
 

 

 

 

 

Januari 2017 
Informationsblad för PIF Helsingborg, Postfolket & Postens seniorer 

POSTENS IDROTTSFÖRENING 
Scoopet som mail 

u vet väl att det numera går alldeles utmärkt att få Scoopet via mail. På detta sätt be-

sparar du oss en del jobb men framför allt, så gör du en insats för miljön. Skicka bara 

ett meddelande till: mats.svensson@ovhelsingborg.se så fixar vi resten.

 

PIF:s årsmöte och tura den 18 februari 
ostens IF håller sitt årsmöte lördagen den 18 februari i föreningens klubblo-

kal på Brunnbäcksgatan 29 A. Medlemmar är hjärtligt välkomna. Efter mö-

tet arrangerar vi traditionsenligt en tura och anmälan till denna görs senast 

den 31 januari. Båten avgår 18:50. Anmälan görs på telefon till Mats Svensson 070-692 62 90. 

Dagordning hittar du på vår hemsida: www.pifhbg.se 

 
PIF:s medlemslotteriet 
Januari        

1:a pris          239 

2:a pris          52, 49, 63, 127, 157, 23, 288, 35, 228, 46 

 

Träna på PIF:s klubblokal 
vår förening så har vi som bekant tillgång till en tränings och klubblokal nere 

på Brunnbäcksgatan 29 A 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 mötes-

rum 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. 
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POSTENS IDROTTSFÖRENING 
 

Idrottsmuseet i Helsingorg 

Dokumentär av Dencker om L-E Ahlberg 
Den 1 februari kan ni se Torbjörn Denckers film om Höganäs 
store fotbolls- och tennisstjärna Lars-Erik Ahlberg. 

 
Boka in onsdagen den 1 februari 2017 så ses vi 18:30. Pris för medlemmar i 

PIF - endast 20:- (ordinarie pris: 50:-) kaffe & bulle ingår. Anmälan senast 

den 27 januari till Mats Svensson 070-692 62 90 Museet har öppet från 17. 

 
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 bedömas 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. 

 

 
 

 

 
 

Inbjudan till Postfolkets årsmöte! 
 

Lördagen den 25 februari klockan 17.00 kommer Föreningen Postfolket N.v Skåne hålla sitt 

årsmöte hos Anders Weidmar, Brommagatan 18, Helsingborg 

 

Efter mötet beger vi oss söderut för att äta på Österns Pärla. 

 

Ring eller sms:a din anmälan senast den 11 februari till Tommy Sandell: 0706-314 614 
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