
   
                                  

 

 

                

 

                                JJaannuuaarryy  RReeppoorrtt  --  22001188 

                                                                  

TThhee  ssttaarrtt  ooff  aa  yyeeaarr  wwee  hhooppee  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  wwiitthh  oouurr  mmeemmbbeerrss  ttaakkiinngg  ppaarrtt  iinn  aallll  ccoommppeettiittiioonnss  tthhrroouugghhoouutt  

tthhee  yyeeaarr..  TThhee  CCAAAA  hhaass  nnooww  ffiirrmmllyy  eessttaabblliisshheedd  aanndd  vveerryy  ssuucccceessssffuull..  TToonnyy  LLeeaarr  iiss  CCAAAA  aanndd  AALLBBCC  

CCoommppeettiittiioonn  SSeeccrreettaarryy  aanndd  hhiiss  ppaarrttnneerr  CCaarrooll  HHoolllleetttt  hhaass  ttaakkeenn  oonn  tthhee  CCAAAA  rreepprreesseennttaattiivvee  aanndd  LLaaddiieess  

CCaappttaaiinn  ffoorr  AALLBBCC..  

  

TThhee  SSpprriinngg  HHaannddiiccaapp  TTrriipplleess  iiss  nnooww  iinn  iittss  ffiifftthh  yyeeaarr  aanndd  iiss  wweellll  ssuuppppoorrtteedd  wwiitthh  mmeemmbbeerrss  eeaaggeerrllyy  

bbaattttlliinngg  iitt  oouutt  ggeett  iinnttoo  tthhee  bbeesstt  ffiivvee  ppllaayyeerrss  ttoo  ppllaayy  tthhee  ffiinnaall  oonn  22nndd  ooff  MMaarrcchh..  
  

TThhee  SSuunnddaayy  BBoonnaannzzaa  ccoommmmeenncceedd  oonn  SSuunnddaayy  77tthh  aanndd  ccoonnttiinnuueedd  wwiitthh  ggaammeess  oonn  1144tthh  aanndd  2288tthh  JJaannuuaarryy..  

WWiinnnneerrss  wweerree  BBiillll  LLoovveetttt  aanndd  LLiinn  BBuurrggeessss  oonn  77tthh,,  KKeeiitthh  MMiinnnneetttt  aanndd  AAuussttiinn  CCrriillllyy  oonn  1144tthh    

TThhee  JJooee  MMccCCrraaww  TTwwoo  WWoooodd  SSiinngglleess  ((MMeettrree  SSttiicckk))  ttooookk  ppllaaccee  oonn  tthhee  1188tthh  uunnttiill  2211sstt  JJaannuuaarryy..  WWiinnnneerr  wwaass  

CChhrriissttiinnee  PPaarrkkiinnssoonn  aanndd  rruunnnneerr  uupp  TToonnyy  LLeeaarr..  

  

TThhee  ffiirrsstt  ooff  tthhee  LLaaddiieess  CChhaarriittyy  ssttaarrtteedd  aaggaaiinnsstt  MMoojjaaccaarr  oonn  1122tthh  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  99tthh  JJaannuuaarryy..  AALLBBCC  ppllaayyeedd  tthhrreeee  

tteeaammss..  RReedd,,  BBlluuee  aanndd  NNaavvyy  tteeaamm  ccaappttaaiinneedd  bbyy  RReegg  BBiirrmmiinngghhaamm,,  JJoohhnn  FFiittzzggeerraalldd  aanndd  VViicc  PPaarrssoonnss  

rreessppeeccttiivveellyy..  TThhaannkkss  ttoo  TToonnyy  LLeeaarr  wwhhoo  rraann  tthhee  NNaavvyy  ssiiddee  wwhhiillee  VViicc  wwaass  iinn  UUKK  ffoorr  aa  mmoonntthh..  CCuurrrreenntt  
rreessuullttss  ttoo  ddaattee  aarree  bbootthh  AABBCC  RReedd  aanndd  BBlluuee  tteeaammss,,  DDiivviissiioonn  11  aanndd  DDiivviissiioonn  22  aarree  iinn  tthhee  lleeaadd  aanndd  NNaavvyy  aarree  

iinn  tthhiirrdd  ppllaaccee  iinn  ddiivviissiioonn  11..  

