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POSTENS IDROTTSFÖRENING  

Tommy Sandell – 2017 års PIF:are 
Som bekant så utser Postens Idrottsförening i Helsingborg en medlem 

som lite eller mycket mer än andra har ”agerat i föreningens anda”.  
 

en som instiftat priset till framlidne PIF-legendaren Lennart Thernblads minne, är allkonstnären och 
tillika Brevbäraren Robert Waszi. Som ett bevis på föreningens uppskattning 
tilldelas stipendiaten en av instiftaren själv, personligt målad tavla. Till 2017 

års PIF:are utsåg styrelsen Tommy Sandell som bland annat ansvarat för 
samordningen av klassikerarraangemangen. Såväl på hemmaplan som för de 
deltagare som gett sig iväg på de ”ordinarie” klassikerarrangemangen på plats.  
 
Vi i PIF är oerhört glada över att ha Tommy Sandell som medlem i vår förening och 
är honom ett stort tack skyldig för allt det arbete han lägger ner. Som ett bevis för 
detta ses han här som stolt mottagare av denna utmärkelse.    

 

Vårpromenad i Bruces skog söndagen den 13 maj 
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.  

 

Roger Magnusson besök på Helsingborgs Idrottsmuseum  
isdagen den 8 maj mellan klockan 16:00 till ca 17:15 händer det, lite 
före matchen mellan HIF och GAIS i Superettan 19:00. Vi möter en 
av Sveriges finaste fotbollsspelare som var en stor ikon under 

många år i Olympique Marseille och där Ken gjort flera dokumentärer om 
honom.  
 
Roger var ju också tillsammans med Lars-Erik Ahlberg flera månader över i Brasilien och gjorde stor 
succé och därför blir det en särskild samtalsintervju där även Lasse finns med på podiet. En resa som 
blev förverkligad genom Gunnar Göransson, Facitchefen.  
 
Brassarna var faktiskt mycket nära att knyta duon till sig. Något som 
kommer fram vid deras samtal och som kanske inte är så välkänt tidigare 
och ska berättas ytterligare om den här eftermiddagen.  
 
Det går bra att efter intervjuerna att stanna kvar på Idrottsmuseet och 
kolla in utställningarna fram till det är aktuellt att gå in till matchen 19:00. 
Som medlem i PIF Helsingborg betalar du endast 20:- för detta 
evenemang (ordinarie pris 50:-). 

Anmälan görs genom swish-betalning till Mats Svensson 0706-92 62 90 senast den 1 maj 
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POSTENS IDROTTSFÖRENING  

Fiske den 5 maj 
ördagen den 5 maj är det åter dags för PIF:s populära fisketur. Den här gången provar vi 
Landskronabåtarna där PIF har bokat ett antal platser. Båten avgår klockan 08:00 alldeles norr om 
Venbåtarna i Landskrona hamn 8:00 och är tillbaka Klockan 12:00. En stor 

rymlig parkeringsplats finns alldeles i anslutning till kajen.  
 
PIF subventionerar med 100:- för medlemmar samt bjuder på fika. Anmälan senast 
1/5 till Bosse Tilly 0709-909270 mail: bosse.tilly@gmail.com. Väl mött till detta PIF-
arrangemang!  

 

Datum för årets Postklassiker  
ur 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 

ör dig som vill göra Postmilen på hemmaplan finns det tillfälle att gå eller springa 5- 
eller 10 km i Pålsjö skog söndagen den 27 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 enl ovan. 

Postmilen fyller 30 år – var med och fira i  
ostmilen 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 www.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.  

 

 Träna på PIF:s klubblokal 
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. 

 

Scoopet som mail 
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 eller till mats.svensson@ovhelsingborg.se så fixar vi resten. 

 

Glöm inte att du alltid får fortlöpande information och PIF Helsingborgs 
verksamhet på vår hemsida – www.pifhbg.se
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PIF-lotteriet 
Det har varit årsdragning i PIF-lotteriet och den här gången hamnade storvinsten i 
Bjuv. Hela 6000:- kan vinnaren kvittera ut och en hel del andra lyckliga 
vinnare, kan fylla på kassan inför våren. Du som vill vara med i lotteriet, 
läs nedan så får du veta hur det går till. Grattis alla vinnare.    

 

April 2018 Slutdragning 
  

• 6000 kr på lott nr. 7 

• 3000 kr på lott nr. 52 

• 1000 kr på lott nr. 156 

• 500 kr på lott nr. 35, 90, 99, 270. 

• 300 kr på lott nr. 29, 76, 227, 237, 290. 

• 120 kr på lott nr. 2, 25, 28, 33, 37, 42, 43, 50, 67, 68, 74, 79, 80, 107, 109, 124, 125, 
147, 165, 174,189, 192, 208, 214, 222, 241, 247, 260, 264, 300.  

• 100 kr på lott nr. 3, 19, 24, 32, 44, 70, 75, 81, 106, 112, 116, 133, 134, 155, 163, 
169, 177, 182, 190, 213, 221, 223, 233, 254, 263, 273, 274, 296, 297, 299. 

Till alla 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 har fått 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 2018-
april 2019. 
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Möt Våren i Tyskland den 12 maj   
Åk med Per i Väsby till Bordershop.  Medlemmar betalar 400:-Övriga 560:- vilket 
betalas ombord på Bussen.  Avgång från 6.50 Höganäs och från  7.20 Helsingborg. 
Ring Per direkt för anmälan   070 24 35 123.      

 

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 

 V Å R P R O M E N A D  

 
Vi gör en promenad genom Jordbrodalens nedre del 
när naturen kanske är som vackrast. 
 

• START: Vi samlas på parkeringsplatsen vid Sundspärlan 

• DAG: Onsdagen den 16 maj 2018 

• KLOCKAN: 10:00-10:15 
             

Vi går i samlad grupp under ledning av Tore  Wennerholm och vi 
svarar på  tipsfrågor . 

 
Grillad korv med bröd serveras efter rundan. Efter eget önskemål ta 
med något att dricka och en penna så att du kan plita ner svaren på 
tipsfrågorn. Eftersom det inte finns sittplatser runt grillen så ta gärna 
med stol också. Anmälan senast den 11 maj helst till  
E-mail: postseniorerna.nv.skane@gmail.com men kan också göras 
via tel: 070-5560403 (Leif Månsson)  
OBS Stadsbuss nr 3 går till Närlunda.                                          
                               

Välkomna till denna friluftsdag !   

 

Kommande program: 
• Bangolf  20 juni Kärnans bangolf 

• Sofierobesök i mitten av augusti 

• Lunchtura med Aurora i september. 

• Medlemsmöte med underhållning i oktober. 

• 25-årig jubileumsfest i slutet av november. 

• Dessutom teaterbesök på Stadsteatern. 
Inbjudan kommer till varje arrangemang. 

                

Styrelsen 

Posten Seniorerna NV Skåne 
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