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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
Efter förra årets succé var det nu åter dags för en Bowlingturné i glada Prippares sällskap.
Lördagen den 25 mars samlades ca 100 personer varav 60 stycken föranmälda till bowlingen på
Frölunda Superbowl för att avgöra årets turnering. Tyvärr var inte förra årets vinnare på plats för att
försvara titeln men ett och annat ansikte som vi tyvärr inte ser vid så många tillfällen dök upp i
bowlinghallen.
Efter lite diskussioner om spelreglerna var så äntligen spelet i gång på alla banorna.
Det tjötades, hejades på och skålades förstås med Prippklubbens suveräna Starkpilsner.
Strider pågick på varje bana och nybörjare och elit kämpade tillsammans sida vid sida, det är ju det
som är det roliga med bowling att alla kan vara med oavsett tidigare erfarenhet av bowling. Vid sidan
av banorna kunde man se olika grupperingar av medlemmar som inte deltog i spelet utan ”bara”
passade på att umgås.
Efter en spännande kamp stod det klart att Tage Kallin blev den som fick motta årets segerpokal.
Kvällen underhållare, ”ståuppare” kändes lite som en besvikelse, och det är klart att efter förra årets
uppträdande av Kurtan var det inte lätt att få alla i samma stämning.
En stund senare startades karaoke maskinen upp och nu visade det sig vara många intresserade av att
gå upp på scenen och få förverkliga sina drömmar om att vara artist om så endast för en kväll. Det var
inte bara Prippare utan även andra gäster till Bowlingen denna kväll framträdde i rampljuset.
Även delar av Styrelsen prövade sina talanger till medlemmarnas stora glädje och man kan konstatera
att kvaliteten på framträdandena varierade kraftigt, men vad gör det i glada vänners lag. Huvudsaken
är att hjärtat är med och så är ju alltid fallet när Prippklubben träffas.

Pubträffen i maj månad flyttades från Gamle Port till Dojan och ett glatt gäng samlades för att ta en
pilsner (eller 2). I början av kvällen var det lite tunt med besökare och man kan säga att Prippklubbens
medlemmar dominerade på stället, men eftersom tiden gick fylldes lokalerna mer och mer.
Prippklubbens starkpilsner flödade som vanligt och stämningen var på topp.

En dag i maj blev Toja uppringd av Västra Gastronomiska Akademin som ville bjuda in oss till en
prisutdelning där Prippklubben skulle tilldelas ett diplom för vår tillverkning av Prippklubbens
Starkpilsner. Gissa om det var en stolt ordförande som ringde runt till oss andra i Styrelsen.
Det beslutades att Marc, Johan och Marie skulle representera klubben denna hederskväll som började i
Länsstyrelsens Hörsal med genomgång av vad det gångna året inneburit för förra årets pristagare och
fortsatte med prisutdelning för 2006 som landshövdingen utfärdade. Akademins stora pris 2006 gick
till Hans Borén, kock på 28+, som förresten kan tänka sig komponera en specialmåltid anpassad till
vårt öl.
Marc berättade vid prisutdelningen med stor entusiasm om vilka ”filurer” vi i Prippklubben är, men
lämnade dock en del åt fantasin till åhörarna vad det gällde alla tokigheter som vi Prippare varit med
om under bryggeriets glada dagar.

Utdelning av diplom
av landshövding Göte Bernhardsson

Och blommor….

Marc berättar lyriskt om Prippsandan.

Efter prisutdelningen var det dags för mingel med Prippklubbens Starkpilsner och småkakor!
Detta var något som alla upplevde som en mycket god men annorlunda smakkombination men vi kan
rekommendera detta som ett mycket bra alternativ till jordnötter och korv.
Det pratades mycket omkring vårt öl och det var en stor glädje att få delta och höra alla positiva ord
om vår produkt.
Då regnet skrämt in oss gick vi vidare till residenset där Landshövdingen berättade lite kort om
Göteborg och byggnaden. Efter en mycket god middag, där förresten Prippklubben stod för tacktalet
för 2006 års pristagare, avrundades kvällen och det var flera stycken som efter god mat och söt
efterrätt, längtade efter något gott att dricka, och vad kom då fram på borden igen…….

En bättre avslutning kan man väl inte tänka sig.

Vi i styrelsen känner oss mycket hedrade för denna utmärkelse och hoppas att detta kan ge oss bra
publicitet så att vi har mycket att berätta om när Prippklubben nästa år får stå på podiet och berätta om
hur året varit.
PRIPP PRIPP HURRA !

