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Och vinnare blev…
Resultat Pubträffar 09/10
1. Ölrepubliken
4.15
2. PortArthur
3.77
3. Viking
3.71
4. Hemma hos
3.33
5. Amsterdammtje 3.28
Kommentarer till varför
Ölrepubliken vann…
”Helt okey att vara här.”
”Livet är för kort för att
dricka dåligt öl.”
”Hit går vi igen.
Hamburgare 3 poäng på
en femskalig skala.”
”Kul med MC-prippare på
kalas.”
”Mycket bra bemötande
när vi kom.”
”Fin toalett med riktig
tvål.”
”Väldigt många olika
ölsorter plus vårat öl!”

Eftersom alla våra medlemmar inte har möjlighet att läsa på vår hemsida har vi gjort
ett sammandrag av de aktiviteter som hänt i och kring vår kära klubb den senaste
tiden.

Vi önskar en trevlig läsning samt en trevlig höst och vinter 2010!

Låt oss bli fler!
Ta chansen att delta i
utlottning av 2 platser till
vår mycket uppskattade
julfest!
Värva en ny eller tidigare
medlem som inte betalat
årsavgift för 2010, se till
att betalning för 2011 sker
senast den 30 oktober,
2010 så deltar Du i en
utlottning av 2 platser till
julfesten i december.
Var noga med att den som
betalar in noterar vem
som värvat.
Alt. kan Du ta kontakt
med någon i styrelsen och
tala om vem du har
värvat.

För varje medlem du
värvat får du en lottplats.
Du kan alltså värva flera
medlemmar. Om vinnaren
i utlottningen redan har
betalat in till julfesten
återbetalas den kostnaden
alternativt vinnaren får ta
med sig två gäster.

Styrelsen
Pubträffar i höst &
vinter
Okt. Red Lion
Nov/Dec. Ingen pubträff Se julfest!
Jan . Il Professore
.Feb. Jazzå

Tänk på att man skall ha
arbetat på Pripps i
Göteborg för att få bli
medlem.
Lycka till!

Sommarkänsla…
Vart tog sommaren
vägen?
När du står där en tidig
vintermorgon och skrapar
rutorna på bilen, låt dig då
finna kraft i dessa bilder…

___

Prisutdelning!
Den 28 augusti firade vi av
säsongens pub - Ölrepubliken!

September månads utskick
innehåller utöver Prippnytt
följande:
 Kalendarium
 Inbjudan till Julfesten.
 Medlemsavgift

Ps. Gör dina minnen till
våra minnen,
fotografera! Ds.

Prippnytt
En pall kommer
lastad med. . .
Till den eller dem som missade
att införskaffa våra fina ölkupor,
kan vi meddela att snart har vi
ytterligare en pall med glas inne.

Beställ via formuläret som finns
på våra hemsidor och tänk på
att julen närmar sig och att vem
som helst blir överlycklig av en
sådan fin present.

I fem år har vi kunnat njuta!
Och det var värt att fira
tyckte Prippare och
PrippInvestare…
Det blev precis en sådan
där underbar tillställning
som man hade kunnat
önska när vi firade 5
årsjubileet av vårt
underbara öl.
Fredagen den 28 maj
samlades vi på
Restaurang Bryggeriet,
Kungsportsavenyn 3.
Festen höll på in på
småtimmarna…

http://gbgnyabryggeri.se/orderglas.php

Tänk på att det även går bra att
ge bort ett medlemskap i
PrippInvest i julklapp. Det finns
säkert en och annan som varit
tillräckligt snäll under året.
http://www.prippinvest.se
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Snart är det dags för Julfest!
På sommaren spelar vi
Den 4 december ställer vi
brännboll, på vintern
till kalas ute på Prippen.
sjunger vi på Julkalas.
Som taget ur en Prippares
Du finner mer info om
dagbok, eller…?
detta gästabud i vårt
utskick.
Även om du saknar
dagbok är du hjärtligt
välkommen till den mörka
årstidens höjdpunkt bland
oss goa gubbar och
gummor i Prippklubben.

Göteborgs nya Bryggeris fansajt
är uppe i 1000 medlemmar på
Facebook. Har du inte upptäckt
detta tillhåll för vårt öl på nätet
är det hög tid att ta sig en titt…

Medlemsavgift!
Betalar du in avgiften
innan årsskiftet missar du
inga spännande
aktiviteter eller utskick.
Är du ny medlem för 2011
eller saknades du i våra
register under 2010, och
väldigt gärna vill gå på vår
fantastiska julfest i
december?
- Betala in då in
medlemsavgiften
tillsammans med Julfesten
och vi ”bjuder” på de sista
månaderna av året 2010.

.

.

God Jul önskar
Prippklubbens
styrelse!

Göteborgs Nya Bryggeri

MC –sektionen i Grebbestad

Alla undrar hur det går
försöka attrahera företag
med bryggeriplanerna och och investerare att gå
vi vill gärna informera lite. med. Vi har tyvärr ännu
inga konkreta framsteg
GNB gruppen träffas
att rapportera men vi
regelbundet och
jobbar oförtrutet, träffar
fokuserar just nu på
människor, informerar
arbetet med att hitta
och försöker hitta
investerare. Det är inte
lösningar. Hör av dig om
enkelt och vi måste nu ta du har någon idé om
nya grepp. Inom kort
företag eller personer
skapar vi en 100 000 ‐
med vilja och möjlighet
kronorsklubb i syfte att
att investera 100 000

kronor eller mer.
Stödföreningen
PrippInvest har idag 260
medlemmar och
Prippklubben vill gärna ha
med fler.
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