
   
                                  

 

 

                

 

 

 

                                JJaannuuaarryy  RReeppoorrtt  --  22001177 

                                                                  

  

TThhee  ssttaarrtt  ooff  aa  yyeeaarr  wwee  hhooppee  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  wwiitthh  tthhee  iinnfflluuxx  ooff  nneeww  mmeemmbbeerrss  jjooiinniinngg  aanndd  ttaakkiinngg  ppaarrtt  iinn  aallll  

ccoommppeettiittiioonnss..  WWee  hhaavvee  nnooww  ggoott  oovveerr  tthhee  pprroobblleemmss  hhooppeeffuullllyy  wwiitthh  tthhee  CCAALLBB  aanndd  FFeeddeerraattiioonn  

ccoommppeettiittiioonnss..    TThhee  CCoossttaa  AAllmmeerriiaa  AArreeaa  ((CCAAAA))  wwhhiicchh  hhaass  eeffffeeccttiivveellyy  uusseedd  bbootthh  tthhee  CCAALLBB  aanndd  FFAABB  

ccoommppeettiittiioonn  sscchheedduullee  ttoo  mmaakkee  jjuusstt  ssiinnggllee  sscchheedduullee  iinn  tthhee  ffuuttuurree..  TThhee  CCAAAA  iiss  nnooww  rreeccooggnniizzeedd  aanndd  iiss  
bbeeeenn  ffiirrmmllyy  eessttaabblliisshheedd  aanndd  vveerryy  ssuucccceessssffuull..  TToonnyy  LLeeaarr  iiss  CCAAAA  CCoommppeettiittiioonn  SSeeccrreettaarryy  aanndd  hhiiss  ppaarrttnneerr  

CCaarrooll  HHoolllleetttt  hhaass  ttaakkeenn  oonn  tthhee  CCAAAA  rreepprreesseennttaattiivvee  ffoorr  AALLBBCC..  

  

TThhee  SSpprriinngg  HHaannddiiccaapp  TTrriipplleess  iiss  nnooww  iinn  iitt’’ss  ffoouurrtthh  yyeeaarr  aanndd  iiss  wweellll  ssuuppppoorrtteedd  wwiitthh  mmeemmbbeerrss  eeaaggeerrllyy  

bbaattttlliinngg  iitt  oouutt  ggeett  iinnttoo  tthhee  bbeesstt  ssiixx  ppllaayyeerrss  ttoo  ppllaayy  tthhee  ffiinnaall  oonn  33rrdd  ooff  MMaarrcchh..  

UUnnffoorrttuunnaatteellyy,,  tthhee  JJooee  MMccCCrraaww  TTwwoo  WWoooodd  SSiinngglleess  ((MMeettrree  SSttiicckk))  hhaadd  ttoo  bbee  ccaanncceelllleedd  tthhiiss  yyeeaarr  aass  

wweeaatthheerr  pprreevveenntteedd  iitt  hhaappppeenniinngg  aass  tthheerree  wwaass  nnoo  ssppaaccee  oonn  tthhee  ccaalleennddaarr..    

  

TThhee  ffiirrsstt  ooff  tthhee  LLaaddiieess  CChhaarriittyy  ssttaarrtteedd  aaggaaiinnsstt  MMoojjaaccaarr  oonn  1133tthh  JJaannuuaarryy  wwiitthh  AALLBBCC  wwiinnnniinngg  tthhrreeee  

rriinnkkss  aanndd  aa  llaarrggee  oovveerraallll  wwiinnnniinngg  ssccoorree..  

    

TThhee  ffiirrsstt  ooff  tthhee  ssiixx  22001177  CCAAAA  ccoommppeettiittiioonnss  ’’1111  aa  SSiiddee’’  ccoommmmeenncceedd  oonn  1177tthh  JJaannuuaarryy    

  
FFiinnaallllyy,,  tthhee  WWiinntteerr  LLeeaagguuee  ((eexx  WWeeddnneessddaayy  LLeeaagguuee))  ccoonnttiinnuueedd  ffoorr  tthhee  nneeww  yyeeaarr    wwiitthh  22nndd  DDiivviissiioonn    oonn  

1188tthh  aanndd    DDiivviissiioonn  11  oonn  2255tthh  JJaannuuaarryy..  

  

TThhee  cclluubb  ccoommmmiitttteeee  mmeeeettiinngg  oonn  2255tthh  JJaannuuaarryy  wwaass  vveerryy  iinnffoorrmmaattiivvee  wwiitthh  tthhee  ddoouubbtteerrss  oovveerr  tthhee  nneeww  

ggrreeeenn  bbuuiilldd  aanndd  ccaarrppeett  llaayyiinngg..  AAnntthhoonnyy  aanndd  SShhiirrlleeyy  ddeessppiittee  tthhee  eennoorrmmoouuss  aammoouunntt  ooff  wwoorrkk  wwiitthh  tthhee  

rreennoovvaattiinngg  ooff  sswwiimmmmiinngg  ppooooll  aanndd  nneeww  bbaarr  aanndd  rreessttaauurraanntt  ccoonnssttrruuccttiioonn  aassssuurreedd  uuss  tthhaatt  ssoommeettiimmee  iinn  

MMaarrcchh  tthhee  bbuuiilldd  wwiillll  ssttaarrtt  aanndd  sshhoouulldd  ttaakkee  aabboouutt  tthhrreeee  wweeeekkss  ttoo  ccoommpplleettee..  TThhee  ccaarrppeett  llaayyiinngg  wwiillll  ttaakkee  

ppllaaccee  aatt  aa  ccoonnvveenniieenntt  ttiimmee  aafftteerrwwaarrddss..  

  

AAss  uussuuaall  tthhee  uuppddaattee  ooff  AALLBBCC  rreessuullttss,,  sscchheedduulleess  aanndd  rreeppoorrttss  ccaann  bbee  ffoouunndd  oonn  oouurr  wweebbssiittee  

hhttttpp::////wwwwww..bboowwlliinnggaallmmeerriiaa..ccoomm        

oorr      aallll  CCAAAA  aaccttiivviittyy  oonn  tthhee  CCAAAA  wweebbssiittee        

  hhttttpp::////wwwwww..ccaaaabboowwllss..oorrgg//iinnddeexx..pphhpp    

    

VViicc  PPaarrssoonnss    

DDeeppuuttyy  CChhaaiirrmmaann  aanndd  PPrreessss  OOffffiiccee  

    

http://www.bowlingalmeria.com/
http://www.caabowls.org/index.php

