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PIF Centralt om Coronavirus

L

äget om smittspridningen av Corona-viruset ändras påtagligt från dag till dag. Beslutet om
att ställa in PM Bowling med kort varsel kom med fokus på att ta ansvar för att minimera
smittspridningen av viruset i vårt samhälle. Vi gjorde detta för allas säkerhet, både dig som
arbetar på PostNord, din familj, dina anhöriga och dina kollegor. Folkhälsomyndigheten har gått
ut med rekommendation om att begränsa folksamlingar och resandet i syfte att minska risken
för spridning av COVID-19.

Vad gäller för våra arrangemang:
•
•
•

Bowling inställt! Eventuellt spel under hösten.
Postmilen, 9 maj, ställs in helt!
Höstens aktiviteter med början PM Boule 29–30 augusti. Planeringen
fortsätter och vi avvaktar händelseutvecklingen.
Har du några frågor kontakta web@pif.nu

____________________________________________________________________________

Ett viktigt klarläggande

P

å förekommen anledning vill vi poängtera att PIF:s subventioner och utlottningar givetvis
bara gäller medlemmar i Postens Idrottsförening Helsingborg. Detta med respekt för våra
medlemmar och för de medlemsavgifter de har betalt. Vänner och familjemedlemmar kan
givetvis också deltaga vid våra arrangemang – typ tipspromenader, besök på idrottsmuseet
o.s.v., men då betalar man givetvis fullt pris, i de fall då det kostar något. Annars är det givetvis
gratis även för dessa. Vid utlottning av biljetter och av t.ex julskinka i samband med våra
tipspromenader, är det således endast medlemmar i PIF som har möjlighet att vinna i
utlottningen. Hoppas att ni har förståelse för detta. Om du inte är med i PIF – bli medlem och ta
del av våra erbjudanden. Det kostar en dryg tia i månaden – läs mer på: www.pifhbg.se
____________________________________________________________________________

Hör av dig till PIF
u 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 eller mats5904@gmail.com

D

Helsingborgs Idrottsmuseum
Tisdagen den 21 april – Lyssna och se Staffan Lindeborg
Klockan 18:30 Samtal med Staffan Lindeborg (Vi hoppas detta evenemang kan
genomföras.) En uppskattad sportreporter från SVT och Radiosporten, Tipsextra
mm. Entré 100:-/skalle med fri fika (medlem 50:-). PIF subventionerar ditt
deltagande med 30:-. Så kontakta Mats Svensson på 0706-926290, så regleras
detta. Läs mer och anmäl dig till evenemanget här: www.hbgidrottsmuseum.se

•

29 april: Tipspromenad i Jordbodalen med grillning.
Start 10.00. Anmälan senast den 22 april.

•

28 maj: Besök på Sofiero. Detta ingår: Entré, guidad tur (45
min) ”I kronprinsessan Margarethas fotspår” som har skapats för
att
hedra
Margarethas
minne
och
uppmärksamma att det är 100 år sedan
Margaretha gick bort. Margaretha var den
kunglighet som skapade parken. Vi avslutar med
hembakad äppelkaka med vaniljsås, samt
kaffe/te som serveras på café Glasverandan.
Samling vid entrén 13.45. Pris per person: 255
kronor som sätts in på plusgiro: 495 61 17-8
senast den 15 maj. Insättning gäller som anmälan.

•

16 juni: Bangolf på Kärnans GK klockan 14.00. Pris
20:- för medlem. Fika ingår. Anmälan senast den 9
juni.

•

Till hösten planerar vi en busstur i Helsingborg med omnejd.

Anmälan görs till Leif Månsson:
postseniorerna.nv.skane@gmail.com
Eller på telefon: 0705-560403

