
HHoott  LLiinnee  NNoo  2211  
YYoouurr  CCoonnffiirrmmaattiioonn  ffoorr  IInntteerr--CClluubb  TTeeaammss..  

AAJJ  hhaass  eessttaabblliisshheedd  tthhee  ffaacciilliittyy  oonn  tthhee  BBuurrnnssiiddee  WWeebb  SSiittee  

wwwwww..bbuurrnnssiiddeebboowwlliinnggcclluubb..ccoomm  ffoorr    tthhee  ccoonnffiirrmmaattiioonn  ooff    yyoouurr  

aavvaaiillaabbiilliittyy  ttoo  ppllaayy  iinn  aann  IInntteerr  ––  CClluubb  tteeaamm..  

TThhiiss  aapppplliieess  ttoo  aallll  tteeaammss  iinncclluuddiinngg  MMaannnniinngg  CCuupp    

OOnnccee  yyoouu  hhaavvee  ccoonnffiirrmmeedd,,  oouurr  nnaammee  wwiillll  aappppeeaarr  iinn    

BBoolldd  IIttaalliicc  PPrrnnttiinngg  ..    

TThheerree  iiss  nnoo  nneeeedd  ffoorr  yyoouu  ttoo  ttiicckk  yyoouurr  nnaammee  iinn  tthhee  mmaattcchh  rroooomm  

oonnccee  yyoouu  hhaavvee  ccoonnffiirrmmeedd  tthhrroouugghh  tthhee  wweebb  ssiittee  

AAJJ  eeaacchh  ddaayy  wwiillll  ccoommee  ttoo  tthhee  cclluubb  aanndd  uuppddaattee  tthhee  tteeaamm  lliissttss..  

  

KKiittttyy  HHaawwkk  UU2200  SSiinngglleess  NNaattiioonnaall  QQuuaalliiffyyiinngg  EEvveenntt  
CCoonnggrraattuullaattiioonnss  ttoo  TTaayyllaa  BBrruuccee  //  MMeelliissssaa  CCooxx  aanndd  TTiimm  WWhhiittee  wwhhoo  hhaavvee  

qquuaalliiffiieedd  ffoorr  tthhee  NNaattiioonnaall  FFiinnaallss  ooff  ““KKiittttyy  HHaawwkk””  

TTaayyllaa  wwoonn  tthhee  ggiirrllss  CChhrriissttcchhuurrcchh  eevveenntt  aanndd  tthhee  DDeevveellooppmmeenntt  TTrroopphhyy  

TTiimm  wwoonn  tthhee  BBooyyss  aanndd  tthhee  IIaann  CCrroossss  ttrroopphhyy  

AA  FFaannttaassttiicc  eeffffoorrtt  ffoorrmm  yyoouu  aallll  

  

BBuurrnnssiiddee  FFllaagg    
OOuurr  ssiinncceerreesstt  tthhaannkkss  ggoo  oouutt  ttoo  AAvviiss  FFiittzzppaattrriicckk  wwhhoo  hhaass  ppeerrssoonnaallllyy  mmaaddee  aa  

nneeww  BBuurrnnssiiddee  FFllaagg  

IItt  iiss  aa  mmaaggnniiffiicceenntt  qquuaalliittyy  wwiitthh  ““qquuiilltteedd””  eemmbblleemmss  aanndd  nnaammeess  

TThhaannkk  yyoouu  vveerryy  mmuucchh  AAvviiss  ffrroomm  aallll  ooff  uuss  

  

SSBBSS  SStteewwaarrtt  BBuuttttaarr  PPaaiirrss  
OOnnccee  aaggaaiinn  wwee  ffeelltt  pprroouudd  ttoo  bbee  aa  mmeemmbbeerr  ooff  BBuurrnnssiiddee  wwhheenn  wwee  sseeee  tthhee  

wwoonnddeerrffuull  ccoonnttrriibbuuttiioonn  mmaaddee  bbyy  oouurr  vvoolluunntteeeerrss  wwhhoo  aassssiisstteedd  iinn  mmaakkiinngg  tthhiiss  

yyeeaarrss  eevveenntt  oonnee  ooff  tthhee  bbeesstt  eevveerr..  



