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JULFEST, Femkanten.



Brännbollen blev även i
år en mycket lyckad dag
med strålande solsken
och många medlemmar
med vänner och bekanta
slöt upp för att umgås i
den vackra Slottsskogen.
Traditionsenligt hölls
lottförsäljning och
försäljning av
profilprodukter.
Styrelsen vill här passa
på och tacka alla för
bidraget som samlades in
i ”bössan”.

Sugen på att resa med
ett gott gäng?
För några år sedan gjorde
vi några resor
tillsammans, bland annat
till Danmark..
Styrelsen vill gärna veta
vad ni medlemmar
tycker om detta, är det
något vi skall ta tag i
igen? Vart skall vi i så
fall åka?
Vi vill gärna veta din
åsikt och dina förslag, Du
kan maila någon i
Styrelsen eller skriva på
vår hemsida.
Tack för dina förslag.

Vad händer här på vår kära
parkering?
Prippklubbens MC, du vet
väl att vi har en MC
sektion, har samlats på
”Pripps” parkering för en
resa till Helsingborg.
Under våren har flera
utflykter gjorts med detta
glada gäng. Du som är
sugen på att bli medlem
hör av dig till Toja eller
Pelle så får du veta mer .

En mil för barncancer
fonden väst.
Oj – vilket tillslag…..

Hemsedal
Traditionsenligt kommer
det i mars att anordnas
en resa till Hemsedal.
Datumet är inte klart
ännu men du som är
intresserad kan höra av
dig till Toja eller
Roddar´n för anmälan.
(OBS bindande anmälan)

Den 3e september bar det
av för en ny runda för
MC gänget . Denna
gången var det en mil
som skulle avklaras till
förmån för Barncancerfonden väst.
Sträckan var en liten
runda i Borås och
därefter vidare mot
Kvarnen i Hyssna där
dagen avslutades. Totalt
samlades 48 000 kronor
in som skänktes till
Barncancerfonden.
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Säsongens Pubvinnare
I augusti samlades vi
åter efter sommaruppehållet för att fira
Red Lion som vann årets
upplaga, 2010/2011, av
vår pubbedömning. Vi
var många medlemmar
och vänner till
medlemmar som trotsade
regnet denna lördag.
Tyvärr hade inte Red
Lion lyckats få tag på
vårt öl men det fanns ett
stort utbud i kranarna
ändå. Priset delades som
vanligt ut av Toja
assisterad av Marie och
det var en stolt medarbetare på Red Lion som
mottog priserna.

Vilka krogar har vårt
öl i sortimentet?
Fler och fler ställen i
Göteborg har börjat
servera Prippklubbens öl.
Vi kan rekommendera
avnjutande besök på
följande etablissemang:
The Golden Days
Kråkans Krog
The Flying Barrel
Halta Lotta
Hôtel Eggers
Old Beefeater Inn
Lilla Linné
Kellys
Le Village
Wine Bar
L´Assassino
Haket
Restaurang Carnegie Kaj
3:ans Kök & Delikatesshandel,
Plankan Kök & Bar
Sjömagasinet
Restaurang Smaka samt
Kajsabaren och 11:ans på
Chalmers.

När man skall ut och
flyga kan man inleda
resan med en
Starkpilsner på The
Dubliner i utrikeshallen
på Landvetter.

Medlemsförmåner
Vet du om att vi har
medlemsförmåner vid
uppvisande av
medlemskort ?
Haket pub erbjuder 10 %
på vårt eget öl.
Vasque Kemtvätt
15% rabatt på all
kemtvätt och
10% rabatt på mocka,
skin och mattor.
Gäller ej på vattentvätt.

