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Hjälp oss

Vi behöver alla hjälpas åt att sprida 
ryktet om vår förening och hur 
trivsamt vi har det tillsammans till alla 
”gamla prippare” vi möter på stan. 

Vi är idag ca 100 medlemmar och 
vi vill gärna bli �er. 

På vår hemsida �nns information om 
hur du blir medlem

prippklubben.se/om/bli-medlem/

PUBTRÄFF FEBRUARI 

I slutet på februari var det 
pubträff på City Pub.

Ett glatt gäng träffades för 
att inmundiga hamburgare 
med en och annan pilsner 
där till.

       2 välkädda killar i nya tröjor.

Dags för brännboll

Lördagen den 14 juni är det åter dags för Brännboll i Azaleadalen.
Vi samlas 13.00 och startar spelet när vi känner oss lagom stärkta 
för att klara denna sport.

Vi hoppas på fint väder som vi har fått de flesta åren.

Tag med familjen och picknick så ses vi på gräsmattan.

Vi kommer att ha med vår väska med tröjor etc. så passa på att ladda 
upp inför sommaren med fräscha tröjor, badlakan och kylbags inför 
den stundande sommaren.
Ev. har vi någon nyhet med oss i år.

På gång i Prippklubben 
         
14 Juni - 13:00
Brännboll i Slottsskogen

SOMMARLOV !

30 Augusti - 18:00
Pubträff: Pub-vinnare 
2013/2014

Tullen Lejonet
Friggagatan 27

Göteborgs Nya Bryggeri 

Syntes väl på Öl och Whiskymässa
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Bowling 2013

Den 29 mars genomfördes bowlingturneringen på Lundby StadiumBowl, Wieselgrensplatsen.
I år deltog 37 glada bowlare i kampen om bucklan och som framhejades av vänner och bekanta. 
Göteborgs Nya Starkpilsner kunde åtnjutas både av spelare och åskådare och i samband med 
prisutdelningen passade vi på att gratulera Toja Westerlund på hans 60 årsdag.
Segrare i damklassen Ann N och segrare i herrklassen Anders Larsson.
I år delades det även ut pris till de tre bästa lagen.

Utav de tre damer som var med i finalen kom:
1. Ann N
2. Kristina Edberg
3. Angelica Andersson
 
Herr finalen kom:
1. Anders Larsson
2. Bengt Ferngren
3. Sven Henriksson
 
Vi delade ut priser till dem tre bästa lagen :
1. Bana 4 spelade: Anders Larsson, Karin H, Kristina Edberg
2. Bana 3 spelade: Peter Eriksson, Sven Henriksson, Lennart Snare
3. Bana 9 spelade: Jimmy Andersson, Bengt Ferngren, Eva S

Årsmöte 2014

Årsmöte hölls den 26 april på Haket Bar & Sånt innan ordinarie pubträff.
Denna soliga eftermiddag var det 18 medlemmar som närvarade och tog del av styrelsens redovisning. 

Valberedningens förslag om förnyade uppdrag för avgående ledamöter godkändes av medlemmarna.

En motion hade kommit in till styrelsen angående att även fruar / sambos samt barn över 18 år till 
fd. prippare skall få bli medlemmar. Styrelsen och mötet ställde sig positiva till motionen.

Som avslutning på mötet berättade Marc om bryggeriplanerna som nu har kommit ett steg längre på vägen. 
Vi ser fram emot en spännande höst.

Kvällen avslutades med pubträff och flera medlemmar och hangarounds strömmade till.

                          Hälsningar Styrelsen


