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Hemsidan

Du har väl sett vår nya hemsida 
med ny design.
Nu �nns även Peters Hörna , där vår 
förre webmaster skriver från 
kammaren i Arboga.

Surfa in läs det senaste på....
www.prippklubben.se

Göteborg Porterfestival

För fjärde gången arrangeras Göteborg Porterfestival på Novotel.
Rikets smalaste, svartaste och mest sofistikerade festival äger rum 
den 16 november.
Föranmälan krävs. Mer info: www.porterfestival.se
Ett måste för alla Prippare som gillar svart. 

Göteborgs Nya Bryggeri 
ställer som vanligt upp 
med en spännande 
provbrygd.

        Välkomna!

Ny säsong för Pubbedömning

Sommaren är slut, i alla fall enligt kalendern även om det vackra 
vädret håller sig kvar, och skönt är ju det. Denna sommaren kan 
man då inte klaga på om man gillar sol & värme.
Höstens säsong med Prippklubben inleddes en vacker augusti 
lördag med firande av vinnaren i Pubbedömning 2012/2013, 
Götas. Drygt 30 glada Prippare och ”hangarounds” samlades för 
att delta vid prisutdelningen.

Götas vann över Adas med endast 1 poäng!

 Nedan en stolt mottagare av diplom och hederspris.

På gång i Prippklubben 
         
21 September
Sensommarfest i Hindås

28 September - 18.00 
Pubträff - Doktor Glas - Linnegatan 56

26 Oktober - 18.00 
Pubträff - Ölstugan Lejonet

23 November - 18:00
JULFEST på Preppen (se bilaga)

28 December - 18:00
Pubträff - Gullans - Kungstorget 11

25 Januari - 18:00
Pubträff - City Pub - Lorensbergsgatan 6

Enkät
På brännbollen kunde alla medlemmar 
svara på  en enkät om våra aktivteter, 
information till medlemmar, frekvens 
på våra möten etc. Här fanns också 
möjlighet att komma med idéer och 
förslag till aktiviteter. Vi fick in 25 
stycken svar och kan konstatera att 
önskemålen är i linje med det vi gör.
Tack för era svar – vi återkommer fler 
gånger med denna enkät så att alla 
får chans att delta.
Styrelsen
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…och fick fin hjälp med det alkoholfria alternativen.

Utbudet av profilprodukter fanns med för de som 
var intresserade, missade du tillfället är du alltid 
välkommen att ta kontakt med någon i styrelsen.

Styrelsen tackar alla som kom till Slottsskogen och bidrog till denna underbara dag att minnas.

Nyhet

Du har väl sett vår senaste 
profilprodukt en pin med logga.
Den passar bra på alla plagg 
och kan bäras av gammal som 
ung.
 
Fråga någon i styrelsen vid 
nästa träff så kan Du också bära en.

Ett stort Tack

Sven & Kerstin för det fina 
tältet som ni skänkte till 
klubben i samband med 
årets Brännboll. Nu slipper 
vi ”kivas” om tältpinnarnas 
placeringar nästa år.

Brännboll à la 2013

Även årets Brännbollsdag blev en succé med vackert väder, god kall öl och picknick med familj och vänner. 
Förberedelserna började redan på morgon med tältbygge och inmutning av gräsmattan.

Man måste vara fokuserad för att träffa rätt.

Marc skötte kranen med van hand...


