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prippnytt@prippklubben.se Eftersom alla våra medlemmar inte har möjlighet att läsa på vår hemsida har vi gjort
”Ny” Prippare…
Låt oss presentera nästa
generations Prippare.

Lilla Matilda föddes den
4 mars, 2560g och 50cm
lång, låter de stolta
föräldrarna Madeleine
Petterson och Niklas
Kågebäck meddela.

ett sammandrag av de aktiviteter som hänt i och kring vår kära klubb den senaste
tiden.

Vi önskar en trevlig läsning och en underbar sommar 2009!

Prippklubben Grand Open!

Styrelsen
Pubträffar i höst

Den 28 mars var det åter
dags för ännu en årgång
av den alltid lika populära
bowlingen. Årets tävling
och sammankomst var
den femte i ordningen,
vilket måste ses som en
god tradition.

Kommande lördag (30 maj)
är det pubträff på klassikern
Paddingtons
och det vore
roligt om vi
kunde bli ett
ordentligt
gäng på vårens sista pub.

Tyvärr saknar jag i
skrivande stund vilka som
gick segrande ur denna
spännande turnering.

Höstens pubar är som följer:
Aug. Bästa pub 08/09

Kvällen har beskrivits som
en mycket lyckad
tillställning, där
starkpilsnern svalkade
både strupar och
tävlingsnerver…

Okt. Amsterdammtje

Sep. Port Arthur

Nov. Tranquilo kl. 16.00
Julshopping/pubbedömning.
Vid övriga pubar är det
kl.18.00 som gäller.

Hemsedal - Ett äventyr I snön…
Nu heter de Jolgård
allesammans!
Den 25 april gifte sig Marie
och Niklas. Familjen
Jolgård består nu av Marie,
Niklas och lille Kristoffer.
Har du något spännande
att berätta om dig och de
dina? Skicka in ditt bidrag.

Maj månads utskick
innehåller utöver Prippnytt
följande:

På grund av årets
Hemsedalsresa fick vi
skjuta lite på pubträffen
hos Kråkan till den 2 maj.
Det blev slutligen sexton
stycken ”fjällvindar” som
begav sig till Norge i år
På fredagen anordnades
buffé på kvällen, vilket var
mycket uppskattat.
Som vanligt skötte Sven
korvgrillningen i backen.
Sedvanlig afterski intogs.

Minns ni?

 Kalendarium
 Inbjudan till
brännbollen.

Norge bjöd till med
vackert väder och som
vanligt så här års så blev
det smörigt i backen, en
strålande vårdag med
mycket sol och trevligt
umgänge.

Bilden är tagen den 21
december 2001 då vi tappade
den sista brygden…

Ny i styrelsen

Prippnytt
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Now on wheels
Den 8 april hölls det årsmöte i
Prippklubben. Claes Agby valde
att efter lång och trogen tjänst
ställa sin plats till förfogande.
Denna plats togs i stället av
Tony Andersson. Som
suppleant valdes i stället Johan
Carlberg.
Johan är för de flesta av oss
inte helt okänd. Han har sedan
några år bl a hjälpt till med vår
hemsida. Men en lite djupare
presentation kan aldrig skada…
Johan Peter Carlberg som
nyligen fyllt 30 år, jobbade på
plocken/utlastningen mellan
1999-2004, körde truck, plock,
planering av plock samt
mottagning av inkommande.
I dag arbetar Johan som
Serviceelektriker i Göteborg, på
E.S.F Service. På sin fritid
snickras och renoveras det en
hel del, men den mesta tiden
går till musiken. Spelar i
dagarna in ett nytt album inom
projektet "Jed".
För Johan är Prippklubben en
viktig mötesplats där han kan
träffas och umgås med sina
vänner från Prippstiden, gärna
med något svalkande i
handen… Johan ser framemot
att ta del av styrelsearbetet och
ser som sitt primära mål att
hjälpa till att göra hemsidan mer
levande.
Bryggerisatsningen med
Göteborgs Nya bryggeri tror han
kommer att bli något riktigt bra.
Johan har redan satsat 500 kr i
PrippInvest, men planerar att
investera lite till.
- Underbart att Göteborg får ett
nytt bryggeri, nu gäller det bara
att få in pengarna!
Tyvärr uteblir han från årets
brännboll, då jobbet bjudit med
honom till Portugal. Annars ser
det ut att bli Arvikafestivalen i
sommar.
Styrelsen hälsar Johan
Välkommen!

Härom året var vi ett gäng
som tittade på GAIS när de
mötte MFF på Nya Ullevi.
Det var Magnus Sörman
som ordnade denna mycket
uppskattade sammankomst.

Nu finns vi på stadens
gator och torg!
Sedan en tid tillbaka har
Göteborgs Nya Bryggeri
en ”egen” lastbil som rullar
på Göteborgs gator och
torg.

Nu ser det ut att bli av på
nytt. Är du intresserad att
följa med i och kolla in GAIS
i årets höstserie. Visa då
ditt intresse med ett mail till

Stadens mest
uppskattade utkörare,
Kent Kerrdin poserar här
stolt framför det häftiga
åket!

prippnytt@prippklubben.se

eller sms till 0702- 438 788.

Den vackra farkosten
sågs vid Nilssonsberg
under Valborgsfirandet!

Brännboll den 6 juni!
Så var det dags för den
stora familjefesten med
stort F !
Kan den svenska
nationaldagen firas på ett
bättre sett än i sällskap
med gamla goa Prippare?
Med egen humledryck blir
firandet säkert i klass
med 17 maj.
Tony har heligt och dyrt
lovat att vädret kommer
att bli kalas!

.
Med ett sådant löfte i
bakfickan är det bara att
boka in den 6 juni för en
heldag i Slottsskogen
med alla dina kompisar
från förr…

Match är inte bestämt än
och vi vet inte i dagsläget
hur många biljetter det kan
bli tal om.

Årsmöte
Årets årsmöte den 8 april
förflöt som de flesta
möten brukar göra.
Närvaron måste dock
förbättras till nästa år.
Styrelsen åtnjöt
ansvarsfrihet för det
gångna året och vi ser
alla fram emot ett nytt
verksamhetsår.
Eftersnacket i baren höll
som vanligt hög klass…

Starttid är satt till kl 13.00.

Let’s brew...

Nu kan man gå in på
bryggeriets hemsida och
få den senaste
informationen
www.gbgnyabryggeri.se

Tänk på att ett köp av vårt
kära öl är den bästa
reklamen du kan ge våra
bryggeriplaner.

Den 2 maj är det årsmöte i
Prippinvest. Alla
medlemmar skall ha blivit
kallade.
Är du inte medlem? Gör
ett besök på
www.prippinvest.se och
ordna till den saken…

Arbetsgruppen och
styrelsen i Göteborgs Nya
bryggeri har ett aktivt
schema i jakten på de
rätta investerarna…

Mvh Redaktionen

