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POSTENS IDROTTSFÖRENING
Fiska med PIF
Söndagen den 17 september har PIF Helsingborg bokat plats ombord på
båten m/s Vandia som avgår klockan 08:00. Tillbaka i Norra hamnen är vi
klockan 12:00 och som vanligt subventionerar PIF sina medlemmar med 100:- .
Anmäl dig senast den 7/9 till Bo Tilly på telefon 0709-909 270.

Gå på handboll med PIF
Fredagen den 8 september klockan 19:00 spelar OV Helsingborg premiär i
handbollsligan mot klassiska laget LUGI i Helsingborg Arena. PIF har nu kommit över fem biljetter till denna godbit och du som vill vara med i utlottningen
av dessa, skall omgående skicka ett mail med namn och telefonnummer till
matts.svensson@comhem.se . Vinnarna meddelas per telefon senast den 1 september.

Golfa med PIF

Å

rets Post SM spelas utanför Halmstad på Ringenäs GK 22-23 september. Är ni
intresserade av att vara med kontaktar ni Magnus Nathell angående anmälan.
runekipura@hotmail.com Tfn: 0727 28 46 96

Klassikern 2017 på hemmaplan – ändrat datum

P

ostkassikern – Posttrampet i Stockholm. Den 16 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.

Kommande mästerskap i PIF
•
•
•

Posttrampet i Stockholm 2 – 3
PM Kubb och Boule går samtidigt i Linköping 16 - 17 september.
PM Golf går på Ringenäs/Halmstad 22 - 23 september.

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

Juni månads dragning

Träna i 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 medlem.

Scoopet som mail

D

u vet väl 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: matts.svensson@comhem.se så fixar vi resten.

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.
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

