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  TThhee  PPaallaaccee  CCuupp  HHaannddiiccaapp  CCuupp  wwaass  rreeaassoonnaabbllyy  wweellll  ssuuppppoorrtteedd  wwiitthh  ttwweennttyy  ppllaayyeerrss  

ttaakkiinngg  ppaarrtt..  TThhee  ccoommppeettiittiioonn  ccoommmmeenncceedd  oonn  TThhuurrssddaayy  2222nndd  aanndd  eennddeedd  wwiitthh  tthhee  FFiinnaall  oonn  

MMoonnddaayy  2266tthh  MMaarrcchh..  BBaadd  wweeaatthheerr  pprreevveenntteedd  iitt  hhaappppeenniinngg  oonn  SSuunnddaayy,,  tthhee  sscchheedduulleedd  ddaayy..  

TThhee  uuppddaatteedd  hhaannddiiccaapp  lliisstt  wwaass  uusseedd  ffoorr  tthhee  ccoommppeettiittiioonn..    

  

IInn  tthhee  FFiinnaall,,  KKeenn  RRiicchhaarrddssoonn  aafftteerr  aann  eexxcciittiinngg  ggaammee  wwoonn  tthhee  ggaammee  aaggaaiinnsstt  

CCaatthheerriinnee((ccaatthh))  PPaattrriicckk,,  tthhee  ffiirrsstt  llaaddyy  ttoo  bbee  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  ffiinnaall  ffoorr  ssoommee  ttiimmee..    

TThhiiss  wwaass  aa  ggrreeaatt  ggaammee  ttoo  wwaattcchh  wwhheenn  CCaatthh  ttooookk  aann  eeaarrllyy  lleeaadd  aafftteerr  tteenn  eennddss  wwiitthh  tthhee  

ssccoorree  aatt  1122--55..  KKeenn  tthheenn  hhaadd  aa  ffrreesshh  eenneerrggyy  ddrriivvee  aanndd  hheelldd  CCaatthh  ttoo  hheerr  ssccoorree  ooff  ttwweellvvee  

sshhoottss  ffoorr  ffiivvee  eennddss..  CCaatthh  wwaassnn’’tt  hhaavviinngg  aannyy  ooff  tthhiiss  aanndd  ppuutt  pprreessssuurree  oonn  KKeenn  ggooiinngg  aahheeaadd  

oonn  tthhee  eeiigghhtteeeenntthh  eenndd  1177--1133..  UUnnffoorrttuunnaatteellyy  ffoorr  CCaatthh,,  KKeenn  ssccoorreedd  ffoouurr  sshhoottss  oonn  tthhee  nneexxtt  

ccoouuppllee  ooff  eennddss  ttoo  lleevveell  tthhee  ssccoorree  aatt  1177--1177..  CCaatthh  wwaass  oonnllyy  aabbllee  ttoo  ssccoorree  oonnee  mmoorree  sshhoott  

bbeeffoorree  KKeenn  wwaass  vviiccttoorriioouuss,,  wwiinnnniinngg  tthhee  CChhaammppiioonnsshhiipp  2211--1188..  BBootthh  ppllaayyeerrss  mmuusstt  bbee  

ccoonnggrraattuullaatteedd  oonn  ggiivveenn  ssuuppppoorrtteerrss  aa  ggrreeaatt  FFiinnaall  

IInn  tthhee  sseemmii--ffiinnaallss  KKeenn  bbeeaatt  llaasstt  yyeeaarrss  wwiinnnneerr  BBrriiaann  HHaallllaamm  aanndd  CCaatthh  hhaadd  aa  ttoouugghh  bbaattttllee  iinn  

nnaarrrroowwllyy  bbeeaattiinngg  MMaauurreeeenn  OOhhaarraa....    

    

OOnn  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  ccoommppeettiittiioonn  oouurr  CCaappttaaiinn,,  RReegg  BBiirrmmiinngghhaamm  tthhaannkkeedd  tthhee  ppllaayyeerrss  ffoorr  

ttaakkiinngg  ppaarrtt  aanndd  ssuuppppoorrtteerrss  ffoorr  aatttteennddiinngg..  FFuurrtthheerr  tthhaannkkss  ttoo  tthhee  mmaarrkkeerrss  wwhhoo  wwiitthhoouutt  tthhee  

ccoommppeettiittiioonn  ccoouulldd  nnoott  ttaakkee  ppllaaccee,,  BBrryyaann  HHuugghheess  wwiitthh  tthhee  hheellpp  ooff  JJoohhnn  FFiittzzggeerraalldd  iinn  

mmaaiinnttaaiinniinngg  tthhee  ggrreeeenn  aanndd  ssuurrrroouunnddss  aanndd  ffiinnaallllyy  TToonnyy  LLeeaarr  ffoorr  ddooiinngg  aann  eexxcceelllleenntt  jjoobb  

rruunnnniinngg  tthhee  ccoommppeettiittiioonn  aanndd  ttaakkiinngg  tthhee  pphhoottooggrraapphhss..  RReegg  tthheenn  pprreesseenntteedd  tthhee  PPaallaaccee  CCuupp  

TTrroopphhyy  ttoo  tthhee  wwiinnnneerr,,  KKeenn  RRiicchhaarrddssoonn..  

TThhiiss  rreeppoorrtt  aanndd  pphhoottooggrraapphhss  wwiillll  bbee  ffoouunndd  oonn  oouurr  wweebbssiittee  wwwwww..bboowwlliinnggaallmmeerriiaa..ccoomm    

      

VViicc  PPaarrssoonnss  

AALLBBCC  PPrreessss  OOffffiicceerr--  VViiccee--CChhaaiirrmmaann  
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