
SCOOPET  
November 2018 

Ett informationsblad för föreningarna: Postfolket, PIF och Seniorerna 
OBS VIKTIGT MEDDELANDE: Klubblokalen på Brunnbäcksgatan 

kommer att vara helt stängd under tiden 10/12 kl.08.00 till 17/12 kl.10.00 då 

Helsingborgshem kommer att göra om och måla i källargången. 

POSTENS IDROTTSFÖRENING  

Håkan Brinck i Full Frihet den 3 december 

Den 3 december får han chansen att dra i strängarna som han vill. Säkert är det några 
av de många på hans lyra som fås att vibrera, liksom publiken på Helsingborgs 
Idrottsmuseum. 
Vid piano/orgel kommer Jonas Stoltz att sitta. Gissningsvis för att ackompanjera. 

Evenemanget börjar 18:30 och museet har öppet från 17:00. Entré 50 kr för medlemmar och 

100 för icke medlemmar. Fika ingår.  

Inte medlem? Ring, skicka oss ett e-postmeddelande. Förutom förmånliga 

biljetterbjudanden, får du medlemstidningen fyra gånger om året, bokpremie, mm.  

Föranmäl till Idrottsmuseet. Våra kontaktuppgifter:  

• Mail: fia@hbgidrottsmuseum.se  

• Telefon växel: 042 - 13 39 00 
Som medlem i Postens Idrottsförening så subventionerar vi dessutom ditt besök med 30:-. Så meddela undertecknad efter 

evenemanget att du varit på plats, så swishar vi tillbaka ovanstående belopp.  //Mats Svensson 0706-92 60 92 

 

Se våra lokala hjältar – rabatt till alla PIF-medlemmar 
 

om ett litet bonuserbjudande till alla medlemmar i PIF så kan vi erbjuda en rabatt till dig som vill gå och 

se våra lokala hjältar. Erbjudandet gäller en gång per medlem under hela november.  

Skicka in din biljett till idrottsevenemanget du går på , med uppgifter om namn och mobilnummer, så 

swishar vi 30:- tillbaka till dig. Skicka din biljett till:   

PIF Mats Svensson Brunnsallén 101 256 57 Ramlösa 

Decemberpromenad söndagen den 9 december 
ostens IF arrangerar som vanligt en decemberpromenad, där man kan koppla av en stund i avvaktan 

på julförberedelserna. Som vanligt så utgår vi från vår klubblokal på Brunnbäcksgatan 29 A.  

Dessutom lottar vi ut en julskinka på startkorten, men givetvis bullar vi upp även med ett prisbord 

till dem som prickar in flest antal rätt på våra frågor.  Medtag gärna familjemedlemmar, husdjur, stavar 

eller varför helt enkelt inte komma själv. Du får nämligen garanterat trevligt sällskap under vår 

tipspromenad och kanske t.o.m. en liten julklapp när du går hem. 

• Start mellan 10.00-10.30 

• Prisutdelningen sker så fort alla är i mål

 

PIF:s medlemslotteri - vinstnummer 

November 
• 200kr på lott:  68 

• 100kr på lott: 4, 42, 48, 85, 177, 204, 206, 217, 291, 296. 
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 Spf Kärnan 

  
Östersjön Runt 27/5-4/6. 2019.    9 dagar. Pris 8 245 Enkelrum 2195 

är kommer en upplevelse resa med mycket innehåll 
som Ni inte får missa. Allt ingår. Frukost o middag. 
Lokala guider överallt.     Buffè både på båten till 

Tallin och hem från Gdansk. Detta var inte självklart när jag 
började prata med Rolfs Buss. Skam den som ger sig. Sen är 
det inte fel att, bortsett från dag 1, att det bara är 
dagsturer runt 30 mil. Givetvis blir det några Pic Nic för att slippa dyra luncher. 
Intresserad? Hör av dig omedelbart på tel 0733664121 eller mail så skickar jag 
prospektet. Leif.Borgner@outlook.com 
 
Ps. Lite sent men det kan gå att följa med till Berlin den 3-6 dec.  
Mat o guidad tur ingår. 

 
 
 
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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