
 

 

 

 

 

December 2017 

POSTENS IDROTTSFÖRENING 
 

Resultat decemberpromenaden 
Söndagen den 3 december var det åter dags att plocka fram grundskolekunskaperna samt promenadskorna. Syf-
tet den här gången var nämligen PIF:s decemberpromenad, som snart är lika traditionell som tomten och julgra-
nen denna tid på året. Frågor besvarades under vandringen på söder om söder i Helsingborg och minnen dryfta-
des i väntan på att L-O Nathell skulle delge vinnartrion. Och slutligen så kom då resultatet som gav vid handen 
att L-E Gustafsson plockade hem förstapriset den här gången. Tätt före B K Nilsson och Ruben Wahrburg. Stina 
Gustafsson som missade prispallen med minsta möjliga marginal, fick sin tröst då en julskinka traditionsenligt 
lottades ut. Övriga deltagare fick i sin tur glädja sig åt den julgåva som också delas ut som en trad-
ition. En härligt rökt korv från mästaren i branschen – nämligen Per i Viken.   

Postklassikern  
Hur blir man en Postklassiker? Grenarna och sträckorna är Postskidan 10 km, Postmilen 10 km, Posttrampet  4-5 
mil och Postsimmet 1 000 meter. Samtliga fyra grenar måste genomföras under ett kalenderår och alla grenar kan 
göras på hemmaplan. Känns det för mycket kan du välja halva sträckorna. 

För nästa år ser programmet ut så här: 

• Postskidan  -  Sundsvall, 10 februari (mer info och inbjudan kommer senare i Scoopet) 

• Postmilen  -  Stockholm, 12 maj 

• Posttrampet  -  Sjötorp (Göta Kanal), 15 september 

• Postsimmet  -  Hemmaplan, 10 November 
 
För mer information titta gärna in på pif.nu eller gå med i vår facebookgrupp: Postklassikern PIF Helsingborg 

 

December månads dragning 
 

 
Årsmöte 
Lördagen den 24 januari kallar PIF Helsingborg till årsmöte i klubblokalen. Skriv in detta datum och 
avsätt kvällen till den tura som alltid åtföljer mötet. Mer information kommer i nästa nummer av Scoopet 

 

Golf 
Söndagen den 8: e oktober avgjordes Gåsagolfen på Vikens GK. Ett glatt gäng på nio personer fick uppleva en 
golfrunda när den är som svårast. Kustnära Vikens GK spelades i tufft väder med hårda nordliga vindar. Det var 
riktigt svårspelat och resultaten var förhållandevis låga. Mikael Lind bemästrade vindarna bäst och segrade på 25 
poäng. Joakim Thoren hamnade tvåa tätt efter på 24 poäng. Med samma poäng som föregående knep Bengt Er-
iksson tredjeplatsen.  
I september spelades Postmästerskapen i Halland. Ringenäs GK var platsen där 120 golfare samlades 
under några härliga golfdagar. Banan som ligger fint vid kusten med fantastisk utsikt över havet. 
Bortsätt från lite regn hade vi tur med vädret, behagliga hösttemperaturer med mycket sol. Magnus 
Nathell lyckades bäst i tävlingen och slutade på en femte plats.  I B klassens nettotävling lyckades 
Mikael Karlsson bra även i år och slutade tvåa där. Nästa år besöker vi Värmland. Hammarö GK utan-
för Karlstad står som värd för 2018 års mästerskap.  

 

Bli medlem i PIF 
Du som vill bli medlem i PIF, eller helt enkelt bara veta mer om vår verksamhet. Gå in på vår hemsida 
www.pifhbg.se eller kontakta ordförande Mats Svensson – 0706-92 62 90. 

 
 

Bladare och redaktion önskar alla läsare av Scoopet en riktigt  

God Jul och ett Gott Nytt År. 

https://www.postnordplus.com/fritidsforeningar/postens-idrottsforbund/arrangemang/postklassikern/
http://www.pifhbg.se/
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


 

 

 

 
 
 
 

 

Titanic The Exhibition 
är en fantastisk upplevelse som tar oss tillbaka 105 
år i tiden. Följ med på en känslomässig resa – ge-
nom berättelser, fotografier och privata föremål där 
du som besökare får uppleva historiens mest legen-
dariska skepp på sin första och sista resa.  Utställ-
ningen pågår till 14 januari Plats: Malmömässan 

 
Välkommen ombord! Du som är medlem i Post-
folket Nordvästra Skåne får 75 kr tillbaka när du 

besöker utställningen Titanic The Exhibition.  
 
Ordinarie pris: Vuxen 185 kr  Senior (65+) 165 kr Du bokar själv ditt besök på titanicmalmo.se 
Här hittar du också mer information om utställningen, öppettider m.m. Ta en kopia på din 
biljett och bifoga ditt namn, adress, telefonnummer och sist men inte minst – ditt kontonum-
mer inkl. clearingnummer.   

Skicka till…: Postfolket ℅ Tommy Sandell S:t Peders gata 11, 1005 254 37 Helsingborg 
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Posten Seniorerna 
Teater 

 Stadsteatern ger under vintern en familjeföreställning som heter ”Ropunzel”.  

Det är en saga om en mamma som ger bort sitt barn Ropunzel  i utbyte mot en 

magisk växt och detta ställer till en del oväntade saker. Föreställningen är full av 

rörelser och dans. 

Anna-Lena har biljetter till en föreställning söndagen den 21 januari 2018 kl 16.00. Kontakta 

Anna-Lena senast den 15 december för biljetter till söndagen på E-mail: anna-lena.kelfve@te-

lia.com eller tel.: 042-298621 eller 0709-26 71 05. Hon kan ordna biljetter även till andra före-

ställningar. 

 

Årsmöte 
Reservera torsdagen den 15 februari 2018 kl 14.00 för årsmöte på 

Möllegrändens Festvåning . Vi bjuder på lunch och kaffe efter för-

handlingarna. Fullständig inbjudan med tid för anmälan kommer i 

slutet av januari.       

 TRÄFF I ÄNGELHOLM  

POSTEN SENIORER BJUDER IN TILL EN TRÄFF I ÄNGELHOLM.  

 

• PLATS: FÖRETAGSCENTER INDUSTRIGATAN 6  

• NÄR : TISDAGEN DEN 19 DECEMBER 2017  KL 1400.  

• PROGRAM : FRÅGESPORT FIKA OCH INFORMATION OM 2018  

• INGEN FÖRANMÄLAN BEHÖVS.  

 

VÄLKOMNA!  

 

 

 

God Jul och Gott Nytt År önskar 
Styrelsen Posten Seniorerna NV Skåne 

Vi tackar för det stora deltagandet i våra aktiviteter och den trev-

liga samvaron vi haft på våra träffar.  

Vi hoppas att deltagandet blir lika stort under 2018 
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