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Brännboll

Snart dags igen - den 13 juni är det dags.

Ta med familjen, picknick och det 
glada humöret så ses vi i Slottskogen
för att spela brännboll, köpa lotter 
umgås med nya och gamla bekanta.

Vi har nu även tagit fram ett nytt glas
– du som missade det på årsmötet 
får nu chansen att förnya ditt glasutbud.

På gång i Prippklubben 
         
30 Maj - 18:00
Pubträff:
Ölstugan Tullen Johanneberg
Utlandagatan 14

13 Juni - 13:00
Brännboll i Azaleadalen

SOMMARLOV !

29 Augusti 
Pubträff:
Vinnare i pub-bedömning 
2014/2015 - meddelas på Brännbollen 
samt på hemsidan.

Pubträffarna är preliminära så håll 
utkik på facebook / hemsida för 
ändringar.

Göteborgs Nya Bryggeri tar form

Nu är det full fart på vårt bryggeri i Högsbo. Världspremiären av vår 
göteborgsbryggda Starkpilsner på restaurang Smaka den 21/4 lockade 
en härlig 150 man och kvinna stor skara glada göteborgare. 
Vissa var så ivriga att de hängde på låset. Göteborg sjuder likt vörtpannan
just nu av ölintresserade. 
Det har varit en hektisk tid för ambassadörerna Marc och Nina, speciellt 
under GBG Beer week deltog GNB i inte mindre än 11 olika aktiviteter.

I april kunde man även se denna vackra syn på Menigos mässa för är en 
helhetsleverantör och grossist för professionella inom mat och dryck som 
arbetar på restauranger, i storkök och inom servicehandeln.

Följ vad som händer på www.gbgnyabryggeri.se eller på facebook Göteborgs Nya Bryggeri.

Bowling

Från bowlingen sektionen kan vi meddela att Sven och Tommy 
gått vidare i säsongens seriespel. 
Vi önskar dem lycka till i nya serier.

Prippklubben Grand Open hölls den 
25 april på Lundby Stadium Bowl.

I år blev det ett stort antal deltagare i 
Prippklubben Grand Open - 52 stycken. 
Det var även en stor publik som hejade fram sina favoriter och 
stämningen var på topp. Sven var mycket nöjd med uppslutningen 
denna gång. Vinnare i herrklassen blev Jonas P, i damklassen vann 
Pia K båda vänner till Prippmedlemmar. Det är andra året i rad som 
det delades ut pris till bästa lag, Vinnarlaget var: Alf Fagersson, 
Pelle Johansson och Pia K.   
                   Stort tack till alla spelare och publik 
              och till Victoria och Sven som arrangerade det hela. 

Fisketur med chartrad båt

Vi har fått möjlighet att göra en fisketur 
endast för Prippare.

Är du  intresserad av fiske – 
hör av dig till Sven eller Pelle för mer 
info och intresseanmälan.

Sven. 0768-130246 eller Pelle 0703-925783



NR 28
2015

Årsmöte Prippklubben

I April hölls årsmöte på Göteborgs Nya Bryggeri och alla som var där kunde avnjuta den första bryggda och 
filtrerade ölen från det nya bryggeriet.

Styrelsen rapporterade händelser under det gångna året och omval gjordes på delar av styrelsen.

Den föreslagna stadgeändringen enligt motion till styrelsen på årsmötet 2014 gällande paragraf 2 om att 
medlemmars respektive och barn över 20 kan bli medlemmar klubbades, paragraf 2 lyder nu enligt nedan:

§ 2 Medlemskap
Var och en som varit anställd på Pripps bryggeri i Göteborg och det tidigare Pripp & Lyckholms, västra regionen, 
kan bli medlem.
Medlemskap erhålls genom erläggande av medlemsavgift. Medlemsavgift bestäms av årsmötet och skall erläggas 
inom den tid som styrelsen bestämmer.
Även person som varit anställd hos entreprenör, som inhyrts av Pripp & Lyckholm västra regionen, har rätt att 
ansöka om medlemskap. Gäller även medlems respektive partner samt medlemmars barn över 20 år.
Prippklubbens styrelse tar beslut på ordinarie styrelsemöte, och bestämmer med minst 2/3 majoritet. 
Styrelsen kan utesluta medlem ur föreningen med minst 2/3 majoritet.

Medlemsavgift

Du som ännu inte har betalat medlemsavgift har fortfarande 
chans att hänga på – efter sommaren kör vi vidare med nya 
aktiviteter.

För endast 200 kronor får du vara med oss och delta i alla våra träffar 
samt att du löpande får information om vad som händer.

Du som inte redan har betalat- sätt in 200 kronor till PG 698967-7, 
ange namn och ev. tidigare medlemsnummer.

Ny förpackning

Göteborgs Nya starkpilsner 
finns nu även på 33cl flaska i 
en snygg kartong.

Denna flaskan är mycket snygg 
och passar in på ett väldukat 
bord.

Skidresa Hemsedal 

Skidpatrullen rapporterar att resan gick bra även i år och inga skador 
uppstod i backen. Solen sken och ölen var kall och till lunch serverade 
Sven nygrillad korv.

3 rätters middag lagades på kvällarna 
och fram på kvällskvisten kunde man 
höra några vackra toner från 
Prippare i Hemsedal, rytmsektionen 
Prippare har rytmen i blodet.
Nyfiken på hur det lät?  
kolla in Prippklubben på Facebook där finns ett videoklipp.


