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På gång i Prippklubben

Vinnare Pubträff 2015-2016
Årets vinnare i vår pubbedömning
blev
Ölstugan 1892 Tullen i Kålltorp
som fick sitt hederspris med
tillhörande diplom den sista
lördagen i augusti.

29 Oktober - 18:00
Pubträff:
Lilla London
26 November - 18:00
Julfest på
Göteborgs Bryggerimuseum
(Puben)

Det var glada Prippare med vänner
som slöt upp på puben och firade
med personalen. Det var många
skratt och en go stämning.

28 Januari - 18:00
Pubträff:
Se hemsidan

Nu är nya pubträffar för säsongen igång. I september besökte vi
Australiensiska Down under Bar på Andra Långgatan, en mysig och
trevlig pub som rekommenderas för er som missade detta.
Häng med nästa gång - var vi håller till hittar du som är medlem
på vår facebooksida och på vår hemsida.

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

Julfest
Svårt att tänka på vinter och kyla i detta
underbara höstväder men snart är det åter
dags för julmust, skinka, jansson frestelse
och julbrygd.

Enligt tradition firar vi in julen på Göteborgs Bryggerimuseum den
26 november se inbjudan som kommer med post eller mail.
Passa på att även betala medlemsavgiften samtidigt som du sätter in
pengar för julfesten så är det klart för 2017.
Medlemsavgiften är endast 200 kronor och betalas till PG 698967-7
ange namn och ev. tidigare medlemsnummer
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Brännboll 2016
I juni samlades vi återigen för en dags trevligt umgängemed brännboll och picknick samt god dryck.
Solen sken från blå himmel och stämningen var på topp.
Vi var ett 60 tal Prippare med vänner och bekanta som fick en go dag tillsammans i Azaleadalen.

Ny omgång av pubträffar
Nu har vi startat upp en ny omgång med pubträffar. Den 24 september samlades vi på Down under Bar för att tjöta
och umgås en stund ett trettiotal personer kom till denna träff. Vi kommer att hinna med 6 stycken till innan det är
dags att kora en vinnare – vi behöver din hjälp att hitta stans bästa krog.
Kom med på våra träffar och fyll i en pubbedömning. Vi samlas alltid från 18.00 och du bestämmer själv hur
länge du vill stanna – ingen föranmälan behövs.
För aktuell pub kika in på vår Facebook sida- Väl mött en lördag på stan.
MC sektionen
Mc-klubben har kört barncancermilen i Borås. Det var 435 motorcyklar som var med och körde och de samlade
tillsammans in 114 000 kronor. Bra jobbat till alla som var med.
Bowlingsektionen
Vår bowlingsektion växer, tidigare spelare Sven Henriksson och Tommy Snare har fått sällskap av 2 nya spelare.
Vi önskar Angelica Andersson och Stefan Mårtensson lycka till i seriespelet.
Favorit i repris
I augusti drog ett glatt gäng iväg till Skagen för en helg. Vi bodde på samma ställe som förra gången och grillen
utnyttjades flitigt även iår. Bra väder, god mat och kall öl- med ett gäng Prippare kan det inte bli annat än en
mycket trevlig helg.

Här trivs vi gott och det kommer säkert att ordnas med fler resor till Skagen om något år eller två.

