
I år bestod Prippklubbens styrelse utav

I slutet av mars åkte ett härligt gäng på 10 personer till Hemsedal. 
Det var en lyckad skidresa med mycket snö och en trevlig samvaro både i och utanför skidbackarna.

Bowlingturneringen i april avgjordes på Lundby Stadium Bowl. 
Hela 56 glada bowlare deltog i kampen om bucklan och framhejades av vänner och bekanta. 

Vinnaren i damklassen blev Johanna Olausson och vinnaren i herrklassen blev Sven Henriksson.

I juni samlades ett 80-tal Prippare med vänner och bekanta i Azaleadalen i Slottsskogen 
för den årliga brännbollsmatchen. 

Det var en dag med sol och klarblå himmel, trevligt umgänge och medhavd picknick och god dryck. 

I augusti drog ett glatt gäng iväg till Skagen över en helg. 
Vi bodde på samma ställe som förra gången, och grillen utnyttjades flitigt även i år. 
Med bra väder, god mat, kall öl samt många uppskattade tävlingar och ett helt gäng 

Prippare kunde det inte bli annat än en mycket lyckad resa.

Under året har vi besökt sex pubar i staden och i augusti utsåg vi Porter Pelle till årets pub 2016-2017. 
Puben var framröstad genom våra uppskattade pubbedömningar.

Prippklubben fyllde 15 år under 2017 och detta firades med en jubileumsfest den 9 september. 
Jubileumskvällen började i Göteborgs Nya Bryggeri där deltagarna kunde beskåda en 

uppseendeväckande entré av motorcyklar från Prippklubbens MC-sektion, vilka körde i ståtlig parad in igenom 
porten på bottenplanet i bryggeriet.  

I samband med detta bjöds det på korv och bröd med tillhörande dryck.  
En höjdpunkt under kvällen var auktionen på Sten Anderssons Prippssaker 

(de var donerade till klubben efter hans bortgång). Henrik Lindahl var en strålande auktionsförrättare. 
Kvällen avslutades i Bryggerimuseet med lättare förtäring, god dryck och mingel.

 
Den årliga julfesten hölls den 25 november på Göteborgs Bryggerimuseum. 

I år var även Mc-klubben med respektive inbjudna. 
Under kvällen utsågs Lena Stålby och Camilla Boqvist till ”Årets Prippare” för att de styrde upp 

Skagenresan och tog upp den till en ny nivå. 
Till hedersmedlem utsågs Olle Orstadius för att han har varit med och gjort etiketterna till ölen på bryggeriet.

Peter Thulin
Carina Pettersson

Tomas Björk

Årets Hedersmedlem
Olle Orstadius

Johan Carlberg

Torgny Westerlund
Viktoria Galméus
Johan  Carlberg

Årets Prippare
Lena Stålby

Camilla Boqvist

Carina Pettersson

Marie Dahl
Kristina Nielsen 

Rebecka Galméus

Årets pub vinnare
Porter Pelle

I år bestod fondstyrelsen utav
Torgny Westerlund

Marc Rothausen Madeleine Kågebäck

20172017


