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Ett informationsblad för föreningarna: Postfolket, PIF och Seniorerna 
 

Viktig information gällande årsmötet och turan med PIF 
ostens IF håller sitt årsmöte lördagen den 2 mars klockan 17:00 i föreningens klubblokal 

på Brunnbäcksgatan 29 A och i samband med detta arrangeras som 

vanligt en tura. Du som har anmält dig till denna skall observera följande:  

 

• Båten avgår 19:40 

• Var och en köper biljetter 

• En trerätters meny ingår i priset ni har betalt – var och en står för dryck. 

Frågor – hör av dig på telefon till Mats Svensson 070-692 62 90. 
__________________________________________________________________________________________  

Tommy Svensson till Idrottsmuseet.! 
uldgrävaren från Fotbolls-VM i USA 1994.Tommy Svensson, legendarisk 

spelare och tränare, berättar tisdagen den 19 mars den helt osannolika 

historien om sitt fotbollsliv. Här ingår också sagan om Öster, VM-bronset 

1994, med mera. Föreläsningen börjar 18:30 och museet har öppet från 

17:00. Anmäl er direkt till Helsingborgs Idrottsmuseum. 

 

Entré 50:- för medlemmar och 100:- för icke medlemmar i FIA. I priset ingår fika. Är du medlem i 

PIF subventionerar vi dessutom detta evenemang med 30:-. Hör av dig till Mats Svensson 

(0706-92 62 90) efterträffen, så reglerar vi detta. 
__________________________________________________________________________________________ 

En gemensam nämnare för HIF och MFF 
ge Hariede är nämligen en. Tisdagen den 9 april kan ni träffa honom på 

Idrottsmuseet. Kan han träna i Sverige igen? Just nu är Hareide 

förbundskapten för Danmark. Föreläsningen börjar 18:30 och museet 

har öppet från 17:00. Anmäl er direkt till Helsingborgs Idrottsmuseum 

 

Entré 50:- för medlemmar i FIA och 100:- för icke medlemmar i FIA. I priset ingår fika. Är du 

medlem i PIF subventionerar vi dessutom detta evenemang med 30:-. Hör av dig till Mats 

Svensson (0706-92 62 90) efterträffen, så reglerar vi detta.  
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Postskidan på hemmaplan 
 

Postklassikern - Postskidan 
Årets upplaga av Postskidan gick i Hudiksvall den 9 februari 

Från PIF Helsingborg hade vi Erika Gustavsson som med den 

äran representerade vår förening. Vi övriga klassikerdeltagare 

gjorde i brist på vitt underlag grenen medelst stavgång på 

hemmaplan där samma Erika – förutom att dubblera – lockat med sig blivande 

PIF:arna Hanna från Perstorp, Ingela från Hässleholm och Ann-Louise från Osby. 
 

Postmilen  -  Norrköping, 11 maj 
Anmälan skall vara arrangören tillhanda senast 30 mars, så hör av dig innan 

dess till Tommy Sandell tfn 0706-314 614 eller anmäl dig via 

facebookgruppen. Inbjudan och mer info hittar du på pif.nu 

 

Kommande grenar efter postmilen är: 

• Posttrampet  -  Malmö, 14 september 
• Postsimmet  -  Hemmaplan, 9 November 

__________________________________________________________________________________________  

 Scoopet som mail 
Du 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, insats för 

miljön. Skicka bara ett meddelande till: matts.svensson@comhem.se  

så fixar vi resten. så gör du en insats för miljön. 

__________________________________________________________________________________________ 

Du som brukar träna i PIF:s klubblokal – läs det här!! 
IF har som bekant tillgång till en tränings och klubblokal nere på Brunnbäcksgatan 29 A 

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 finner du allt du behöver veta om hur du blir detta.  

 

OBS: inom kort kommer det att behövas en s.k. tag för att komma in på ovan 

nämnda adress. Av säkerhetsskäl så har Helsingborgshem infört detta system och 

det är för PIF bara att som hyresgäst acceptera detta faktum. Du som är i behov av 

en dylik tag – kontakta Peter Hultberg som är lokalansvarig på telefon 0733-547919. Mot en 

deposition av 200:- (Det är nämligen det pris som föreningen får betala om en tag försvinner) 

erhåller du denna och kan träna vidare som tidigare. Pengarna får du givetvis tillbaka när du 

lämnat tillbaka tagen. Inom någon 

månad kommer du att kunna lösa ut 

dessa även på Bunkalundsvägen. Men 

än så länge är det Peter Hultberg som 

ansvarar för utdelningen. Frågor i 

ärendet – hör av dig till ovanstående 

Peter Hultberg eller till ordförande 

Mats Svensson på 0706-92 62 90.  
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Hej Postseniorer. 
Här kommer en liten blänkare om 2019 års begivenheter.  

Att ha något att se fram emot berikar livet. Klipp ut och spara 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Göta Kanal och Ryttmästarebostället. 
Den 29 – 31 juli.   Pris 3490 kr. 

En härlig resa med mycket innehåll. Ryttmästare bostället måste bara 

upplevas. Denna gång åker vi på Göta Kanal hela vägen till Töreboda. 
__________________________________________________________________________________________ 

Musicalen ”Guys and Dolls” 
Kristianstad teater den 13 oktober.  

En härlig musical där vi startar med middag. Pris 850 kr 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Dresden – Marienbad – Spandau 
Den 1 – 5 december.  Pris 5355 kr. 

Året Julresa går till Marienbad. Trodde det var slut men skam den som inte kan 

ändra sig. Hotel Butterfly i Marienbad är bara så fint. Olika sorters 

behandlingar till bra priser. Spa avd som vi har tillgång till.  

Att vi sen får två Julmarknader gör ju inte det hela sämre. 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Vi hoppas något av ovanstående passar så tveka 

inte!  
Hör av Er om så kommer utförligare prospekt direkt. 

 

 

JP RESOR AB  TELEFON 042/ 24 24 02              BANKGIRO: 5093-5469                             
JAN PETTERSSON  MOBIL TEL 0708 43 42 82                REG NR: 12-55 65 63-13 39 

SOFIEBERGSVÄGEN 91 B  S-256 61  HELSINGBORG  

E-POST:  jp@jpr.se                  HEMSIDA: jpr.se                                                                                                                                                                 

 

Postens seniorer  
 

Angående teaterbiljetter så gäller det att jag har fler reserverade till ”En 

alldeles särskild dag” den 14 april klockan 16.00. Man måste 

höra av sig till mig senast 27 februari för dessa biljetter.  

Andra dagar går också att fixa. Det går bra att maila till: anna-

lena.kelfve@telia.com Eller ringa 042-298621 eller 0709-267105 

 

Hälsningar Anna-Lena 

mailto:anna-lena.kelfve@telia.com
mailto:anna-lena.kelfve@telia.com


Viktig information gällande Postfolkets rabatter 

ostfolkets NV Skånes medlemserbjudande om 30 % rabatt på konserter, 

teaterföreställningar m.m. kommer att upphöra fr.o.m den 1 april 2019. Ersättning 

för kvitton inskickade efter den 31 mars kommer inte att betalas ut. Har du frågor 

i ärendet – kontakta: Postfolket ℅ Tommy Sandell Ringstorpsvägen 30 lgh 1102,   

254 54 Helsingborg 
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