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POSTENS IDROTTSFÖRENING 
 

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 hem-
sida finner du allt du behöver veta om hur du blir medlem. 
 

En härlig golfdag på Perstorps GK.  
ördagen den 3:e Juni besökte vi Perstorps natursköna bana. Nio golfare njöt till fullo i 
härligt sommarväder. Vinnare denna dag blev Joakim Thoren. Han spelade supergolf 
och gick endast sex över par. Med 40 poäng vann han i stor stil. Två blev Magnus Nathell 

med 34 poäng. Med 33 poäng hamnade Pär Palmblad på en tredjeplats. Nästa tävling 
blir preliminärt lördagen den 26 augusti. Bana och tider är inte bestämt ännu. Åter-
kommer med mer info. Årets Post SM spelas utanför Halmstad på Ringenäs GK 22-
23 september. Är ni intresserade av att vara med kontaktar ni mig angående anmälan.  

runekipura@hotmail.com  Tfn: 0727 28 46 96 

 

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 Kungs-

trädgården.  

 
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: matts.svensson@comhem.se  så fixar vi resten. 

 

Juni månads dragning 
200 kr på lott nr. 66 

 

100 kr på lott nr. 56, 81, 90, 92, 110, 158, 182, 215, 217, 287. 

 

Kommande mästerskap i PIF 

 PM Kubb och Boule går samtidigt i Linköping 16 - 17 september.  

 PM Golf går på Ringenäs/Halmstad.  

 Posttrampet kommer att köras som varvlopp på inhägnad bana 2,4 km -20 varv, 48 km..  

(All information om tävlingarna ovan finns på PIF:s hemsida: www.pif.nu) 
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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 max-

beloppet att få tillbaka är 200 kr. 

Hur fungerar det? 

 Du köper själv din biljett till valfri konsert eller föreställning i närområdet (ej Dan-

mark). 

 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. 

 

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-Pas-

set 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 

 
Se Eva Ryberg på Fredriks-
dal med Postfolket 
Postfolket har kommit över ett (begränsat) antal bil-

jetter till succéföreställningen av Fredriksdals-

teaterns uppsättning av Hotelliggaren söndagen den 

6 augusti klockan 18:00.  

Medlemmar betalar endast 300: och för icke med-

lemmar är priset 470:-. Kontakta Ingela Skoog på 

telefonnummer 072-206 88 55. Först till kvarn..! 

 

 

 



Posten Seniorerna 
         

Medlemsmöte  
Torsdagen den 31 augusti 2017 klockan 14.00 Träffpunkten, Hebsackersgatan 
6, Helsingborg Ulrik Alm berättar och visar bilder från en resa i Zambia vin-
tern som gick. Luangwa – vildmark och by i Zambia. Vi bjuder på kaffe med 
bröd och har en trevlig samvaro.  
Anmälan senast den 24 augusti.Anmälan bör helst göras 
via mail: postseniorerna.nv.skane@gmail.com, men kan 
också göras via telefon: 070-556 04 03 ( Leif Månsson). 

 

Välkomna ! 

 

     Förhandstips  
Den 29 september kommer Lennart Palm från Lerum och underhåller musik-
frågeprogram. Lennart Palm är känd från radio och tv. Lennart var hos oss 
förra året och kåserade om gravvalv. Träffpunkten kl. 14.00 och 
eftersom vi kan vara högst 60 personer i lokalen så går det bra 
att anmäla sig redan nu. 

 

Styrelsen Posten Seniorerna NV Skåne 
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