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POSTENS IDROTTSFÖRENING 
Vårpromenad i Bruces skog den 14 maj 

öndagen den 14 maj var det så åter igen tid för vår trevliga vårpromenad i Bruces skog. 
Start sker som vanligt vid grillplatsen mellan klockan 10:00-10:30. Parkera på 
parkeringsplatsen vid Långebergavägens östra sida, cirka 300 meter norr om 

Långeberga industriområde. Prisutdelning sker så fort alla är i mål.  
Som vanligt bjuds deltagarna på nygrillad korv m.m.  

 
Fiske med PIF den 20 maj 

ördagen den 20 maj är det dags för fisketur med PIF igen. Mellan klockan 8:00-12:00 är båten 
m/s Vandia ute på sundet i sin jakt på storfisken och den här gången utgår vi från Norra 
hamnen. Du anmäler dig till Bo Tilly på Telefon senast den 14 maj på telefon: 

0709-909 270 OBS: Som medlem i PIF får du 100:- i rabatt på priset..!!  

 

Träna på PIF:s klubblokal 
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 Helsing-
borg 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

 

Klassikern 2017 
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 deltar i klassikern eller 
ställer upp i enskilda grenar har vi nu en fa-
cebookgrupp där vi kan lägga upp och 
dela information. Gå med i: Postklassikern 
PIF Helsingborg 
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POSTENS IDROTTSFÖRENING
 

Till alla scoopetläsare som inte har en lott i Postens IF:s  
Men som vill ha chansen på att vinna en del av de 193 vinsterna eller 33,300 kronorna som lottas 
ut varje år. Så här fungerar Postens IF:s lotteri. 
 
1. Antal lotter är 300 st. 
2. Dragning sker varje månad fr.o.m. maj månad och i ett år. I april varje år sker en slutdragning med flera och 

större vinster. 

 Totalt utlottas 33,300 kr, 193 vinster! 

 Varje månad utlottas 1,200 kr fördelat enligt följande: 1 á 200:-, 10 á 100:-. 

 Vid slutdragningen i april utlottas 20,100 kr, fördelat på hela 72 vinster:  

 1 á  6,000:-, 1 á 3,000:-, 1 á 1,000:-, 4 á 500:-, 5 á 300:-, 30 á 120:- och  30 á 100:-. 

3. Dragningen görs av kommunens lotterikontrollant. 

4. Vinsterna utbetalas till vinnarnas konto omedelbart efter dragningen. 
5. Resultatet av dragningarna tillkännages i Scoopet i mitten eller slutet av månaden och även på pif:s hemsida: 

www.pifhbg.se  
6. Avgiften är 240:- per år och lott, betalas in på plusgiro 487 50 41-8 under april månad. Glöm inte att ange ditt 

namn, adress och kontonummer. När betalningen sedan är gjord så tilldelar vi dig ett ledigt lottnummer mellan 

1-300 som du sedan har så länge du är med i lotteriet. Om du har speciella önskemål om lottnummer går det 

alltid att fråga Benny Olofsson på tel. 0703-548014, eller via mail: riittny@gmail.com om just ditt turnummer 

är ledigt. Det går också bra att ha mer än en lott eller kanske ge en lott till en vän eller bekant. 

 
OBS: Alla som redan är med i lotteriet får snart ett brev hem med inbetalningskort. 

 
Lotteriet ger ett bra bidrag till verksamheten inom Postens IF, Helsingborg och vi vill passa på att tacka Dig på förhand 
för att Du vill vara med att stötta vår verksamhet. För att vara med från första början måste Du betala in avgiften senast 
under april månad 2017. Nästa lotteriomgång är maj 2017-april 2018. 
 
OBS: Alla som ordnar en ny medlem till lotteriet får en trisslott som tack för hjälpen. Se till så att ingen är lottlös. 

 

April 2017 Slutdragning 
 

 6000 kr på lott nr.  100 
 

 3000 kr på lott nr.  65 
 

 1000 kr på lott nr.  253 
 

 500 kr på lott nr.  101, 130, 176, 259. 
 

 300 kr på lott nr.  59, 73, 98, 245, 282. 
 

 120 kr på lott nr.  
5, 15, 17, 24, 30, 42, 54, 85, 86, 104, 121,128, 142, 158, 172, 181, 188, 196, 219, 
223, 234, 243, 248, 252, 260, 275, 277, 285, 289, 295. 

 

 100 kr på lott nr.  
13, 16, 36, 49, 57, 87, 88, 91, 102, 141, 147, 154, 165, 173, 177, 183, 200, 215, 
216, 217, 224, 233, 247, 249, 
250, 251, 254, 269, 271, 294. 
 

 

http://www.pifhbg.se/
mailto:riittny@gmail.com
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOht_215vPAhUhb5oKHSU2DSQQjRwIBw&url=http://www.keyword-suggestions.com/dG9tYm9sYSBleHRyYQ/&bvm=bv.133178914,d.bGs&psig=AFQjCNGSmFabsHvz0hfC7ETcgZQWhlA_ow&ust=1474383289234693


 
 

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 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 

 
Möt våren i Tyskland.  

 

 Resa till Bordershop den 13 maj.  

 Kostnad 400:- för medlemmar i Postfolket – övriga betalar 560:-  

 Betalas ombord på Bussen.  
 
För ytterligare information:  
Ring 0702-435 123 till Per eller 0702-525 484 till Lasse Danielsson 

 
Arrangörer:  

Postfolket tillsammans med Per i Väsby 

 

Vårkonsert i försommaren – för alla sinnen    
Kören Fyrstämman 14 maj klockan 18.00 GA kyrkan - entré 

 



Posten Seniorerna 
 

V Å R P R O M E N A D 
 

Vi gör en promenad genom Jordbrodalens övre del när naturen är som vackrast. 

 

 START:   Vi samlas på parkeringsplatsen vid Sundspärlan 

 DAG:   Torsdagen 18 maj 2017 

 KLOCKAN:  10:00-10.15 

 

Vi går i samlad grupp under ledning av Tore Wennerholm och vi svarar på tipsfrågor som 

finns samlade på en gemensam plats. 

 

Grillad korv med bröd serveras efter rundan. Efter eget önskemål ta med 

något att dricka och en penna för tipset.  

 

Eftersom det inte finns sittplatser runt grillen så ta gärna med stol. Anmälan senast den 12 

maj helst till E-mail: postseniorerna.nv.skane@gmail.com . 

 

Men kan också göras via telefon: 070-5560403 (Leif Månsson) Stadsbuss nr 3 går till 

Närlunda.                                          

Välkomna ! 

 

Eftermiddagsunderhållning i Grevieparken 
 

 Tisdagen den 23 maj 2017 kl 14.00. 

 Samling på parkeringen kl 13.30. 

 

Delar av Arlöv revyn underhåller. Skivor till kaffet med musikfråge-

sport. Sju sorters kakor till kaffet eller teet. 

 

Anmälan senast den 9 maj genom insättning av 160 kr på vårt plusgiro 

4956117-8. Vi har 40 platser. Om du inte har möjlighet att ta dig till Gre-

vie så meddela någon i styrelsen så ordnar vi det.  

                    

Välkomna ! 

Styrelsen Posten Seniorerna NV Skåne 
                 

 

mailto:postseniorerna.nv.skane@gmail.com