TThhee  BBaarr  SSttaaffff  ffoorr  bbootthh  tthhee  LLoouunnggee  aanndd  GGaarrddeenn  BBaarr//BBBBQQ  TTeeaamm  //  LLaaddiieess  

mmaakkiinngg  SSaannddwwiicchheess  ffoorr  aafftteerrnnoooonn  tteeaa//  IIccee  CCrreeaammss  //TThhee  ssiixx  llooyyaall  mmeemmbbeerrss    

MMaarrkkiinngg  GGrreeeennss  eeaacchh  mmoorrnniinngg  aanndd  aalloonngg  wwiitthh  KKeenn  PPrreebbbbllee  aanndd  CCoolliinn  JJaammeess  

pprreesseennttiinngg  tthhee  ggrreeeennss  iinn  ttoopp  ccoonnddiittiioonn    //    RRoossss  BBeellll  oorrggaanniizziinngg  tthhee  CCaallccuuttttaa  

oonn  FFrriiddaayy  nniigghhtt  //  TThhee  mmaannyy  BBiilllleettss  hhoossttiinngg  vviissiittiinngg  ppllaayyeerrss      

OOuurr  CCoommppuutteerr  eexxppeerrttss  bbrriinnggiinngg  tthhrroouugghh  rreessuullttss  iinn  aa  ttrruullyy  pprrooffeessssiioonnaall    

mmaannnneerr  //CClleeaanniinngg  aanndd  RRuubbbbiisshh//NNoorrmmaann  WWeessttss  UUmmppiirreess    ffoorr  TThhrreeee  GGrreeeennss  

oovveerr  tthhrreeee  ddaayyss  ..  

TThhaannkk  yyoouu  EEvveerryybbooddyy    
CCoonnggrraattuullaattiioonnss  mmuusstt  aallssoo  ggoo  ttoo  tthhee  BBuurrnnssiiddee  RReepprreesseennttaattiivveess    wwhhoo  

wweerree  wwiinnnneerrss  iinn  eeaacchh  ooff  tthhee  TThhrreeee  TToopp  DDiivviissiioonnss  

AAnnddrreeww  TToodddd  wwiitthh  JJaammiiee  HHiillll  wwiinnnneerrss  ooff  DDiivviissiioonn  OOnnee..  

GGeeoorrggee  NNiiccoollll  aanndd  LLuukkee  RRhhiinndd  wwiinnnneerrss  ooff  DDiivviissiioonn  TTwwoo..  

NNiicc  BBuuttttaarr  wwiitthh  SShhaauunn  SSccootttt  wwiinnnneerrss  ooff  DDiivviissiioonn  TThhrreeee  

IInn  aaddddiittiioonn  MMiikkee  SSmmaallll  aanndd  IIssaaaacc  DDeennnnyy  wweerree  ppllaacceedd  55tthh  ==  iinn  DDiivviissiioonn  OOnnee  

NNaattiioonnaall  SSeelleeccttiioonn  

OOuurr  ccoonnggrraattuullaattiioonnss  ggoo  ttoo  bbootthh  JJoo  EEddwwaarrddss  aanndd  IIssaaaacc  DDeennnnyy  ffoorr  tthheeiirr    

sseelleeccttiioonn  ffoorr  NNeeww  ZZeeaallaanndd  iinn  tthhee  TTrraannss  --TTaassmmaann  sseerriieess  ttoo  bbee  hheelldd  sshhoorrttllyy  

JJoo  iiss  ppllaayyiinngg  tthhee  PPaaiirrss  aanndd  IIssaaaacc  sseelleecctteedd  iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaamm  ..  

WWee  wwiillll  aallll  bbee  wwaattcchhiinngg  tthhiiss  sseerriieess  wwiitthh  ggrreeaatt  iinntteerreesstt  

  

NNeexxtt  HHoottlliinnee  
WWee  wwiillll  bbee  aaddvviissiinngg  yyoouu  iinn  tthhee  nneexxtt  HHoottlliinnee  ooff  ddeettaaiillss  ooff  aa  sshhoorrtt  ttrraaiinniinngg  

ccoouurrssee    wwiitthh  KKaarreenn  LLooaaddeerr  oonn  CCaarrddiioovvaassccuullaarr  ..  TThhiiss  wwiillll  hheellpp  uuss  aallll  wwhheenn  

ccoonnffrroonntteedd    wwiitthh  aa  ccaarrddiioovvaassccuullaarr  ssiittuuaattiioonn  

WWaattcchh  tthhiiss  ssppaaccee  !!  
MMoorrtt  

JJaannuuaarryy  2266,,  22000099  

  

  

  

  

  

  



  

  
  

  


