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POSTENS IDROTTSFÖRENING
Avkast – handbollsträff på idrottsmuseet

E

n handbollskväll med tillåtna övertramp, i handbollens tecken kör vi
torsdagen den 13 september kl. 18:30. Med Marjan Svab och Tomas
Nilsson. Vi tar pulsen på OV:s bägge elitlag inför seriestarten.
Dessutom fokus på stadens breddhandboll. Evenemanget börjar 18:30 och
museet har öppet från 17:00.
Fri Entré och fri fika – anmälan till Mats Svensson på telefon 0706-926290
senast den 10 september. Alla som anmäler sig och är medlemmar i PIF är
också med i utlottningen om fribiljetter till OV Helsingborgs premiärmatcher i
allsvenskan – såväl dam som herrlaget.

Postklassiken - Posttrampet Sjötorp - Göta Kanal
terigen blir det Posttrampet vid Göta Kanal med start och mål vid Sjötorp. Det blir rullande
start och marknad i Hajstorp precis som 2014. Posttrampet är en del av Postklassikern
men du kan naturligtvis göra det som en del enskild gren. Våra arrangemang är öppna för
alla anställda och pensionärer i PostNord och deras dotterbolag. Du behöver inte vara medlem i
någon förening/klubb som är ansluten till Postens Idrottsförbund för att delta men rese- och driftbidrag
utgår enbart till förening/klubb.

Å

Anmäl dig till Tommy Sandell, 0706 314 614. (Jag behöver ditt namn och e-post adress) Anmälan är
bindande och jag behöver ha den senast 3 augusti. Läs hela inbjudan och håll utkik efter löpande info på:
postnordplus.com/pif För dig som vill göra klassikern på hemmaplan kommer vi att arrangera ett
eget lopp i september. Mer information kommer här och i facebookgruppen längre fram i sommar.

Bordtennis på klubblokalen i höst

I

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

Höstfiske med PIF den 15 september

L

ördagen mitt i september är det så åter igen dags för PIF:s populära fisketur. Som medlem i PIF får
du resan subventionerad med hela 100:-. Du som vill följa med ut med båten som avgår från Norra
hamnen i Helsingborg klockan 08:00 denna dag skall anmäla dig till sektionsledaren nedan. Fyra
timmar senare är man tillbaka, förhoppningsvis då med en fångst modell större. Förutom det lägre priset,
bjuder dessutom PIF på korv och dryck ombord – givetvis under förutsättning att du är medlem. Anmälan
senast den 11!9 till Sektionsledare Bo Tilly på telefon: 0709-90 92 70.
Glöm inte att du alltid får fortlöpande information och PIF Helsingborgs verksamhet på vår hemsida
www.pifhbg.se

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

Viskväll på Idrottsmuseet.
Äntligen viskväll! BTK Rekord är arrangör och på scen kommer Ewert
att stå. Platsen är Idrottsmuseet! Tid: 1 oktober kl 19:00.
Annons. Sedan 2000 har det arrangerats viskvällar av absolut
högsta klass i Helsingborg. Först på Parapeten och sedan på
Sundspärlan. Det har blivit drygt 100 föreställningar under årens
lopp.

Ljusberg och Boel Nihlman

Nu fortsätter viskvällarna men på ny plats, nämligen Helsingborgs
Idrottsmuseum på Idrottens Hus. Det kommer att bli intimt och fint
är arrangören övertygad om. Det blir lite enklare koncept än
tidigare med fika istället för mat, men med samma höga kvalitet på
visartisterna.
Premiär på den nya platsen måndagen sker den 1 oktober med den
synnerligen rutinerade och oefterhärmlige Ewert Ljusberg och det
unga fyndet, den 22-åriga Boel Nihlman från Dalarna, på scen.
Detta är ett öppet evenemang, arrangerat av BTK Rekord. Dvs om man öppnar plånboken och
förbeställer. Pris: 200:-/skalle och då ingår fika. Biljetter beställs på btk.rekord@telia.com eller 070482 41 45 så snart som möjligt. Upplägg: Insläpp 18:00 med fika, socialt umgänge och titt i Idrottsmuseet –
om man vill. Kl 19:00 Boel, sedan paus med fika och därefter Ewert.

OBS: Utnyttjar du som medlem i Postfolket erbjudande ovan, betalar du endast 140:för denna underbara viskonsert. Du kommer garanterat inte att ångra dig.

Juli &Augusti månads vinnare i PIF-lotteriet:
Juli 2018
• 200 kr på lott nr. 75
• 100 kr på lott nr. 1, 42, 95, 113, 117, 125, 130, 131, 213, 244.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Augusti 2018
•
•

200 kr på lott nr. 197
100 kr på lott nr. 32, 41, 45, 103, 110, 137, 203, 209, 226, 298.

Posten Seniorerna
Fortfarande finns det möjlighet att Tura med Aurora
• Onsdagen den 19 september 2018 kl 12.15.
• Lunchbuffé exkl. dricka för 159 kr
• Under färden får vi bl. a. gratis delta i ett
lotteri och en vinprovning i shopen.
Arrangemanget ordnas för föreningar. Bindande
anmälan senast den 24 augusti genom insättning
av avgiften på vårt plusgiro 4956117-8.

Medlemsmöte
• Torsdagen den 11 oktober 2019 klockan 14.00 på
• Träffpunkten, Hebsackersg 6. Helsingborg.
• Lennart Palm från Lerum kommer på nytt till oss och fortsätter att
berätta om gravvalv m m.
• Det nya kåseriet har han gett rubriken: ”Från gravvalvsvarligt till dödskul
nr 2”
• Anmälan senast den 4 oktober till email
postseniorerna.nv.skane@gmail.com eller via tel. 070-5560403
Vi bjuder på kaffe med bröd.

Teater
• Söndagen den 30 september kl. 16.00 har Anna-Lena Kelfve
ordnat 20 biljetter - som vanligt till det låga ombudspriset.
• Stadsteatern ger under hösten dramat Jeanne d´Arc. En
sann historia under Frankrikes mörkaste tid. Häftig
scenografi och spännande musik. Se broschyren ni fick i maj.
• I december ger teatern en stor familjeföreställning ”En julsaga”.
• Anna-Lena kan ordna biljetter till lördagen den 8 december kl.
16.00
Kontakta Anna-Lena senast den 23 augusti på: mail:
anna-lena.kelfve@telia.com eller tel. 042-298621 eller 0709-267105.
Anna-Lena ordnar även biljetter till andra föreställningar

Posten Seniorerna NV Skåne.