  

TThhee  WWiinntteerr  LLeeaagguuee  ccoonnttiinnuueedd  ffoorr  tthhee  nneeww  yyeeaarr  wwiitthh  ggaammeess  oonn  1100tthh  aanndd  1177tthh  JJaannuuaarryy..        

TThhee  sscchheedduullee  wwaass  tthheenn  aammeennddeedd  dduuee  ttoo  tthhee  oorrddeerr  oobbttaaiinneedd  dduurriinngg  22001166  ttoo  hhaavvee  22  DDiivviissiioonnss  ooff  sseevveenn  

tteeaammss  oonn  3311sstt  JJaannuuaarryy  uunnttiill  1144tthh  MMaarrcchh..  TThhee  eeaarrllyy  wwiinnnneerrss  wweerree  AAllmmeerriiaa  RRoovveerrss  aanndd  iinn  DDiivviissiioonn  11  aanndd  

eeiigghhtthh  ppllaaccee  wwaass  AAllmmeerriiaa  RRaammbblleerrss  aanndd  ssttaarrttss  aatt  tthhee  ttoopp  ooff  DDiivviissiioonn  22..  TThhee  wwiinnnneerrss  ooff  eeaacchh  ddiivviissiioonn  wwiillll  

ppllaayy  aa  ffiinnaall  oonn  2200tthh  MMaarrcchh..  

  

FFiinnaallllyy,,  oovveerr  tthhee  llaasstt  ccoouuppllee  ooff  mmoonntthhss  aann  AAllmmeerreenncciiaa  pprroovviinncciiaall  tteeaamm  wwaass  mmaaddee  uupp  ffrroomm  bboowwlleerrss  ooff  aallll  

cclluubbss  wwhhoo  hhaavvee  ggoonnee  tthhrroouugghh  ttrriiaall  sseelleeccttiioonn  aanndd  bbeeeenn  iinnvviitteedd  ttoo  jjooiinn  tthhee  tteeaamm  ggrroouupp..  WWeellll  ddoonnee  ttoo  

AALLBBCC  wwhhoo  hhaadd  aa  ssttrroonngg  rreepprreesseennttaattiioonn  wwiitthh  RReegg  BBiirrmmiinngghhaamm,,  JJoohhnn  FFiittzzggeerraalldd,,  SSyyllvviiaa  PPrriittcchhaarrdd,,  CChhrriiss  

EEwweerr,,  CChhrriissttiinnee  PPaarrkkiinnssoonn,,  JJoohhnn  BBuurrggeessss,,  CCoolliinn  WWrriigghhtt,,  KKeenn  RRiicchhaarrddssoonn  aanndd  llaattee  ccoommeerr  nneeww  bboowwlleerr  

SStteepphheenn  BByyaatttt..  TThhee  ffiirrsstt  ggaammee  oonn  2233rrdd  tthhee  sseelleecctteedd  tteeaamm  lloosstt  nnaarrrroowwllyy  bbyy  22  ppooiinnttss..  

  

WWhhiillsstt  wwrriittiinngg  aanndd  oonn  aa  ppeerrssoonnaall  bbaassiiss  tthhaannkk  yyoouu  ffoorr  tthhoossee  mmeemmbbeerrss  wwhhoo  eennqquuiirreedd  ooff  JJooaann’’ss  llaatteesstt  

ccaattaarraacctt  ooppeerraattiioonn..  IItt  wweenntt  vveerryy  wweellll  aanndd  ttoo  ddaattee  iiss  llooookkiinngg  ggoooodd..    

  

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

wwwwww..bboowwlliinnggaallmmeerriiaa..ccoomm        
      

VViicc  PPaarrssoonnss    

DDeeppuuttyy  CChhaaiirrmmaann  aanndd  PPrreessss  OOffffiiccee  
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