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”Gamla”
Prippare…

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.

Vi önskar en trevlig läsning och en god fortsättning på det nya året!

Styrelsen

Vi saknar inskickat material
från våra medlemmar och
väljer därför att visa lite
blandade bilder .

Den hade planerats sedan krönika från denna resa
som alla pratar om.
länge och finputsats in i
minsta detalj. Resan alla
pratat om, resan till
Grebbestad Bryggeri.

Drakrodden, hur roligt som
helst! Är det bara
redaktionen som saknar
spänningen?

Den 13 oktober var det
dags för avresa på denna
spännande utflykt.

För er som spenderar en
stor del av er tid framför
Pc:n kommer här en liten
nyhet.
Nu finns Prippklubben
representerad på Facebook.
Vi är en så kallad group där
medlemmar i Prippklubben
kan gå med.

Enligt de deltagande
kunde man inte finna en
bättre reseledare än
Victoria Galmeus, som
arrangerade denna ”lilla
tripp”, där bryggeriet inte
var det enda
strandhugget.
Vi som tyvärr inte kunde
följa med önskar se en

Tänk snart är det 3 år
sedan vi lanserade vårt
kära öl!
Har du något spännande
att berätta om dig och de
dina? Skicka in ditt bidrag
till oss.

Januari månads utskick
innehåller utöver Prippnytt
följande:
 Kalendariet.
 Inbjudan till Bowling.
 Inbjudan till Årsmöte.

Julfest á 2007
När vi närmar oss
adventstider är det dags
för vår käraste av
traditioner.
Årets julfest var en relativt
välbesökt tillställning med
glada och gemytliga
Prippare och deras
respektive.
Efter lite mingel i baren
samlades vi som seden
bjuder i Blå rummet.
Där pratade vi lite om det
gångna året och de
spännande utmaningar vi
står inför. Alla

födelsedagsbarn som fyllt
jämnt fick en ros och vi
dekorerade årets Prippare
Victoria Galmeus för
hennes strålande insats
kring resan till
Grebbestad. Vi hälsade
också Dawy Andersson
välkommen i föreningen i
form av årets
hedersmedlem
Till bords var stämningen
på topp, då vi leddes av
Fröken Dahl i allsångens
svåra konst.

Maten var superb och
ölen smakade som sig
bör. Kvällen avlöpte
bekymmersfritt och glada
tillrop från Prippare kunde
åter höras ute på vårt kära
Pripps.

Prippnytt
Prippklubben,
så mycket mer än
bara öl!
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Grönsvart
Måndagen den 22 oktober
2007 strax före klockan
19:00 samlades en liten
tapper skara Prippare
utanför Ullevi. Nåväl vi var
inte ensamma, utan i
sällskap av ca 4000 andra
Göteborgare.

Ölsejdeln här!
Ölsejdeln missade julfesten
med en knapp vecka och vi
var säkert många som
plötsligt hade med oss 200
kronor extra till julfesten.

Den alltid lika glade
Magnus Sörman (arb. på
GAIS kansli) hade bjudit
oss på nöjet att se GAIS i
goda vänners lag.

Väntan blev dock inte så
lång. Lördagen den 15
december mellan kl. 13.00 15.30 var det försäljning av
profilprylar ute på gamla
Pripps. Julen var räddad
med den ultimata
julklappen.

Ett trevligt arrangemang
som vi med grönsvarta
hjärtan gärna ser bli en
tradition.
MFF gästade oss på
Ullevi och ett lamt GAIS
lyckades förlora med 2-1.

Bowling och årsmöte.
Några av vårens större
begivenheter vid sidan av
våra trevliga pubträffar är
ju självklart bowlingen och
årsmötet. Bowlingen är ju
faktiskt i år inne på sin
fjärde årgång, vilket gör
den till en tradition.
Den 29 mars bjuds det
alltså på nytt intill
Prippklubben Grand
Open. Som vanligt är vi
på Frölunda Super Bowl
vid Frölunda torg. Läs mer
om detta i utskicket.

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.
Gambrinus
-ölets gudEn ständig
gäst på de
guidade
turerna…

I utskicket har du också
fått en kallelse till årsmöte
i föreningen. Vi vill
verkligen trycka på att det
är viktigt att just du
kommer. Årsmötet är
medlemmars bästa arena
vad det gäller påverkan,
förändring och idéer.
Föreningen och styrelsen
står inför många viktiga
val och behöver
medlemmarnas råd och
guidning.

Den 2 april är det alltså
dags för årsmöte ute på
Prippen. .

Glada bowlare!

Gott och blandat.
Pubträffsäsongen tar sin
början på lördag den 26
januari på Gamle Port.
En anrik pub som många
av oss har någon typ av
relation till.
I februari (23) kommer
ännu en tungviktare bland
vattenhål att bedömas,
Dubliner. Mars är som
sagt helgad åt bowlingens
sköna konst.

Tanken med
Prippklubbens
Pubbedömning är att vi
tillsammans och under
trivsamma former gör en
bedömning av de
etablissemang som vi
besöker under säsongen
höst/vår. I bedömningen
tittar vi på allt från lokal,
service, utbud till stämning
mm.

Ni glömmer väl inte att
betala in 2008 års
medlemsavgift. I utskicket
finner ni en talong för det.
Har ni redan betalat kan ni
finna ett medlemskort
också.

Mvh Redaktionen

