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POSTENS IDROTTSFÖRENING  

Fiskereferat 
andskrona var angöringsort för vårens fisketur med PIF. Gänget som gav si ut på sundet, kunde 
njuta av strålande väder i form av solsken och nästan ingen vind. Således njöt 
alla på ett spegelblankt Öresund.  

Fisket var däremot trögt. Det var svårt att hitta fisken så det blev mycket letande. En 
del hyfsade torskar togs dock till fånga så helt fel blev inte resultatet den här rundan.  
Och dessutom - PIF bjöd på fika så alla fick något! Största fisk den här gången blev en 
baddare på 4,6 kg. Nya tag till hösten! Bosse 

 

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: 

• 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 

 

 Träna på PIF:s klubblokal 
vår förening så har vi som bekant tillgång till en tränings och klubblokal nere på 
Brunnbäcksgatan 29a 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. 

 

Gå på Olympia med PIF 
en 24 juni spelar HIF match i Superettan på Värnamo på Olympia. Till denna match lottar 
PIF ut 5 stycken biljetter och du som är intresserad skickar bara ett SMS till Mats 
Svensson 0706-92 62 90, så är du med i utlottningen. En förutsättning är givetvis att du är 

medlem i PIF Helsingborg.  

Bordtennis på klubblokalen i höst 
 höst finns det planer på att starta en enklare bordtennisturnering nere på klubben på 
Brunnbäcksgatan. Tanken är inte att turneringen skall spelas under en enskild dag, utan att 
spelarna själv kommer överens om vilka tillfällen som passar bäst för en match. De 

slutgiltiga formerna för turneringen kommer att fastställas när man vet hur stort intresset är. Känns detta 
spännande så kontakta Peter Hultberg på Bunkalundsvägen – telefon: 0733 – 54 79 19 

Maj månads vinnare i PIF:-lotteriet:  

• 200 kr på lott nr. 177 

• 100 kr på lott nr. 13, 55, 82, 87, 92, 94, 237, 249, 267, 268. 

Glöm inte att du alltid får fortlöpande information och PIF Helsingborgs 
verksamhet på vår hemsida – www.pifhbg.se
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https://www.postnordplus.com/fritidsforeningar/postens-idrottsforbund/arrangemang/postklassikern/
http://www.pifhbg.se/
http://www.pifhbg.setipspromenad/


Tipspromenad i Bruces skog 
ipspromenaden i Bruces skog brukar årligen locka betydligt fler än nu senast, trots (eller kanske 
på grund av) ett oerhört vackert väder. Konceptet var det samma, en underbar 
promenad i stadsnära natur och under vandringen gällde det att ha huvudet på 

skaft när L-O Nathells frågor skulle besvaras. Vid målgången väntade kaffe, nygrillad 
korv och gången gick således heller den här gången förgäves. Bäst i grenen att svara 
på frågor vann en trogen flanör i dessa sammanhang, nämligen Bengt Nilsson som 
hade stenkoll på Nathells klurigheter. Vi tackar deltagarna för visat intresse och hotar 
att återkomma framöver med fler promenader.   
 
 

 

 

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 Helsingborg 
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http://www.pifhbg.setipspromenad/

