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Missa ej PIF:s vårpromenad 12 maj
OBS ny startplats

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
Kommande grenar:
• Posttrampet - Malmö, 14 september
• Postsimmet - Hemmaplan, 9 November
____________________________________________________________________

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 företagscentret på Bunkalundsvägen 5.
Frågor i ärendet – hör av dig till ovanstående Peter Hultberg eller till ordförande Mats
Svensson på 0706-92 62 90.
______________________________________________________________________________________

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.

POSTENS IDROTTSFÖRENING
Till alla läsare som inte har en lott i Postens IF:s
Men som vill ha chansen på att vinna en del av de 193 vinsterna eller totalt över
30.000 kronorna som lottas ut varje år. Så här fungerar Postens IF:s lotteri.
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Antal lotter är 300 st.
Dragning sker varje månad fr.o.m. maj månad och i ett år. I april varje år sker en slutdragning med
flera och större vinster.
•
Totalt utlottas 33,300 kr, 193 vinster!
•
Varje månad utlottas 1,200 kr fördelat enligt följande: 1 á 200:-, 10 á 100:-.
•
Vid slutdragningen i april utlottas 20,100 kr, fördelat på hela 72 vinster:
•
1 á 6,000:-, 1 á 3,000:-, 1 á 1,000:-, 4 á 500:-, 5 á 300:-, 30 á 120:- och 30 á 100:-.
Dragningen görs av kommunens lotterikontrollant.
Vinsterna utbetalas till vinnarnas konto omedelbart efter dragningen.
Resultatet av dragningarna tillkännages i
Scoopet i mitten eller slutet av månaden
och även på PIF:s hemsida: www.pifhbg.se
Avgiften är 240:- per år (således endast 20:i månaden) och lott, betalas in på plusgiro:
487 50 41-8 . Glöm inte att ange ditt namn,
adress och kontonummer. När betalningen
sedan är gjord så tilldelar vi dig ett ledigt
lottnummer mellan 1-300 som du sedan har
så länge du är med i lotteriet. Om du har
speciella önskemål om lottnummer går det
alltid att fråga Benny Olofsson på tel. 0703548014, eller via mail: riittny@gmail.com om just ditt turnummer är ledigt.
Det går också bra att ha mer än en lott eller kanske ge en lott till en vän
eller bekant. Så fort du betalar in är du med i dragningarna.

2019 års slutlutdragning
•
•
•

6000 kr på lott nr. 90
3000 kr på lott nr. 203
1000 kr på lott nr. 296

•
•

500 kr på lott nr. 69, 191, 220, 257
300 kr på lott nr. 136, 142, 193, 276, 300

•

120 kr på lott nr.

1, 3, 10, 23, 49, 56, 65, 68, 105, 115,
122, 147, 156, 169, 177, 179, 180, 218, 221, 247
249, 260, 261, 262, 265, 266, 273, 285, 293, 298

•

100 kr på lott nr.

14, 18, 19, 29, 36, 60, 72, 80, 104, 131
132, 134, 137, 153, 154, 159, 173, 181, 186, 206
227, 230, 233, 240, 242, 244, 255, 267, 280, 281

