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POSTENS IDROTTSFÖRENING
OBS Exklusivt erbjudande till alla PIF-medlemmar OBS

Egentligen är detta evenemang fullbokat, men PIF Helsingborg har
kommit över några enstaka platser till denna kväll.
Den 4 april kommer Sveriges populäraste och mest målmedvetna kock till Idrottsmuseet i Helsingborg
och pratar om sitt spännande liv. En oförglömlig kväll utlovas och en helt annorlunda berättelse från
barndomen i Malmö genom ungdomsåren till dagens stjärnkock är att vänta. Bok-köp & signering
kommer att vara möjliga.
Museet öppnar klockan 17:00 och fika ingår. Plats: Idrottsmuseet i Helsingborg. Tid: 18:30.
Normalpris för detta evenemang är 100:- men som medlem i Postens IF Helsingborg, betalar du endast
30:-, vilket du gör till undertecknad på plats. Men antalet platser är begränsat och jag måste ha din
anmälan på telefon omgående. Absolut senast den 1 april ringer du 0706-92 62 90.

Principen ”först till kvarn gäller” så vänta inte utan ring omgående.
Mats Svensson PIF

Vårpromenad i Bruces skog söndagen den 13 maj

S

öndagen den 13 maj var det så åter igen tid för vår trevliga vårpromenad i Bruces skog. Start
sker som vanligt vid grillplatsen mellan klockan 10:00-10:30.

Parkera på parkeringsplatsen vid Långebergavägens östra sida, cirka 300 meter norr
om Långeberga industriområde. Prisutdelning sker så fort alla är i mål. Som vanligt
bjuds deltagarna på nygrillad korv från Pär i Viken.

POSTENS IDROTTSFÖRENING
Datum för årets Postklassiker
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

Postklassikern på hemmaplan
Postskidan på hemmaplan.
Den geografiska spridningen på årets klassikerdeltagare gjorde att Postskidan på hemmapla kunde
genomföras inte bara i Helsingborg och Bruces Skog utan även i Klippan och i Finja.. Vi var totalt sex
deltagare som medelst stavar gav oss ut i en bitande kall men ack så snöfattig del av Skåne.
Postsmilen på hemmaplan
För dig som vill göra Postmilen på hemmaplan finns det tillfälle att gå eller springa 5- eller 10 km i Pålsjö
skog söndagen den 26 maj kl 10.00. Vi samlas vid P-platsen mittemot Krematoriet. Anmälan senast 25 maj
till Tommy Sandell, 0706 314 614. Har du inte möjlighet denna dag men tänkt springa Springtime,
Änglamilen eller något annat lopp under maj månad kan du tillgodoräkna dig detta. Meddela då mig efter
fullföljt lopp enligt ovan.

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.

Matrs månads dragning i PIF lotteri
Mars
1:a pris nr: 62
2:a pris nr: 1, 20, 25, 64, 96, 114, 135, 172, 194, 220.

•
•

Kommande program
Fisketur någon gång i maj – återkommer i nästa
nummer med exakt datum.
Roger Magnusson intervjuas tisdagen den 8 maj av
Ken Olofsson på Helsingborgs Idrottsmuseum. Läs
mer i nästa nummer av Scoopet.

POSTENS IDROTTSFÖRENING
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 totalt över
30.000 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 (således endast 20:- i månaden) 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 2018april 2019.

Viktig information beträffande medlemsavgiften till PIF
På grund av omständigheter som PIF inte har kunnat påverka, har många medlemmars årsavgift för
innevarande verksamhetsår inte blivit dragen via autogiro. Eftersom att föreningens bidrag utifrån till
vår verksamhet numera är minimala, är PIF Helsingborg synnerligen beroende av dessa
medlemsavgifter. Därför uppmanar vi alla er som inte har fått avgiften dragen i december att istället
betala in den via vårt Postgiro.
Detta gäller företrädesvis de som får sin utbetalning via SPV. Som medlem tar du del av alla de
förmåner, rabatter, subventioneringar och aktiviteter som PIF Helsingborg årligen arrangerar – annars
inte. Dessutom har du fri tillgång till vår klubb- och tränings-lokal på Brunnbäcksgatan 29a i källaren.
Årsavgiften på 150:- sätter du in på Plusgirokonto 11 22 07-6

Träna på 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 www.pifhbg.se finner du
allt du behöver veta om hur du blir detta.

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 Seniorerna
Medlemsmöte
Vi ordnar ett medlemsmöte torsdagen den 19 april kl 14.00 på Träffpunkten,
Hebsackersgatan 6. Helsingborg. Sonja Månsson som
representerar Helsingborgs Släkt och bygdeförening kommer att
berätta om släktforskning i allmänhet. Vi bjuder på kaffe med
bröd. Anmälan senast den 12 april via email:
postseniorerna.nv.skane@gmail.com eller via Tel. 070-55 60 403

Kommande program
•

Vårpromenad i Jordbodalen onsdagen den 16 maj med
tips och grillning. Reservera dagen. Inbjudan kommer.
Bangolf på Kärnans bangolfklubb den 20 juni.

Välkomna !
Detta har hänt:
Årsmötet hölls den 15 februari och samtliga i styrelsen omvaldes som således
ser ut enligt följande:
• Ordförande: Lars-Olof Nathell
• Kassör: Leif Månsson,
• Sekreterare Lars-Erik Sanfridsson.
• Övr. ledamöter: Gunnel Lindqvist, Benny Olofsson, Tore Wennerholm
• Ersättare: Siv Åström, Stina Gustafsson, Anna-Lena Kelfve.

Styrelsen
Posten Seniorerna NV Skåne

