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Den årliga bowlingturneringen avgjordes i mars, med ca 90 besökare, varav 48 bowlade.
Vinnaren i herrklassen blev Claes Forsberg, nytt för i år var en damklass där vinnaren blev Gunilla Carlsson.
En helg i april åkte ett glatt gäng på 10 personer till Hemsedal och åkte skidor.
Juni startades upp med brännboll som samlade ca 80 deltagare i ett stråland solsken.
I september anordnades en familjedag vid Slottsskogsvallen där medlemmarna bl. a. fick gå en
tipspromenad, som handlade om öl. Marc Rothausen vann den tipspromenaden.
I oktober anordnades det en bussresa med studiebesök på Grebbestad Bryggeri.
Det var 50 mycket nöjda resenärer med på resan.
Julbordet avnjöts i december på Femkanten med sedvanliga glam och skoj med 62 gäster.
MC-sektionen har organiserats upp med en styrelse.
Ordförande för denna sektion är Pelle ”Humle” Johansson.
Han kommer att ha två till vid sin sida som då kommer att kallas ”Malte” och ”H20”.
Och alla vänner som åker med kallas då för ”Jäster”.
Märken och västar till MC-sektionen är uppsydda.
I år vann Prippklubben hela serien i Hockeybockeyn.
I Cupen ligger vi mycket bra till.
I innebandyn går det också väldigt bra, troligtvis blir vi 2:a.
Carlsberg har uppvaktat oss och vill ha ändring på ölets namn och etikett.
Vi har endast ändrat etiketten på framsidan till Klubbens Öl.
I systembolagets katalog heter ölet PR-klubbens öl.
Baksidesetiketten och kapsylen är de gamla vanliga.
Vi har fått bra reklam i tidningen, G-P Två Dagar.
Vi har fått en bra uppgörelse med Carlsberg, och vi har INTE gått med på någonting annat.

Prippklubben kommer INTE att byta namn!!!
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