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POSTENS IDROTTSFÖRENING
Scoopet som mail

D

u vet väl att det numera går alldeles utmärkt att få Scoopet via mail. På detta sätt besparar du oss en del jobb men framför allt, så gör du en insats för miljön. Skicka bara
ett meddelande till:
matts.svensson@comhem.se eller till mats.svensson@ovhelsingborg.se så fixar vi resten.

Decemberpromenaden

P

ostens IF arrangerar som vanligt en decemberpromenad, så även i år. I bästa tänkbar
väder anslöt deltagarna och gick den sköna vandringen under det att frågor
besvarades. Ingen hade alla rätt, men följande lyckades pricka in 9 av 10 möjliga: Ruben Wahrburg, Stina Nilsson, Bengt Skoog, B K Nilsson, Maj-Britt Nilsson
och L-E Sanfridsson. Vi säger grattis till pristagarna där även Riita Olofsson
lyckade vinna den Julskinka som lottas ut. Blotta deltagandet i promenaden belönades med en rökt korv i vanlig ordning.

PIF:s medlemslotteriet
November
1.a pris
2.a pris

32
47, 22, 123, 21, 161, 72, 146, 33, 46, 64

December
1:a pris
2.a pris:

23
113, 173, 161, 241, 279, 80, 139, 271, 149, 23

Träna på PIF:s klubblokal

I

vår förening så har vi som bekant tillgång till en tränings och klubblokal nere
på Brunnbäcksgatan i södra Helsingborg. Du vet väl att du som medlem I PIF
Helsingborg alltid har möjlighet att träna denna lokal. Förutom en hel del träningsredskap, har man även tillgång till bordtennisbord, ett enklare pentry och ett mötesrum
som alltså är tillgängligt för alla i PIF. Förutsättningen är givetvis att du är medlem i vår förening. På vår hemsida finner du allt du behöver veta om hur du blir detta.

Annons
KLASSISK MASSAGE ERBJUDANDE.
12 års erfaren massör är tillbaka efter mammaledighet. Ett bra JULKLAPPSTIPS, köp PRESENTKORT NU - boka senare. Erbjudandet gäller endast under februari och mars månad och i mån av
plats. MASSAGE 30 min - 200 kr. Kontakta Bjuvs Wellness: Nina Eimir 0731-80900

POSTENS IDROTTSFÖRENING
GOLFSEKTIONEN
rets postmästerskap avgjordes i år på Ekerum den 22-24 september. Fyra spelare från
PIF Helsingborg deltog. Vi upplevde några fantastiska dagar på Sveriges bästa golfanläggning. Vädret visade sig från sin absolut bästa sida med sol och
20 grader. 95 postare från hela hade samlats och njöt av några härliga
dagar. Banorna var i toppskick. De flesta hade det dock rätt tufft på banan med svåra snabba greener. Vann gjorde Mats Birgersson från Norrköping. Han spelade som vanligt riktigt bra golf och vann i stor stil. Magnus Nathell spelade stabil golf och hamnade på en fin tredjeplats i mästerskapet. I B-klassen imponerade Mikael Karlsson och vann netto klassen! Stort grattis till honom.

Å

Söndagen den 9:e Oktober spelades den klassiska Gåsagolfen på Vikens
GK. Denna tävling brukar normalt locka många spelare. Dessvärre var årets deltagarantal
lågt. Men vi som hade samlats njöt av en fin dag trots att vädret inte var det bästa. Jan-Åke
Svenningsson trivdes bäst på den havsnära golfbanan och segrade. Efteråt samlades vi som
vanligt i Klubbhuset där vi åt en bit mat och avslutade golfsäsongen.
Jag vill tacka för i år och hoppas att vi ses till våren! //Magnus Nathell

Årsmöte
Lördagen den 18 februari kommer PIF Helsingborg att hålla sitt årsmöte på
klubblokalen Brunnbäcksgatan 29 A. Mötet kommer att åtföljas av traditionsenlig
tura. Mer information kommer ni att få i nästa nummer av Scoopet, som utkommer runt den 20 januari. Ni som har uppdrag i föreningen och som inte önskar
fortsätta, skall omedelbart kontakta valberedningen.

Idrottsmuseet
Under 2017 kommer PIF Helsingborg att ha ett samarbete med Helsingborgs Idrottsmusuem, där vi
kommer att subventionera våra medlemmars besök
på deras arrangemang. Storleken på subventionerna kommer att
bedömmas från fall till
fall. Men är ni några
stycken, eller en enskild medlem, som vill
gå på något av deras
arrangemang, så kontakta I god tid: Mats
Svensson i PIF 0706-92
62 90.

Succén fortsätter - det här får du ju bara inte missa!
I höst kan du som medlem i Postfolket få tillbaka 30% av biljettpriset (max 200:-).!!!!
Vi vill uppmuntra våra medlemmar att gå på konsert, musikal eller teaterföreställning! Eftersom intresset för de
rabatterade sommarkonserterna var stort så har vi beslutat att fortsätta med detta koncept även i
höst. Du har alltså fortfarande möjlighet att själv välja vilken konsert eller föreställning du vill gå
på.
 Du köper själv din biljett till valfri konsert eller föreställning i närområdet (ej Danmark).
 Sedan tar du en kopia på biljetten och bifogar ditt namn, adress, telefonnummer och sist men inte minst –
ditt kontonummer inkl. clearing-nummer.
 Lägg i kuvert och skicka in till Postfolket. Adressen hittar du nedan.
 Klart!

När kommer jag att få tillbaka mina 30% (max 200 kr) av biljettpriset?


Om du skickar in alla uppgifter så
kommer pengarna att sättas in så
snart som möjligt på ditt konto.

Skicka till:
Postfolket
℅ Tommy Sandell
S:t Peders gata 11, 1105
254 37 Helsingborg
Ett litet tips…
Har du HD-Passet eller liknande förmånskort
så tänk på att du ofta kan få biljetten till rabatterat pris på vissa evenemang.

Posten Seniorerna
Årsmöte
Årsmötet för Posten Seniorerna NV Skåne äger rum den 9 februari
2017 kl 14.00 på Möllegrändens Festvåning, Helsingborg.
Inbjudan och möteshandlingar sändes ut i januari 2017.

Teater
Vårt teaterombud Anna-Lena Kelfve har biljetter till pjäsen ”På
gränsen” på Stadsteatern fredagen den 17 februari 2017 kl 19.00.
Hon kan också ordna biljetter till andra föreställningar på Stadsteatern t ex ”Farmor och vår herre” med Eva Rydberg.
Kontakta Anna-Lena på mail: anna-lena.kelfve@telia.com
eller tel. 042-29 86 21 eller 0709-267105.

God Jul och Gott Nytt År

Önskar
Styrelsen Posten Seniorerna NV Skåne
Vi tackar för det stora deltagandet i våra aktiviteter
under året och den trevliga samvaron vi haft på våra
träffar.
Vi hoppas att deltagandet blir lika stort under 2017.

