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TThhee  NNoonn--  WWiinnnneerrss  SSiinngglleess  iiss  tthhee  ffiirrsstt  ooff  tthhee  22001199  aauuttuummnn  ccoommppeettiittiioonnss..  TThhee  NNoonn--  WWiinnnneerrss’’  

CCuupp  iiss  ffoorr  tthhoossee  mmeemmbbeerrss  wwhhoo  hhaavvee  nnoott  wwoonn  aa  ssiinngglleess  ccoommppeettiittiioonn  hheerree  iinn  SSppaaiinn  oorr  UUKK  

dduurriinngg  tthhee  llaasstt  ffiivvee  yyeeaarrss..    SSoommee  ooff  oouurr  mmoosstt  aaccccoommpplliisshheedd,,  nneeww  aanndd  nnoott  ssoo  nneeww  ppllaayyeerrss  ttooookk  

ppaarrtt..  IItt  llooookkeedd  oonn  ppaappeerr  ttoo  bbee  aa  vveerryy  ggoooodd  ccoommppeettiittiivvee  ccoommppeettiittiioonn  aanndd  pprroovveedd  ttoo  bbee  ssoo..  

TThhee  ccoommppeettiittiioonn  ttooookk  tthhrreeee  ddaayyss  ttoo  ccoommpplleettee,,  ssttaarrttiinngg  oonn  MMoonnddaayy  77  77tthh  wwiitthh  tthhee  ffiinnaall  ttaakkiinngg  

ppllaaccee  oonn  TThhuurrssddaayy  1100tthh  OOccttoobbeerr  aafftteerrnnoooonn..  TThhee  wweeaatthheerr  wwaass  wwaarrmm  wwiitthh  tthhee  ssuunn  sshhiinniinngg..  

TThhoossee  ttaakkiinngg  ppaarrtt  ppuutt  uupp  ssoommee  ttrreemmeennddoouuss  ppeerrffoorrmmaanncceess..  

TThhee  FFiinnaall  ffeeaattuurriinngg  ttwwoo  vveerryy  ccoommppeetteenntt  ppllaayyeerrss,,  CChhrriiss  EEwweerr  wwaass  tthhee  wwiinnnneerr  aaggaaiinnsstt    nneeww  

mmeemmbbeerr,,  BBaarrbbaarraa  RReeaarrddoonn..  CChhrriiss  EEwweerr  wwaass  oonn  ffiirree  nnoott  aalllloowwiinngg  BBaarrbbaarraa  ttoo    sseettttllee  aanndd  hhaadd  aa  

ccoommffoorrttaabbllee  wwiinn..    

TThhee  sseemmii  FFiinnaallss  wweerree  ggoooodd  ttoo  wwaattcchh  wwiitthh  BBaarrbbaarraa    hhaavviinngg  aa  ggoooodd  wwiinn  oovveerr  EEiilleeeenn  PPhhooeenniixx  

wwhhoo  ppllaayyeedd  qquuaalliittyy  bboowwllss  bbuutt  wwaassnn’’tt  hheerr  ddaayy..  

CChhrriiss  hhaavviinngg  aa  vveerryy  ggoooodd    bbaattttllee  wwiitthh  CCaarroollee  HHoolllleetttt..  CCaarroollee  wwaass  iinn  tthhee  lleeaadd  oonn  tthhee  ttwweennttyy--

sseeccoonndd  eenndd  2200--1177,,  aann  eexxcciittiinngg  wwaattcchh  wwiitthh  tthhee  tthhiirrttyy  pplluuss  wwhhoo  wweerree  iinn  aatttteennddaannccee..  CChhrriiss  tthheenn  

lleevveelllleedd  tthhee  ssccoorree  ,,  2200--2200  oonn  tthhee  nneexxtt  eenndd  ttaakkiinngg  tthhrreeee  sshhoottss..  HHee  ccoonnttiinnuueedd  tthhee  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  

ttaakkiinngg  tthhee  cchhaammppiioonnsshhiipp  wwiitthh  oonnee  sshhoott  oonn  ffiinnaall  eenndd  ..  AA  ggrreeaatt  sseemmii--ffiinnaall..  

  

OOnn  ccoommpplleettiioonn,,  oouurr  CCaappttaaiinn,,  CChhrriiss  BBrroowwnn  tthhaannkkeedd  aallll  ppllaayyeerrss  tthhaatt  hhaadd  ttaakkeenn  ppaarrtt..    TToonnyy  LLeeaarr  

ffoorr  rruunnnniinngg  tthhee  ccoommppeettiittiioonn,,  TThhee  MMaarrkkeerrss  wwhhoo  wwiitthhoouutt  wwee  ccoouullddnn’’tt  rruunn  tthhee  ccoommppeettiittiioonn,,  KKeenn  

RRiicchhaarrddssoonn,,  aa  ssppeecciiaall  mmeennttiioonn,,    wwhhoo  mmaarrkkeedd  tthhee  FFiinnaall  aanndd  aallssoo  mmaarrkkeedd  iinn  eevveerryy  rroouunndd..  BBrryyaann  

HHuugghheess  ffoorr  tthhee  eexxcceelllleenntt  jjoobb  ddoonnee  oonn  tthhee  ccaarrppeett  aanndd  ssuurrrroouunnddiinnggss,,  tthhee  vveerryy  ggoooodd  ssuuppppoorrtt  

wwaattcchhiinngg  tthhee  ccoommppeettiittiioonn..    

FFiinnaallllyy  pprreesseennttiinngg  tthhee  wwiinnnniinngg  ttrroopphhyy  ttoo    CChhrriiss  EEwweerr  aanndd  ccoommpplliimmeennttiinngg  BBaarrbbaarraa  RReeaarrddoonn  

ffoorr  hheerr  aacchhiieevveemmeenntt  ggeettttiinngg  ttoo  tthhee  ffiinnaall..  PPhhoottooggrraapphhss  wweerree  tthhee  ttaakkeenn  bbyy    TToonnyy  LLeeaarr..  

  

VViicc  PPaarrssoonnss  --    

VViiccee  CChhaaiirrmmaann  &&  AABBCC  PPrreessss  OOffffiicceerr  

    

    
  

    



  


