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Vi var 65 personer som deltog i Quizkvällen den 31 januari på Göteborgs Bryggerimuseum.
Kvällen började med mingel i puben. Därefter gick vi i samlad trupp bort till bryggeriet där Marc visade oss runt.
Alla bjöds på Göteborgs Nya Starkpilsner ur den nya 33cl returflaskan.
Efter rundvandringen bjöds vi på en mycket god pyttipanna.
Kvällen avslutades med en underhållande quiztävling där Team Toja blev vinnarlaget med 32 poäng av 40.
Den 2 mars kom våra glas som vi beställt.
I slutet av mars åkte ett glatt gäng till Hemsedal för skidåkning.
Med ett gott humör och trevlig samvaro blev det en lyckad skidresa.
Bowlingturneringen avgjordes i april på Lundby stadium bowl.
Det var 52 glada bowlare som deltog i kampen om bucklan och som framhejades av vänner och bekanta.
Vinnaren i damklassen blev Pia K och vinnaren i herrklassen blev Jonas P.
Brännbollsturneringen hölls i början av juni i Slottsskogen.
Det var strålande sol och humöret var på topp både hos barn och vuxna.
Till årets pub 2014-2015 utsågs i augusti Nya Plankan Restaurang och Bar.
Puben var framröstad genom våra uppskattade pubbedömningar.
Den 5 september körde Mc-klubben i Borås för barncancermilen.
Det var ca 240 motorcyklar som deltog. De samlade in 82 000 kr.
Invigningen av Göteborgs Nya Bryggeri var den 23 oktober.
Vi var ca 70 personer som var med och gjorde invigningen till en lyckad kväll.
Julfesten hölls den 22 november på Göteborgs bryggerimuseum. I år var även MC-klubben och respektive inbjudna.
Till ”Årets Prippare” utsågs Göteborgs Nya Bryggeri för att det har kommit igång och samarbetet fungerar bra.
Vi känner oss delaktiga och uppmärksammade av bryggeriet.
Till hedersmedlemmar utsågs Ola Jonsson (VD Grebbestads Bryggeri) för han har uppmärksammat och gett
Prippklubben positiv publicitet och Mikael Olausson som är kapten på fiskebåten för fiskesektionen.

Carina Pettersson

I år bestod fondstyrelsen utav
Torgny Westerlund
Viktoria Larsen

Marc Rothausen

Johan Carlberg

