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POSTENS IDROTTSFÖRENING
Rabatt för dig som vill se HIF eller FCH

F

ör att ytterligare stimulera idrottsintresset bland PIF:s medlemmar, kan du som vill se elitidrott
få rabatt på ditt nästa besök. Erbjudandet gäller om du går och tittar på någon av FCH:s slutspelsmatcher i innebandy, eller HIF:s premiärmatch mot Trelleborg. Mot uppvisande av biljett,
får du 50:- tillbaka – detta som ett mervärde för ditt medlemskap i PIF. Skicka bara kopia på biljetten
(SMS eller Scanna) till kassören och vem du är, så reglerar vi detta via insättning på ditt konto.
 SMS till Ulf Pettersson: 0705-79 00 76
 Mail till: up@pifhbg.se

Fiske med PIF

L

ördagen den 20 maj är det dags för fisketur med PIF igen. Mellan klockan
8:00-12:00 är båten ute på sundet i sin jakt på storfisken. Du anmäler dig
till Bo Tilly på Telefon senast den 14 maj på telefon: Som medlem i PIF får du
100:- i rabatt på priset.

PIF:s medlemslotteriet
Mars 201
200 kr på lott nr. 234
100 :- på lott nr. 24, 34, 97, 158, 186, 201, 202, 250, 251, 289

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

RESOR på gång med Leif Borgner.




Göta Kanal 29/5-31/6.
Resa med mycket innehåll
Lloret de Mar 19-26/9
6 mil norr Barcelona Flyg.
Julresa till Bremen 5-7/12 Inkl. vinprovning, shopping.

Pris 3495 kr
Pris 6795. Fåtal pl.
Pris 2395 kr

Vill ni veta mer om dessa resor, kontakta mig på tel. 0733 664121,

Sms eller mail. Leif.borgner@outlook.com. Så får Ni utförligt prospekt.

POSTENS IDROTTSFÖRENING
Klassikern 2017
Postklassikern – Postskidan på hemmaplan.
Vi hade inga deltagare i Mora där Postskidan arrangerades den 3-4 februari. Däremot var vi några
tappra få som trotsade den i år särdeles skånska vintern och gick stavgång på hemmaplan i Pålsjö
skog sista söndagen i februari.
Postklassikern – Postmilen i Göteborg.
Den 6 maj är det dags för Postmilen som vi i år går eller springer på gamla varvsområdet i Göteborg. Du kan välja 5 - eller 10 km. Postmilen är en del av Postklassikern men du kan naturligtvis
göra den som enskild gren. (Sista ordinarie anmälningsdag var den 3 mars men det finns fortfarande möjlighet till efteranmälan i mån av plats.)
För detaljerad info gå in på pif.nu
Anmälan senast 24 mars till Tommy Sandell, 0706 314 614
Postklassikern – Postmilen på hemmaplan
För dig som vill göra klassikern på hemmaplan har du möjlighet att gå eller springa 5 - eller 10 km i
Pålsjö skog söndagen den 21 maj kl 10.00. Samling vid Krematoriet.
Anmälan senast 20 maj till Tommy Sandell, 0706 314 614
Datum för kommande grenar i Postklassikern
 Posttrampet Stockholm 2-3 september
 Postsimmet Hemmaplan 11 november
OBS: För dig som deltager i klassikern eller ställer upp i enskilda grenar har vi nu en facebookgrupp där vi kan lägga upp och dela information. Gå med i: Postklassikern PIF Helsingborg

Konsert eller teatersugen? Du som är medlem i Postfolket Nv Skåne kan få till
baka 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. 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.
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.
Skicka till…
Postfolket
℅ Tommy Sandell
S:t Peders gata 11, 1005
254 37 Helsingborg

http://www.postnordplus.com/postfolket
 Vill du ha Scoopet som mail istället för i pappersform, så
skicka ett meddelande om detta till: mats.svensson@outlook.com
 Du vet väl förresten att du hittar också massor av fina fritidstips på : www. postnordplus.com

Posten Seniorerna
Studiebesök
Vi gör ett studiebesök på Medicinhistoriska museet på
Bergaliden 20 i Helsingborg torsdagen den 6 april kl
14.00. Högst 40 personer så först till kvarn gäller.
Vi bjuder på kaffe med bröd. Ingen avgift. Anmälan senast den 29 mars till Email: postseniorerna.nv.skane@gmail.com. Men kan
också göras via tel: 070-556 04 03.

Teater
Vårt teaterombud har ordnat 40 biljetter till musikalen ”Pelle Erövraren – den
stora kampen” på Helsingborgs Arena (obs. platsen). Söndagen den 7 maj
klockan 16.00
Handlingen utspelar sig i början av förra seklet och bygger på
Martin Andersen Nexös tredje bok i romanserien om Pelle Erövraren.
Ombudspriset 150 kr gäller. Anmälan senast den 10 april till Anna-Lena
Kelfve på mail:anna-lena.kelfve@telia.com eller telefon: 042-29 86 21

Förhandstips:

 Tipspromenad i Jordbrodalen den 18 maj.
 Besök i Grevieparken den 23 maj
 Bangolf den 20 juni

