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Informationsblad för PIF Helsingborg, Postfolket & Postens seniorer

 

POSTENS IDROTTSFÖRENING 
Vårpromenaden 

om vanligt vid den här tiden, så arrangerade PIF en tipspromenad i underbara Bruces skog 
och den här gången var det Lars-Olof Nathell som höll i frågetrådarna. Klurighetsnivån var 
som vanligt hög när vederbörande får fria händer och säkert så kliades det bort ett och an-

nat hårstrå där ute vid träden i jakten på de rätta svaren. Följande lyckades bäst den här gången: 

1:a Riitta Olofsson 10 rätt, 2:a Marcus Eldh 10 rätt samt 3:a Bosse Tilly också 10 rätt 

 
Fisket med PIF 

ite fisk och alldeles för få fiskare var det något dystra facit av fisketuren i maj. 
Nu tar sektionen nya tag och kallar till en tur i september och då hoppas vi in-
nerligt att fler nappar.  

 

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

 

Golfsektionen drar igång 
ördagen 3:e juni spelar vi på Perstorps GK. Vi hoppas givetvis att få se så många som 
möjligt! Klockan 10:00 är första starttid och din greenfee kommer att vara subvention-
erad. Anmälan görs till Magnus Nathell. runekipura@hotmail.com eller 0727 28 46 96.  
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POSTENS IDROTTSFÖRENING 

Klassikern 2017 
ostkassikern – Posttrampet i Stockholm. Den 3 september är det dags för Posttrampet 
som i år blir något extra! Vi kommer att cykla ett lopp som heter Sthlm Bike och startar utanför 
Slottet med målgång kring Kungsträdgården.  

 
Vi börjar för ovanlighetens skull med kamratmiddag lördag kväll. Loppet går tidigt sön-
dag morgon och avslutas med frukost i Kungsträdgården! Det kommer att finnas till-
gång till hyrcyklar. För mer info se postnordplus.com/pif 

 
Anmälan senast 9 juni till Tommy Sandell, 0706 314 614 

 
För dig som vill göra klassikern på hemmaplan kommer vi att arrangera ett eget lopp i sep-
tember. Mer information kommer längre fram i sommar 
 
Rapport från Postklassikern – Postmilen i Göteborg. 
Lördagen den 6 maj var det så äntligen dags för Postmilen som i år var förlagt till Sveriges 
framsida Göteborg. Ja, även vädret visade sig från sin bästa sida när cirka 600 postare från hela 
landet samlades inför start vid dockan på gamla Eriksbergsvarvet denna soldränkta eftermiddag. 
Från PIF Helsingborg var vi sju stycken som tog oss runt en både utmanande och vacker bana. 

 
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. 

 

Maj månads dragning 
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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 
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