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Äntligen kan vi börja ses igen
Med all respekt för bakslag och allt annat som kan bromsa utvecklingen, så tar jag ändå
chansen att utropa; "ÄNTLIGEN". Nej man ska inte ropa hej, var sig före eller efter det att man
är över bäcken. Men håll med om att vi trots allt kan skönja en
liten strimma av hopp där framme vid horisonten.
I vilket fall som helst, så börjar i alla fall PIF att så smått dra igång
sina aktiviteter och rivstartar så här på årets allra sista skälvande
månader, med en fisketur och en Decemberpromenad och ni förstår
att PIF Helsingborg är på G igen.

___________________________________________________________________

OBS Viktig information
Sista Scoopet i pappersform
Från och med årsskiftet, kommer Scoopet endast att skickas ut via mail. Bara i yttersta
undantagsfall, kommer pappersvarianten att finnas kvar.
Det finns en hel del anledningar till denna förändring, men den främsta är att all subventionering från
förbundshåll har i princip upphört, varför detta är ett sätt att hålla nere kostnaderna. Vi hoppas innerligt
att ni medlemmar har förståelse för detta beslut. Och är det så att Du absolut inte har någon som helst
möjlighet att ta emot mail, så slå mig (Mats Svensson 0706-926290 en signal, så ska vi se om vi kan
hitta en annan lösning för just dig.
Av detta skäl är det således väldigt viktigt, att jag som "ansvarig utgivare" så skyndsamt som
möjligt får in era mailadresser så fort det går. Skicka således din adress till
mig mats5904@gmail.com
Det kan hända att jag redan har fått er adress, men att ni fortfarande får ut Scoopet i pappersform.
Skicka då in er adress igen, så reglerar jag detta omgående.

___________________________________________________________________

Fisketur den 6 november..
...klockan 08:00 till 12:00 är det dags att bege sig ut på Öresund igen. Då drar
nämligen åter PIF igång sina fisketurer från Råå, under ledning av Bo Tilly.
Anmäl genast dig till honom på telefon 0709-90 92 70 om du är intresserad att
följa med. Senast den 1 november vill han ha din anmälan. Du vet väl att PIF
subventionerar sina medlemmar med 100:-.

Decemberpromenaden den 5 december
Söndagen den 5 december öppnar vi åter upp dörrarna på vår klubblokal på
Brunnbäcksgatan 29 B för en gammal klassiker. då välkomnar vi nämligen alla
tillbaks till vår gamla tradition som kallades Decemberpromenaden.
Släpp Lussebaket och julstädningen för en timme och kom ner för en stunds
småprat, tipspromenad, glögg och varför inte en varm korv. Starten går mellan
10:00 och 10:30 och så fort alla är i mål (en dryg timme senare) har vi en
prisutdelning samt utlottning av julskinkan.

PIF arrangerar Post-SM i Padel
Helgen den 13 -14 november står PIF Helsingborg som arrangör för Post-SM i
padel. Detta är första gången som den så populära och i särklass starkast
växande sporten Padel står på SM-programmet för Postidrottare.
Detta första år kommer mästerskapet att ske i relativt blygsam omfattning,
mest för att få en omfattning om intresset för att delta. Men redan nästa år
kommer det säkert att ha utvecklats till en utav de större arrangemangen i
PIF:s regi. Hjärtligt välkomna som åskådare eller deltagare till PadelCrew i de
södra delarna av Helsingborg. På lördagen startar spelet klockan 13:00 och allt
beräknas vara över klockan 12:00 på söndag.

PIF Helsingborgs 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 0733-54 79 19 om
Du är intresserad av att nyttja träningslokalen. Klubblokalen ligger på Brunnbäcksgatan i Helsingborg.
Har du andra frågor gällande Postens Idrottsförening i Helsingborg, går det alldeles utmärkt att
kontakta ordförande Mats Svensson på telefon: 0706-926290 eller skicka ett mail till
mats5904@gmail.com

