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I slutet av mars åkte ett härligt gäng på 13 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 52 glada bowlare deltog i kampen om bucklan och framhejades av vänner och bekanta.
Vinnaren i damklassen blev Johanna Olausson och vinnaren i herrklassen blev Anders L.
I juni samlades ett 60-tal Prippare med vänner och bekanta i Azaleadalen i Slottsskogen för den årliga brännbollsmatchen. Även i år var det sol och klarblå himmel men i år slog det dessutom värmerekord. Humöret var på topp hos
både barn och vuxna.
I augusti var vi ett gäng som trotsade stormen och drog till Skagen.
Båtresan gick bra trots stora vågor.
Regnet öste ner och från boende i Skagen hörde vi att det var det värsta vädret på 50 år.
Istället för bad tog vi en tur till Skagenbryggeriet som bjöd på livemusik
på uteservering under tälttak som läckte här och där.
Men humöret var ändå på topp.
Tipspromenad och lekar stod också på programmet.
Inpå småtimmarna tog vi en svängom på Hollies, där några överraskade på dansgolvet.
Under året har vi besökt sex pubar i staden och i augusti utsåg vi Vasaplatsens Brygghus till årets pub 2017-2018.
Puben var framröstad genom våra uppskattade pubbedömningar.
Den årliga julfesten hölls den 24 november på Göteborgs Bryggerimuseum.
I år var även Mc-klubben med respektive inbjudna.
Under kvällen utsågs Ingela Wahl till ”Årets Prippare” för att hon är en trogen deltagare på våra evenemang.
Hon är positiv och sprider glädje.
I början av december var det 20 glada Prippare och hangarounds som tog båten över till
Kiel för att gå på julmarknaden över en helg.
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