SCOOPET
Mars 2019
Ett informationsblad för föreningarna: Postfolket, PIF och Seniorerna

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.
___________________________________________________________________________

Å

PIF:s vårpromenad den 12 maj

S

öndagen den 12 maj är det så åter igen tid för vår trevliga vårpromenad. Men den här gången utgår
vi från skogen alldeles intill Filbonaskolan och Filborna Arena. Således mycket enklare att nå om du
t.ex. cyklar eller åker buss. Du svänger bara in från Filbornavägen mot ovan nämnda
skola eller Arena, så hittar du starten alldeles efter busshållplatsen på höger sida. Start
sker från mellan 10:00-10:30 och prisutdelningen håller vi så fort alla är i mål. Som vanligt
bjuds deltagarna på nygrillad korv m.m
__________________________________________________________________________________________

Fiske med PIF den 18 maj

L

ördagen den 18 maj är det dags för fisketur med PIF igen. Mellan klockan 8:00-12:00
åker vi med Råå-båtarna på sundet i vår jakt på storfisken och vi utgår således från Råå.
Du anmäler dig till och ställer frågorna till Bo Tilly på Telefon senast den 12 maj på telefon: 0709909 270

OBS: Som medlem i PIF får du 100:- i rabatt på priset..!!
____________________________________________________________________

Postmästerskap
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
____________________________________________________________________
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.

_____________________________________________________________

PIF-lotteriet
Mars 2019
•
200 kr på lott nr. 79
•
100 kr på lott nr. 31, 90, 119, 166, 182, 192, 206, 207, 219, 282.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Februari 2019
•
•

200 kr på lott nr. 33
100 kr på lott nr. 30, 68, 78, 89, 149, 165, 169, 219, 229, 261.

Du som brukar träna i PIF:s klubblokal – läs det här!!

P

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: Numera behövs det en s.k. tagg 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 tagg
– 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 tagg försvinner) erhåller du
denna och kan träna vidare som tidigare. Pengarna får du givetvis tillbaka när du lämnat
tillbaka tagen. Du kan även lösa ut denna tagg även på företagscentrat på Bunkalundsvägen 5.
Frågor i ärendet – hör av dig till ovanstående Peter Hultberg eller till ordförande Mats
Svensson på 0706-92 62 90.
______________________________________________________________________________________

Viktig information gällande
Postfolkets rabatter

P

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

