
I år bestod Prippklubbens styrelse utav

Det nya året började med en myspubträff på Jerntorgets Brygghus den 9 januari.

Det åkte ett gott gäng till Hemsedal för skidåkning i slutet av mars. 
Det var god stämning och trevlig samvaro på en lyckad skidresa.

Bowlingturneringen avgjordes i april på Lundby stadium bowl. 
Det var 50 glada bowlare som deltog i kampen om bucklan och som framhejades av vänner och bekanta. 

Vinnaren i damklassen blev Anna Hermansson och vinnaren i herrklassen blev Fredrik Bergstrand.

I juni samlades vi återigen för en dags trevligt umgänge med brännboll och picknick med god dryck. 
Solen sken från blå himmel och stämningen var på topp. 

Vi var ett 60 tal Prippare med vänner och bekanta som fick en go dag tillsammans i Azaleadalen

I augusti drog ett glatt gäng iväg till Skagen för en helg. 
Vi bodde på samma ställe som förra gången och grillen utnyttjades flitigt även i år. 

Med bra väder, god mat, kall öl och ett gäng Prippare kan det inte bli annat än en mycket trevlig helg.

Under året har vi besökt sex pubar och till årets pub 2015-2016 utsågs i augusti Ölstugan Tullen Kålltorp. 
Puben var framröstad genom våra uppskattade pubbedömningar.

Julfesten hölls den 26 november på Göteborgs bryggerimuseum. 
I år var även Mc-klubben och respektive inbjudna. 

Till ”Årets Prippare” utsågs Viktoria Galméus och Johan Carlberg för att de alltid ställer upp och 
drar ett stort lass med administration och hemsida.

Till hedersmedlem utsågs Lena Stålby för hon är vår sångfågel, 
go och glad och har gott in med hela hjärtat i klubben.
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