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Eftersom alla våra medlemmar inte har möjlighet att läsa på vår hemsida har vi gjort ett sammandrag 
av aktiviteter som hänt i klubben den senaste tiden.   
Vi önskar en trevlig läsning! 
 
 

Styrelsen  
 
Prippklubben d eltog i Fältstafetten med  2 herrlag och 1 damlag. Alla kämpad e väl och   
som vanligt bjöds det på korvgrillning till tävlande samt till alla åskåd are. Kvällen avslutad es på Kråkans Krog, 
som var först u t i denna nya omgång av pubbedömningar och där en förtjust ägare bjöd  på ett glas Jäger för att 
visa sin uppskattning till vårt besök. 
 
Oktobers pubträff genomfördes på Delirium Café, en relativt nystartad  restaurang och pub med ett imponerande 
utbud  av öl och whiskey sorter. Delirium har valt att inte knyta upp sig till ett bryggeri u tan att kunna ha friheten 
att ta in vilka öl de själva önskar. Ett kriterium är dock att d et måste vara av god  kvalitet och smak vilket gör oss 
oerhört stolta att Prippklubbens Starkpilsner togs in i sortimentet, i alla fall för vår kväll. 
Fler caféer finns i värld en i ked jan och det kommer även att öppnas fler vilket gör att Prippklubbens Starkpilsner 
kan komma att serveras utomland s. Inte illa! 
 
 
 
 
Sedan var d et d ags för ju lfesten och efter lite osäkerhet angåend e genomförand et på grund  av att Restaurangen 
bytte ägare i samma veva blev d et en lyckad  ju lfest även denna gång. Styrelsen passad e på att kommentera det 
gångna året och delad e ut rosor till jubilarer samt Årets Prippare korades. Till hedersmedlemmar utsågs Niclas 
Nydewall och familjen Pripp som tyvärr inte kund e delta d enna gång. 
 
Extra kul var att kunna bjuda på vårt eget öl ur kran, med  egen logga på tapphuvudet, en extra eloge till Marc för 
detta. 
Läs mer klipp ur krönikan ned an.  
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Den 26 november 2005, knappt en månad  före ju lafton, hade Prippklubben sin årliga ju lefest u te på det gamla 
bryggeriet. Att träffa före d etta arbetskompisar från Pripps är jättespännande och alltid  kul.  
  
Det hela börjad e som vanligt allright med  mingel i puben och det var liksom precis som förr i världen. Den ene 
känd isen efter d en andre promenerad e in och helt p lötsligt så var d et som om tiden stått stilla och som om det 
var personalfest på Pripps. 2005 har ju  varit ett kanonår för Prippklubben och ingen har la missat att föreningen 
lanserat egen bärs. Jag själv som utpräglad ciderfantast, d ricker bara öl när jag måste, får änna medge att efter 
inmundigand et av ett glas utav klubbens färska kvalitetsöl på fat var jag bara tvungen att u tbrista: - Jajamensan! 
Ja tack! Det var helt otroligt gôtt! 
Ungefär klockan 19.00 uppmanad es alla medlemmar att fylla sina bägare med  Prippklubbens Starkpilsner och 
skynda att ta p lats i Blå Salen.  
 
 
 



 

Vi fick lyssna en hel del på vad  som hänt i föreningen plus vad  som kommer hända framöver. Styrelsen fick 
välförtjänt en varm alad åb för det fantastiska jobb man uträttat und er 2005. Årets Prippare utsågs och i år var det 
hela två lirare som fick d ela på varsitt pris. Lasse Hed enberg som coachad e d rakbåtslaget till silver i somras fick 
priset för den grymma bravaden. Han var inte med  på festen så han får la hämta u t det på posten. Den andre 
pristagarn Marc Rothausen var på plats för att ta emot sitt pris och en stor applåd  fick han för idoga insatser.  
 
Efter en stund blev det änna tjôtigt med  förhand lingarna i Blå Salen. Nu var det äntligen dags att knö sig in och ta 
plats till bords, för nu känd e i varje fall jag att fast föda inte alls var nån dum id é. Julbord  på Femkanten brukar 
vara göörbra och framkalla stor belåtenhet i generöst d ignand e framdukning. Efter ett tumultartat u ttåg lyckades 
man till slu t finna en plats i mitten på ett u tav långbordena. Stämningen börjad e nu bli rejält ord entligt härlig och 
go.  
 
Man  kan utan tvekan grad era 2005 års ju lfest som Prippklubbens hittills roligaste partaj. Alla som var d är vet 
precis och nu önskas medlemmarna God  Jul & Gott Nytt År!  
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Och d et uppmärksammas på allt fler håll våra insatser för att främja ölkulturen….. 
 
Trevlig och rolig läsning saxad från Kopparbergs.se -  Veckans VD-ord (V46)  
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Vi gratulerar Systembolaget på Karl-Johansgatan vid  Jaegerdorffsplatsen därför att man som 
första butik i land et fått klartecken att saluföra Prippklubbens Starkpilsner i sitt lokala 
sortiment. Vi hoppas naturligtvis att fler butiker följer efter. Det har sedan d en 1 december 
varit en gläd jand e syn att få se föreningens egen produkt pryd a hyllan på Systembolaget. 
I dagarna fick vi även höra att Systembolaget på Frölunda Torg nu har vårt öl på hyllan. 
 
 
Nästa aktivitet vi ser framemot är %RZOLQJHQ�Sn�)U|OXQGD�6XSHU�%RZO�L�PDUV��GHQQD�DNWLYLWHW�
EOHY�HQ�VXFFp�I|UUD�nUHW. Hopps vi blir minst lika många d eltagare och åskådare i år.  
 
Dessu tom är vårens pubträffar p lanerad e enligt lista nedan, kom med  Du också och rösta fram årets pub. 
Sista lördagen i månad en klockan 18.00 är det som gäller, om inget annat medd elas på hemsidan.  Om du är 
tveksam är du välkommen att ringa någon i styrelsen. 
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Till sist vill vi passa på att nämna att vi nu har en ny sändning med  svarta T-shirts med   
”Prippklubbens Starkpilsner” tryck samt att det fortfarand e finns kepsar och vita T-shirts att köpa. 
Vi kommer und er 2006 att ta fram fler profilerad e produkter. 


