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Nya hemsidan

Du har väl spanat in vår nya 
hemsida !

Vi har nu lanserat vår nya 
hemsida där du kan läsa om allt 
som hände i vår förening.

www.prippklubben.se

Aktuellt:

25 maj
18.00 Götas Kök & Bar
Mariagatan 15

1-2 juni
Skagenresa (endast föranmälda)

8 juni 
13.00 Brännboll Azaleadalen

31 augusti 
18.00 Pubträff , vinnare 
2012/2013 meddelas på 
hemsidan och via facebook.

Årsmöte 19 april

Fredagen den 19e april hölls årsmöte på anrika Preppens pub.

Ett fåtal medlemmar deltog och styrelsen fick motta en eloge för året 
som gått och alla genomförda aktiviteter. Kvällen avslutades med en 
mycket god pyttipanna i enlighet med gamla tiders tradition.

Valberedningen hade gjort ett strålande jobb och kunde presentera 
nya styrelsemedlemmar istället för avgående representanter.

Kicki Andersson och Rebecka Galméus valdes till nya ledamöter på 
2 år vardera.
Styrelsen tackade avgående Victoria Larsen och Martin Lundh 
för strålande insatser för klubben.
Noteras att de båda avgår på egen begäran.

Vi känner alla Kicki, den alltid glada och entusiastiska tjejen 
som nu hittat kärleken och blivit sambo i Hindås.

Rebecka har deltagit i många träffar och vi känner henne mest som 
”sörran”. Nu skall vi få ta del även av Rebeckas kunskaper i 
styrelsearbete och ser fram emot att få nytt blod  i styrelsen. 
Rebecka håller ofta till i Hedekas då hon inte är på arbetet.

På mötet diskuterades det vikande medlemsantalet och hur vi skall få 
gamla medlemmar tillbaks samt nya medlemmar att komma med oss. 
Skall vi utöka genom att låta vänner och bekanta bli medlemmar, skall 
vi även låta hangarounds bli medlemmar ? Styrelsen fick i uppdrag att 
titta vidare på detta och komma med förslag till nästa årsmöte.
Vi vill gärna veta din åsikt och kommer att ha en enkät vid brännbollen. 
Självklart får du även kontakta någon i styrelsen och diskutera hur du 
ser på föreningens framtid.
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2013 års mästare korade

Den 17 mars hölls bowling-
turneringen på Lundby 
Superbowl.

42 stycken glada bowlare deltog 
i kampen om bucklan och var 
ivrigt framhejade av vänner och 
bekanta.

Göteborgs Nya Starkpilsner 
kunde åtnjutas både av spelare 
och åskådare och i samband 
med prisutdelningen passade 
Marc på att informera om 
kommande nyheter.

Segrare i damklassen Birgitta 
Karlsson och i herrklassen 
Hans-Åke Nybelin.

Stort grattis till dem båda.

Det var inget aprilskämt

På annandagen, den 1 april , lanserades det nya ölet ”Lilla London 
Specialbitter” på Jerntorgets Brygghus. Ölet är bryggt av 
Göteborgs Nya Bryggeri i samarbete med Grebbestads Bryggeri.

Lilla London Specialbitter är en mjuk välsmakande ale med lång och 
påtaglig efterbeska. Råvarorna är till stor del engelska. Pale-, Crystal- 
och Chokladmalt ger smak och härlig färg. Target, Challenger, Goldings 
och Fuggles är våra humlesorter. Torrhumling ger ölet angenäm arom 
och bitterljuvlig karaktär. Vad vore Västkusten utan Lilla London?

Lilla London Specialbitter finns i Systembolagets beställnings-sortiment 
och går att beställa från den 2 april 2013 kl. 10.00. 
Artikelnummer: 89978-01.

E-postadress efterfrågas

Styrelsen vill snabbt kunna nå 
ut till våra medlemmar med 
aktuell information. Vi har nu 
skapat en gemensam mail och 
vill gärna ha era mailadresser 
så vi kan skapa en grupp för 
utskick.

Maila din adress till: 
prippklubben@gmail.com

Lilla London 
går att 
avnjuta på
följande krogar

Jerntorgets 
Brygghus

Bishops Arms 
Järntorget

The Flying Barrel

Haket

The Golden Days

Folkteaterns Kafé 
& Restaurang 

Ruckmans

Lilla London Pub
& Restaurang


