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Ett informationsblad för föreningarna: PIF och Seniorerna 

I tider som dessa när ingenting är som är som det brukar, hade det ju 
varit viktigare än någonsin att träffa vänner och ha kul tillsammans. Men 
av kända skäl så får vi vänta på dessa tillfällen och förhoppningsvis har 

vi det framför oss. Vi vill från såväl Postens Seniorer som Postens 
Idrottsförening, påminna er om att vi inte har glömt våra medlemmar 

utan bara att vi har tagit en liten paus i vår normala verksamhet. 

Vi hoppas innerligt att Du som medlem har förståelse för detta och när allting 
släpper lovar vi att komma tillbaka med våra aktiviteter, som då blir viktigare än 
någonsin. Samtliga arrangemang på nationell nivå har ställts in och givetvis har 
även vi lokalt följt myndigheternas rekommendationer. PIF:s årsmöte med därtill 
hörande ”tura” är skjuten på framtiden, men så fort vi vet mer så återkommer vi 
i ärendet. Detta gäller även Seniorernas aktiviteter, så fortsätt läsa Scoopet och 

börja prenumerera på detta informationsblad via mail – se nedan.   
________________________________________________________________________ 

Maj 2020 
200 kr på lott nr. 180 
100 kr på lott nr. 30, 38, 79, 87, 170, 202, 210, 219, 223, 2 
Juni 2020 
200 kr på lott nr. 248 
100 kr på lott nr. 1, 26, 42, 92, 175, 197, 247, 281, 282, 286.  
Juli 2020  
200 kr på lott nr. 38 
100 kr på lott nr. 2, 11, 25, 154, 155, 156, 171, 181, 206, 260.  
Augusti 2020 
200 kr på lott nr. 285 
100 kr på lott nr. 13, 37, 43, 46, 78, 87, 95, 113, 157, 189.  
September 2020 
200 kr på lott nr. 124 
100 kr på lott nr. 12, 24, 139, 166, 187, 208, 222, 224, 231, 296.  
Oktober 2020 
200 kr på lott nr. 166 
100 kr på lott nr. 23, 25, 27, 46, 62, 121, 156, 182, 204, 248.  
November 2020 
200 kr på lott nr. 29 
100 kr på lott nr. 2, 9, 28, 94, 98, 131, 134, 228, 250, 289.   
December 2020 
200 kr på lott nr. 188 
100 kr på lott nr. 21, 27, 52, 98, 138, 140, 189, 232, 236, 286. 
 
 
 
 
  
  
  

OBSERVERA 

Scoopet via mail 
Vi kommer i allt större omfattning att 
snarast övergå till att hädanefter skicka 
ut Scoopet och all annan information via 
mail. Du som önskar få Scoopet på mail 
omgående - skicka en rad till 
undertecknad, mats5904@gmail.com så 
löser vi detta omgående. Vänta inte…!!  

Du vet väl också att du hittar mycken 
information på PIF:s hemsida , där det 
mesta om vår förening står.  

 

PIF:s klubblokal 
Du vet väl att PIF Helsingborg förfogar över en klubblokal som är tillgänglig för alla sina 
medlemmar. I lokalen finns förutom träningsredskap även ett bordtennisbord samt ett mindre 
rum lämpligt för möte, schack eller bridgespel. Är du intresserad av att utnyttja lokalen och är 
medlem i PIF går det alldeles utmärkt att kontakta Peter Hultberg för utkvitterande av den tagg 
som krävs för att få tillgång till lokalen. Ring 0733-547919 om Du är intresserad av att nyttja 
träningslokalen.   
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 


