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Eftersom alla våra medlemmar inte har möjlighet att läsa på vår hemsida har vi gjort
ett sammandrag av de aktiviteter som hänt i och kring vår klubb den senaste tiden.

”Nya” Prippare…

Vi önskar en trevlig läsning!

Låt oss presentera nästa
generations Prippare.

Lilla Emma född den
3 april poserar här
med sina nygifta föräldrar,
äkta paret Söhrman.

Styrelsen

The Rover är årets bästa
pub enligt Prippklubben!

gratulationer med glädje
och stolthet.

Som traditionen bjuder
träffades vi på den
vinnande puben sista
lördagen i augusti.

I den mörka, mysiga och
smått hemtrevliga lokalen
lät sig de samlade därefter
avnjuta Göteborgs största
urval av ales och lager på
fat. Tyvärr saknades vårt
öl denna kväll.

I ett tufft startfält var det
alltså Rover som tog hem
segern denna säsong.
”Järngänget” slöt upp på
Rover den 25 augusti. Pris
och diplom delades
sedvanligt ut till årets
välförtjänta vinnare.
Ägaren mottog
Prippklubbens

Lilla Patricia Nydewall
föddes den 7 september.
Här tillsammans med
storasyster Lovisa på
Östra Sjukhuset.
Har du något spännande
att berätta om dig och de
dina? Skicka in ditt bidrag
till oss.

September månads utskick
innehåller utöver Prippnytt
följande:
 Kalendarium

2006/2007

Det fanns Prippklubbens
Starkpilsner i konsthallens
servering, vilket resulterade
i en närmast spontan
pubträff.
Tretton dryckesbröder och
systrar beskådade konst
och släckte sin törst.

Familjedag 2007 - Krönika
Lördag kväll 8:e
september.
Sitter i soffan och kollar
med ett öga på Frölundas
match på TV i väntan på
landskampen i fotboll
Sverige- Danmark och
summerar dagen.
Familjedag, en ny aktivitet
för Prippklubben, drog en
liten tapper skara
(ca 30 pers) som bjöds på
en strålande höstdag med
mycket sol och trevligt
umgänge.

 Inbjudan till Julfest
 Årsavgift 2008

The Rover

Vasa Konsthall
presenterade den största
utställningen av Ulf Lundells
konst någonsin under
Kulturkalaset i Göteborg
14 - 19 augusti.

Fiskdamm fanns för de
yngsta men tyvärr var det
inte så många barn med i

dag. Öltältet var på plats
och laddat med
profilprodukter att köpa.
Det senaste tillskottet,
slipsnålen är verkligen
supersnygg.
Tipspromenad
anordnades och frågorna
bestod av ölkunskap och
några frågor om klubben.
Vinnare blev Marc som
vann ett badlakan, Nina
tvåa med en kylväska som
pris och 3:a Peter, en
slipsnål fick han.
Viktoria G var den som
gissade närmast vad det
gällde utslagsfrågan
om antalet kapsyler i

påsen. 253 stycken var
det och Viktoria gissade
250.
Det är alltid lika kul att
träffa alla och snacka en
stund. Ett stort tack till er
som kom som till
Slottsskogsvallen och tack
för alla generösa bidrag
till klubbkassan.
Hälsningar Marie D
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MC- träff
Den 24 maj var det åter
dags att besöka Akademin,
vilka under 2006 tilldelade
föreningen en utmärkelse
för arbetet med att bevara
och utveckla
ölbryggartraditionen i
regionen. Se Krönika.
Marc höll ett inspirerande
tal som väckte stort intresse
bland åhörarna.

Sedan drygt två år tillbaka
har Prippklubben sin egen
MC-sektion. När vädret
tillåter och lusten faller på
tar dessa skinnklädda
Prippare fram sina bågar
för en åktur.

Ölsejdel

Fler bilder från Mc-träffen
den 25 juli hittar ni på
hemsidan.

Från säker källa låter det
meddelas att Prippklubbens
Starkpilsner snart har en
egen sejdel att ståta med.
Som ni säkert märkt har vi
satsat ganska hårt på
profilprodukter kring vårt
kära öl. Nu kommer det
som många har väntat på,
en egen sejdel. Glasen
kommer att säljas i 6-pack
och kosta ca 200 kronor.

Sommarens väder kan ju
inte beskrivas som det
ideala när det gäller att
cruisa med motorcyklar.
En liten lucka bland
molnen fann vår MCsektion i juli månad, då
det bar i väg till Vänga
Kvarn.

Helt säkert kommer de att
finnas till försäljning på
Julfesten har det
meddelats.

Pubträffar och profilprodukter.
Missade ni SVT:s
reportage om vårt öl
strax efter lanseringen
2005? Ingen fara, nu
finns filmsnutten att se
på vår hemsida.

Den perfekta presenten
på farsdag!
Har du en rolig eller
minnesvärd bild från
Prippstiden? Skicka in
den tillsammans med ett
stycke text. Har du tur så
kommer den med här i
Prippnytt.

Ölfiltret, Processen 2000

Den 29 september är det
The Flying Barrel som
skall besökas av
Prippklubben. Tyvärr
hinner ni inte få Prippnytt
innan dess.

Oktober (27), Plankan
Kök & Bar.

Sista lördagen i månaden
klockan 18.00 är det som
gäller, om inget annat
meddelas på hemsidan
eller häri Prippnytt.

Februari (23), Dubliner
November månads
pubträff utgår pga
julfesten den 1 december.

Oktober till februari gäller
följande pubar.

Under sommaren och
hösten har vi utökat vårt

December (1), Julfest.
Januari (26), Gamle Port.

sortiment av
profilprodukter. Utöver
den redan nämnda
sejdeln finns följande
saker att köpa vid alla
våra sammankomster.
T-shirt 150 kr. (vit & svart)
Handduk 150 kr.
Kylväska 150 kr.
Slipsnål 100 kr.

---

Gott och blandat.
Det känns lika konstigt
varje år att börja prata om
julfest i september månad.
Men skall allt fungera, så
är det bara att sätta igång
och planera. Den förste
december är det datum då
festen med stort F går av
stapeln. Den 31oktober
vill vi ha anmälningar och
betalning oss tillhanda.
Läs mer i utskicket…

Utskicket innehåller även
en talong för inbetalning
av 2008 års avgift. Om
man inte av någon
anledning har varit
medlem under 2007 är det
läge att betala in avgiften
samtidigt med julfesten.
Då får du de sista
månaderna av 2007 på
köpet.

Den 13 oktober åker ett
femtiotal Prippare upp till
Grebbestad för att besöka
bryggeriet. Resan är
fullbokad, men det går att
sätta upp sig på
reservlista. Ring Victoria
Galmeus på 0707-791964
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