
   
                                  

 

 

                

 

                                 

 

 

                            JJaannuuaarryy  RReeppoorrtt  --  22001199 

                                                                  
TThhee  ssttaarrtt  ooff  aa  yyeeaarr  wwee  hhooppee  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  wwiitthh  oouurr  mmeemmbbeerrss  ttaakkiinngg  ppaarrtt  iinn  aallll  ccoommppeettiittiioonnss  tthhrroouugghhoouutt  
tthhee  yyeeaarr..  TThhee  CCAAAA  ccoommppeettiittiioonnss  aalltthhoouugghh  aallwwaayyss  bbeeeenn  tthhee  FFAABB  wwiillll  nnooww  bbee  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  tthhee  FFAABB..  

TToonnyy  LLeeaarr  iiss  FFAABB  aanndd  AALLBBCC  CCoommppeettiittiioonn  SSeeccrreettaarryy  aanndd  hhiiss  ppaarrttnneerr  CCaarrooll  HHoolllleetttt  ccoonnttiinnuueess  aass  tthhee  FFAABB  

rreepprreesseennttaattiivvee  aanndd  LLaaddiieess  CCaappttaaiinn  ffoorr  AALLBBCC..  

  

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

bbaattttlliinngg  iitt  oouutt  ggeett  iinnttoo  tthhee  bbeesstt  ssiixx  ppllaayyeerrss  ttoo  ppllaayy  tthhee  ffiinnaall  oonn  11sstt  ooff  MMaarrcchh..  

  

TThhee  SSuunnddaayy  BBoonnaannzzaa  ccoommmmeenncceedd  oonn  SSuunnddaayy  66tthh  aanndd  ccoonnttiinnuueedd  wwiitthh  ggaammeess  oonn  1133tthh  aanndd  2277tthh  JJaannuuaarryy..  

WWiinnnneerrss  wweerree  oonn  tthhee  66tthh,,  OOnn  tthhee  1133tthh,,  TToonnyy  MMuulllleenn  aanndd  CCaatthh  PPaattrriicckk  wwiitthh  TToonnyy  LLeeaarr  aanndd  SSaannddrraa  BBrroowwnn  

wwiinnnniinngg  oonn  tthhee  2277tthh  JJaannuuaarryy..  AAllll  rreecceeiivviinngg  aa  SSuunnddaayy  CCaarrvveerryy..  OOnnee  mmoorree  ppllaannnneedd  SSuunnddaayy  ggaammee  wwiillll  ttaakkee  

ppllaaccee  oonn  tthhee  1100tthh  FFeebbrruuaarryy  

TThhee  JJooee  MMccCCrraaww  TTwwoo  WWoooodd  SSiinngglleess  ((MMeettrree  SSttiicckk))  ttooookk  ppllaaccee  oonn  tthhee  1177tthh  uunnttiill  2200tthh  JJaannuuaarryy..  WWiinnnneerr  wwaass  

TToonnyy  MMuulllleenn  wwiitthh  CChhrriiss  SSmmiitthh  ppllaayyiinngg  aa  vveerryy  cclloossee  rruunnnneerrss  uupp  ggaammee..  CClliicckk  LLiinnkk  ffoorr  ffuullll  rreeppoorrtt..  

hhttttpp::////wwwwww..bboowwlliinnggaallmmeerriiaa..ccoomm//aarrcchhiivveess//1188883333    

  

TThhee  ffiirrsstt  ooff  tthhee  LLaaddiieess  CChhaarriittyy  ssttaarrtteedd  aaggaaiinnsstt  MMoojjaaccaarr  oonn  1111tthh  JJaannuuaarryy..  MMoorree  ttoo  ffoollllooww  oonn  2244tthh  

JJaannuuaarryy77tthh  FFeebbrruuaarryy2288tthh  FFeebbrruuaarryy  77tthh  MMaarrcchh..  
    

TThhee  ffiirrsstt  ooff  tthhee  ssiixx  22001199  FFAABB  ccoommppeettiittiioonnss  ’’1111  aa  SSiiddee’’  ccoommmmeenncceedd  oonn  77tthh  JJaannuuaarryy  wwiillll  eenndd  wwiitthh  tthhee  FFiinnaall  

oonn  1199tthh  MMaarrcchh..  AALLBBCC  ppllaayyeedd  tthhrreeee  tteeaammss..  RReedd,,  BBlluuee  aanndd  NNaavvyy  tteeaamm  ccaappttaaiinneedd  bbyy  RReegg  BBiirrmmiinngghhaamm,,  JJoohhnn  

FFiittzzggeerraalldd  aanndd  TToonnyy  LLeeaarr  rreessppeeccttiivveellyy..    MMoorree  aabboouutt  rreessuullttss  ttoo  ddaattee  tthhiiss  nneexxtt  mmoonntthh..  

  

TThhee  WWiinntteerr  LLeeaagguuee  ccoonnttiinnuueedd  ffoorr  tthhee  nneeww  yyeeaarr  wwiitthh  ggaammeess  aass  ppeerr  sscchheedduulleedd  ggaammeess..  MMoorree  oonn  tthhee  

rreessuullttss  ttoo  ddaattee  nneexxtt  mmoonntthh..  

  

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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