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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/

Pubbedömning 2014/2015

Nu har en ny säsong av de omtyckta pubbedömingarna startat.
Säsongen inleddes med ett besök på Nya Plankan i Majorna i 
slutet av september.

Det är alltid kul att träffa gamla prippare och tjöta en stund.

Häng med i oktober, 
den 25e, då ses vi på 
Steampunk Bar 
klockan 18.00.

    Bedömning pågår- alla frågor skall fyllas i.

PUB Vinnare 2013/2014

I augusti samlades vi på Ölstugan Tullen Lejonet för att dela ut 
pris och diplom då denna krog vann årets pubrunda. 
Många glada prippare samlades och som vanligt var det 
många skratt och en go stämning.

Se mer bilder på Facebook.

Peter, Johan och Henrik skålar för Prippklubben.

På gång i Prippklubben 
         
25 OKTOBER - 18:00
Pubträff: 
Steampunk Bar
Kungsgatan 7A

22 November - 18:00
JULFEST på PREPPEN

Mailadresser

Vi jobbar vidare med att få in era 
mailadresser till vårt medlemsregister 
så att vi kan snabba upp vårt 
informationsflöde.

Skicka in din adress till:
prippklubben@gmail.com

Göteborgs Nya Starkpilsner 

Här är senaste ställena som har vårt öl

Styrsö Skäret
Port Arthur
Hotel Ibis Styles Göteborg City
Beerista
Restaurang Nya Plankan
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PRIPP O HOJ !

Det händer saker i Högsbo…..

Nu börjar det hända saker i Högsbo på JA Pripps Gata. Våra önskningar om att återigen kunna brygga öl i 
lokalerna växer sig allt starkare och det pågår nu ett arbete med att färdigställa Göteborgs Nya Bryggeri.

Bryggverket, tankar, pannor, kompressorer och mycket annan utrustning anlände till J.A. Pripps Gata i början 
på september. Det återstår en hel del installationsarbeten men nu har det roliga börjat. Vi räknar med att det 
kommer dröja några månader innan vi gör den första brygden. 

Du kan läsa mer och hålla dig uppdaterad på : 

http://www.gbgnyabryggeri.se/

Prippklubbens MC för 
kampen mot cancer

I början av september deltog ett gäng 
mc glada prippare och medlemmar i 
Prippklubbens mc sekion i 
barncancermilen i Borås.

”Årets Barncancermilen i Borås överträffade alla 
förväntningar. Arrangörerna hade hoppats på 500 
motorcyklar, det kom över 600. Insamlingen slog 
också alla tidigare rekord, över 150 000 kronor som 
oavkortat går till Barncancerfonden”

Brännboll i strålande sol

              Förberedelser pågår.

               Utelaget väntar på bollen….

Det var en lördag i juni vi drog till 
Slottsskogen igen med tält och 
dryck och brännboll redskap förstås
Vädret var på vår sida och det blev 
en underbar försommar dag med 
många kända och okända ansikten.. 


