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Februari 2017 
Informationsblad för PIF Helsingborg, Postfolket & Postens seniorer 

POSTENS IDROTTSFÖRENING 
PIF:s årsmöte 

Du vet väl förresten 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: mats.svensson@ovhelsingborg.se så fixar vi resten. 

 
PIF:s medlemslotteriet 
Februari 

1 pris 207 

2 pris 229, 235, 177, 286, 2, 204, 96, 12, 10, 75 

 

Träna på PIF:s klubblokal 
I 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 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. 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Sittande” var ordet för dagen när PIF avhöll sitt årsmöte i mitten av februari.  Samtliga po-

sitioner i styrelsen blev oförändrade och på hemsidan ser du vilka som innehar vilken befatt-

ning och kontaktuppgifter till dessa. Ärsmötet åtföljdes i vanlig ordning av en tura och stäm-

ningen ombord var sedvanligt god. 
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Klassiker på hemmaplan 
För dig som vill göra klassikern på hemmaplan, finns det nu möjlighet att gå 

stavgång i Pålsjö Skog söndagen den 26 februari kl 10.00. Samling sker vid 

Krematoriet. Anmälan senast den 24:e till L-E Sanfridssson tel 0706 588 569. 

 
 

Allsvensk topphandboll nästan gratis 
Postens IF har tio stycken biljetter till den allsvenska seriefinalen mellan OV Helsingborg – 

Önnered som spelas söndagen den 5 mars klockan 17:30. Som medlem i PIF beta-

lar de första tio som anmäler sitt intresse endast 20:- för denna match.  

Ring Mats Svensson på 0706-92 62 90 senast den 28 februari och anmäl 

dig. 
 

 

 
 

Konsert eller teatersugen? 
Du som är medlem i Postfolket Nv Skåne kan få tillbaka 30% av biljettpriset* 
 

Vi vill uppmuntra våra medlemmar att gå på konsert, musikal eller teaterföreställning. 

Du har möjlighet att själv välja vilken konsert eller föreställning du vill gå på. 

 

*Observera maxbeloppet att få tillbaka är 200 kr. 
 

Hur fungerar det? 
 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. clearingnummer.  
 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. 

 
Ett litet tips… 
Har du HD-Passet eller liknande förmåns-

kort så tänk på att du ofta kan få biljetten 

till 

rabatterat pris på vissa evenemang. 

 

 

Skicka till… 
Postfolket 

℅ Tommy Sandell 

S:t Peders gata 11, 1005 

254 37 Helsingborg 

 

 

 


