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POSTENS IDROTTSFÖRENING  

PIF:s vårpromenad & fisketur  
vå utav PIF:s traditionella evenemang, har under 

våren fått ett litet lyft de senaste månaderna. 

Såväl fisket som vårpromenaden var välbesökta 

och den senare hade ju också en ny skepnad i form av 

lite nya miljöer. Vi utgick nämligen från skogen 

alldeles intill Filbornaskolan och lär nog så göra 

framöver av lite olika skäl.  

 

Dels är det betydligt lättare att ta sig till denna startplats, såväl med cykel, buss, gående 

som med bil. Och sedan förnöjer ju alltid ombyte som bekant. Susanna Davensjö var 

ensam om att pricka in alla rätt och var således den som plockade hem förstaplatsen i 

denna upplaga av vårpromenaden. Här har Micke Lindh fixat till nygrillade korvar som 

belöning för väl utförd promenad. På bilden ser vi också banläggarna Stefan Eliasson 

och Benny Olofsson samt frågeställare Bo Tilly. Väl mött nästa år.  
______________________________________________________________________________________  

Postmästerskap 
Kommande grenar: 

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

____________________________________________________________________ 

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: 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.  
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Få Scoopet via mail 
u 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. 
______________________________________________________________________________________ 

Hör av dig till PIF 

Du som är sugen på att starta någon aktivitet som ryms inom Postens 

Idrottsförenings ramar – kontakta gärna undertecknad, så kanske föreningen 

kan vara behjälplig på ett eller annat sätt. Hör gärna av dig så tittar vi på vilka 

möjligheter vi har för att starta någon ny aktivitet. Det finns kanske 

fler än du som går i samma tankar – då gör vi ett upprop här i 

Scoopet och sonderar terrängen. Har du andra synpunkter eller 

frågor, så är du givetvis också välkommen att höra av dig till mig.  

Mats Svensson Ordförande PIF 0706-92 62 90 
______________________________________________________________________________________ 

POSTENS SENIORER 
Medlemsmöte  

• Torsdagen den 12 september  

• Klockan 14.00  

• Träffpunkten Hebsackersgatan 6 Helsingborg. 

• Jan Engkvist berättar och visar bilder från sin resa till 

Bornholm. 
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