
                                                        

  

                                                                                            

    22001166  AAvvaalloonn  332211CChhaalllleennggee  CCuupp                                                                                              
[[SSppoonnssoorreedd  bbyy  AAvvaalloonn  FFuunneerraall  PPllaannss]]    

TThhaannkkss  ttoo  AAvvaalloonn  FFuunneerraall  PPllaannss  ffoorr  ssppoonnssoorriinngg  tthhee  OOppeenn  332211  AAvvaalloonn  CChhaalllleennggee..    TThhiiss  

ccoommppeettiittiioonn  ppllaayyeedd  wwiitthh  aa  332211  rroouunndd--rroobbiinn  ffoorrmmaatt,,  wwhheerree  tteeaammss  ooff  tthhrreeee  ppllaayyeerrss  ppllaayy  ssiixx  eennddss  

ooff  TTrriipplleess,,  ssiixx  ooff  PPaaiirrss  aanndd  ffiinnaallllyy  ssiixx  eennddss  ooff  SSiinngglleess  oovveerr  aa  sseett  ppeerriioodd  ooff  ttwwoo  hhoouurrss..  

TThhee  ccoommppeettiittiioonn  wwaass  ooppeenn  ttoo  CCaabbrreerraa,,  IInnddaalloo,,  MMoojjaaccaarr  aanndd  AAllmmeerriiaa  bboowwlliinngg  cclluubbss..  DDiissaappppooiinnttiinngg  

aaggaaiinn  tthhiiss  tthhaatt  IInnddaalloo  ssttiillll  rraann  tthhee  ccllaasshheedd  ooppeenn  aanndd  tthheerreeffoorr  nnoo  eennttrriieess  ffrroomm  tthhaatt  cclluubb..  GGrreeaatt  ttoo  sseeee  

eennttrriieess  ffrroomm  CCaabbrreerraa  aanndd  MMoojjaaccaarrTTeeaammss  wweerree  ddrraawwnn  aanndd  ddiivviiddeedd  iinnttoo  ttwwoo  ggrroouuppss,,  AA  &&  BB,,  ppllaayyeedd  

oovveerr  ttwwoo  ddaayyss,,  2211sstt  aanndd  2233rrdd    OOccttoobbeerr..  OOnn  SSuunnddaayy  aafftteerrnnoooonn  oonn  tthhee  2233rrdd    tthhee  wwiinnnneerrss  ooff  ggrroouupp  AA  

ppllaayyeedd  ggrroouupp  BB  ttoo  ddeecciiddee  tthhee  ccoommppeettiittiioonn  wwiinnnneerr  aanndd  sseeccoonndd  ppllaaccee..  TThhee  rruunnnneerrss  uupp  ooff  bbootthh  ggrroouuppss  

ppllaayyeedd  ffoorr  TThhiirrdd  aanndd  ffoouurrtthh  ppllaaccee      

  

TThhee  qquuaalliittyy  ooff  ppllaayy  wwaass  eexxcceelllleenntt  tthhrroouugghhoouutt  aanndd  hhaattss  ooffff  ttoo  aallll  wwhhoo  mmaannaaggeedd  ttoo  ppllaayy  wweellll    

ddeessppiittee  hhoott  aanndd  ssoommeettiimmeess  wwiinnddyy  wweeaatthheerr..  AAllll  ffiinnaalliissttss  wweerree  ffrroomm  AAllmmeerriiaa..    

GGrraahhaamm  aanndd  CCaatthheerriinnee  PPaattrriicckk  wwiitthh  WWaayynnee  RRoobbeerrttss’’  hhaadd  aa  ggoooodd  ffiinnaall  aaggaaiinnsstt  CCoolliinn    

WWrriigghhtt,,  KKeenn  aanndd  VViivv  SSyykkeess  eennddiinngg  uupp  wwiitthh  GGrraahhaamm’’ss  tteeaamm  wwiinnnniinngg  tthhee  TTrriipplleess  aanndd    

SSiinngglleess..  

TThhiirrdd  aanndd  ffoouurrtthh  ppllaayyooffff  wwaass  bbeettwweeeenn  JJoohhnn  FFiittzzggeerraalldd,,  CChhrriiss  EEwweerr  aanndd  RReegg  BBiirrmmiinngghhaamm  

aaggaaiinnsstt  CChhrriissttiinnee  aanndd  SStteevvee  PPaarrkkiinnssoonn  wwiitthh  MMaauurreeeenn  OOHHaarraa..  JJoohhnn’’ss  tteeaamm  wwoonn  tthhee  TTrriipplleess    

aanndd  PPaaiirrss  bbuutt  lloosstt  tthhee  ssiinngglleess  ggiivviinngg  tthheemm  tthhee  tthhiirrdd  ppllaaccee..  

    

AAfftteerr  tthhee  ggaammeess,,  II  tthhaannkkeedd  oouurr  ssppoonnssoorrss  AAnnddyy  aanndd  JJuulliiee  DDuurrrraanntt  ffrroomm  AAvvaalloonn  FFuunneerraall  PPllaannss  ffoorr  

ccoommiinngg  ttoo  sseeee  uuss  ttoo  pprreesseenntt  tthhee  pprriizzeess..  AAllll  tthhee  ppllaayyeerrss  wwhhoo  ttooookk  ppaarrtt  pplluuss  tthhee  mmaannyy  ssppeeccttaattoorrss  tthhaatt  

aatttteennddeedd..  CCoolliinn  WWrriigghhtt  aanndd  BBrreennddaa  TTiiddsswweellll  hheellppiinngg  mmee  wwiitthh  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  tthhee  

ccoommppeettiittiioonn..  FFiinnaallllyy,,  ffoorr  JJiimm  PPiikkee  aanndd  BBrryyaann  HHuugghheess  ffoorr  kkeeeeppiinngg  tthhee  ggrreeeenn  aanndd  eeqquuiippmmeenntt  iinn  

oorrddeerr..  JJoohhnn  FFiittzzggeerraalldd  eecchhooeedd  mmyy  tthhaannkkss  aanndd  ttoo  yyoouurrss  ttrruullyy  ffoorr  rruunnnniinngg  tthhee  ccoommppeettiittiioonn  JJuulliiee  tthheenn  

pprreesseenntteedd  tthhee  pprriizzeess  aanndd  AAnnddyy  aanndd  mmyysseellff  ttooookk  tthhee  pphhoottooggrraapphhss..  

  

VViicc  PPaarrssoonnss  ––  DDeeppuuttyy  CChhaaiirrmmaann  &&  PPrreessss  SSeeccrreettaarryy  

    

  


