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POSTENS IDROTTSFÖRENING  
 

Datum för 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: 

• 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, eller kontakta:  Tommy Sandell,  0706 314 614 

Postmilen fyller 30 år – var med och fira i Stockholm den 12 maj  
Postmilen fyller 30 år! Start och mål blir vid Arken och kommer att gå mot Karlbergs slott och utmed 
stranden av Karlbergskanalen och Ulvsundasjön. Kamratmiddagen blir i Norra Latins vackra lokaler mitt i 
centrala Stockholm. Se hela inbjudan på pif.nu . Där hittar du också information om bl.a 
boende, resepolicy och Kamratfesten. Postmilen är en del av Postklassikern men du kan 
naturligtvis bara delta i Postmilen om du vill. För dig som hellre vill göra Postmilen på 
hemmaplan kommer det att finnas möjlighet till detta. Mer om detta i nästa Scoopet  
Vill du vara i Stockholm, vill jag ha din anmälan senast den 23 mars. Tommy Sandell,  0706 
314 614. 

 

Februari månads dragning i PIF lotteri 
 

Februari 

1:a pris  nr: 245 

2:a pris  nr: 3, 51, 65, 125, 134, 177, 179, 195, 212, 293

 

PIF Helsingborgs årsmöte 
 

 
I februari avhöll PIF sitt årsmöte i klubblokalen på Brunnbäcksgatan i Helsingborg. Samtliga 
styrelseledamöter fick förnyat förtroende och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna 
räkenskapsåret. Föreningens ekonomi är god och under kontroll. Men med tanke på att 
anslagen från förbundshåll helt och hållet uteblivit de senaste åren, gäller det nu att ta höjd för 
kommande utgifter. 
 
Den tavla som konstnären Robert Vaszi målat och som delas ut i Lennart Thernblads minne, 
tilldelas i år Klassikeransvarige Tommy Sandell.  I kommande nummer av Scoopet kommer du att få en 
fullständig förteckning av föreningens funktionärer. På den efterföljande turan trivdes man och pratade 
post och idrottsminnen så det stod härliga till. Och en hel del nya ansikten syntes bland deltagarna.  
 
  

 

 

https://www.postnordplus.com/fritidsforeningar/postens-idrottsforbund/arrangemang/postklassikern/
https://www.postnordplus.com/fritidsforeningar/postens-idrottsforbund/tavlingar/postmilen/


Idrottsmuseet i Helsingborg 

Intressanta gäster från vår region bjuder på historier som inte tidigare berättats. Vi tittar också framåt mot 
HIF:s säsong i Superettan och en VM-sommar där en helsingborgare är i centrum. Plats: Helsingborgs 
Idrottsmuseum, Idrottens hus. Mer info allteftersom vi får den.  

Gå in på Idrottsmuseets hemsida och anmäl dig eller ring 042 - 13 39 00 

 
 
 

 

Konsert eller teatersugen? 
Du som är medlem i Postfolket nordväst 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  
Ringstorpsvägen 30 lgh 1102, 254 54 

 



Posten Seniorer 

Medlemsmöte 
Vi ordnar ett medlemsmöte torsdagen den 22 mars kl 14.00 på 

Träffpunkten Hebsackersgatan 6 i Helsingborg. F.d. 

postaren Bengt Persson underhåller oss med ett musikkryss 

med priser. Vi bjuder på kaffe med bröd Anmälan senast 

den 15 mars via email: postseniorerna.nv.skane@gmail.com 

eller via Tel. 070-5560403  
 

 

Teater 
Stadsteatern ger under våren ”Figaros Bröllop” en musikalisk 

komedi, Anna-Lena Kelfve har ordnat 20 biljetter till söndagen den 8 april 

kl 16.00 som vanligt till det låga ombudspriset 

 

Kontakta Anna-Lena senast den 22 mars på mail:  

anna-lena.kelfve@telia.com eller tel. 042-298621 eller 0709-26 71 05. 

Anna_Lena kan ordna biljetter även till andra föreställningar. 

 
 

Bowling i Ängelholm 
Torsdagen den 15 mars spelar vi bowling i Ängelholm. Platsen är 

Bowlinghallen på Nybrovägen. Tiden är 14:00 och efteråt 

tar vi en fika och diskuterar dagens spel.  

 

Priset är 100:- och i detta ingår spel, skor och fika. Om du 

väljer att endast fika och nöjer deig med att titta på spelet, 

är priset 35:-. 

 

Anmälan endast på telefon till Lars-Olof Nathell : 0733-863343 senast den 

11 mars. 

   

Välkomna ! 

Styrelsen 

Posten Seniorerna NV Skåne 
 

mailto:postseniorerna.nv.skane@gmail.com
mailto:anna-lena.kelfve@telia.com

