlliinngg  cclluubb..  AAnn  uunnuussuuaall  ssiittuuaattiioonn  wwiitthh  iinnssuurraannccee  pprroobblleemmss  ccaauusseedd  

aa  rreesscchheedduulliinngg  wwhheenn  iitt  wwaass  ddeecciiddeedd  aallll  ggaammeess  wweerree  ppllaayyeedd  aatt  AAllmmeerriiaa  BBoowwlliinngg  cclluubb  aappaarrtt  

ffrroomm  oonnee  ggaammee  sscchheedduulleedd  aatt  CCaabbrreerraa  aaggaaiinnsstt  aann  AAllmmeerriiaa  ffoouurr..    

TThhiiss  wwaass  ccaanncceelllleedd  aafftteerr  PPaauull  AAbbeell,,  oonnee  ooff  tthhee  CCaabbrreerraa  ppllaayyeerrss  hhaadd  aa  hhoorrrriiffiicc  aacccciiddeenntt  tthhee  

pprreevviioouuss  eevveenniinngg  ttrryyiinngg  ttoo  aacccceelleerraattee  tthhee  lliigghhttiinngg  ooff  aa  lloogg  ffiirree  aanndd  rreecceeiivveedd  vveerryy  sseerriioouuss  

bbuurrnnss  ffrroomm  aa  ‘‘bbllooww  bbaacckk’’..  HHee  iiss  ccuurrrreennttllyy  rreeccoovveerriinngg  wweellll..    

WWiinnnneerrss  wweerree  JJoohhnn  aanndd  CChhrriissttiinnaa  FFiittzzggeerraalldd,,  CChhrriiss  EEwweerr,,  MMaauurreeeenn  OOHHaarraa  RRuunnnneerrss  uupp  

wwaass  aannootthheerr  AAllmmeerriiaa  tteeaamm  ffrroomm  WWaayynnee  RRoobbeerrttss,,  CChhrriiss  PPaarrkkiinnssoonn,,  AAuussttiinn  CCrriillllyy  aanndd  JJoohhnn  

HHeennwwoorrtthh  

    

TThhee  AAvvaalloonn  TTrroopphhyy  pprreevviioouussllyy  ssppoonnssoorreedd  bbyy  AAvvaalloonn  FFuunneerraall  PPllaannss  ccoommmmeenncceedd  oonn  2200tthh  

OOccttoobbeerr  aanndd  wwaass  ppllaayyeedd  mmaaiinnllyy  oonn  MMoonnddaayy  aafftteerrnnoooonnss  aanndd  eennddeedd  oonn  77tthh  DDeecceemmbbeerr  wwiitthh  

tthhee  FFiinnaall  ccoonnttiinnuuiinngg  tthhee  nneexxtt  ddaayy  oonn  tthhee  88tthh    

TThhee  ffiinnaall  ssiixx  ssuucccceessssffuull  mmeemmbbeerrss  wweerree  tthhee  WWiinnnneerrss,,  TToonnyy  MMuulllleenn,,  JJoohhnn  PPhhooeenniixx,,  GGrraahhaamm  

PPaattrriicckk  RRuunnnneerrss  uupp  BBrryyaann  TThhoommppssoonn,,  AAuussttiinn  CCrriilllleeyy  aanndd  RRooyy  TToonnkkiinn    

  

OOuurr  CChhrriissttmmaass  LLuunncchh  aanndd  PPrreesseennttaattiioonn  ttooookk  ppllaaccee  oonn  tthhee1100tthh  DDeecceemmbbeerr..  SSoorrrryy  tthhaatt  JJooaann  

aanndd  mmyysseellff  ccoouullddnn’’tt  bbee  wwiitthh  yyoouu  oonn  tthhiiss  ssppeecciiaall  ddaayy  wwhhiicchh  II  nnoorrmmaallllyy  llooookk  ffoorrwwaarrdd  ttoo..  

HHoowweevveerr,,  mmyy  ssiinncceerree  tthhaannkkss  ttoo  JJoohhnn  FFiittzzggeerraalldd,,  JJiimm  PPiikkee  aanndd  CChhrriiss  BBrroowwnn  pplluuss  ootthheerrss  

wwhhoo  hheellppeedd  mmaakkiinngg  tthhiiss  ddaayy  aa  ssuuppeerr  ssuucccceessss  wwiitthh  aa  ssppeecciiaall  tthhaannkkss  ttoo  SSaannddrraa  BBrroowwnn  ffoorr  

aarrrraannggiinngg  tthhee  CChhrriissttmmaass  DDiinnnneerr..  SSaannddrraa  wwaass  aallssoo  iinnvvoollvveedd  wwiitthh  CChhrriiss  PPaarrkkiinnssoonn  aanndd  

EEiilleeeenn  PPhhooeenniixx  ffoorr  ddeevveellooppiinngg  lloovveellyy  pprriizzeess  aanndd  rruunnnniinngg  tthhee  rraaffffllee  WWee  ccoouullddnn’’tt  ffoorrggeett  tthhee  

eexxcceelllleenntt  sseerrvviiccee  ooff  ccaatteerriinngg  aanndd  bbaarr  ssttaaffff..      AA  bbiigg  tthhaannkk  yyoouu  ttoo  JJiimm  PPiikkee  ffoorr  llooookkiinngg  aafftteerr  

tthhee  ffuunn  ddaayyss  oonn  CChhrriissttmmaass  EEvvee  aanndd  BBooxxiinngg  DDaayy  aanndd  tthhee  mmeemmbbeerrss  wwhhoo  pprroovviiddeedd  

rreeffrreesshhmmeennttss  iinn  bbeettwweeeenn  ggaammeess..  II  eexxppeecctt  yyoouu  hhaavvee  eennjjooyyeedd  tthhee  pphhoottooggrraapphhss  aanndd  ffuullll  

ccoommppeettiittiioonn  rreeppoorrttss  oonn  oouurr  wweebbssiittee  wwwwww..bboowwlliinnggaallmmeerriiaa..ccoomm    

  

II  ttrruusstt  yyoouu  lliikkee  tthhee  uuppddaatteedd  ‘‘RRoollll  ooff  HHoonnoouurr’’  ppoorrttrraaiitt  aarrrraannggeemmeenntt  aanndd  pphhoottooggrraapphhss  ooff  aallll  

22001155  cclluubb  ccoommppeettiittiioonn  wwiinnnneerrss  iinn  tthhee  cclluubbhhoouussee..  WWaattcchh  tthhiiss  ssppaaccee  ffoorr  yyoouurr  nneeww        

                          AALLBBCC  CCoommppeettiittiioonnWWeebbssiittee..hhttttpp::////wwwwww..aabbccbboowwlliinnggccoommppss..ccoomm      

                                                                                                                      HHaappppyy  NNeeww  YYeeaarr  

  

VViicc  PPaarrssoonnss  ––  DDeeppuuttyy  CChhaaiirrmmaann//PPrreessss  SSeeccrreettaarryy  
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