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SPIK:s STYRELSE 2017

Ordförande: Gunilla Johansson,
 Höstgatan 18, 2 tr., 126 37 Hägersten,
 tel. 19 85 52

Sekreterare: Berit Sandelius,
 Kvarnängsvägen 33, 139 64 Värmdö
 tel. 072-516 00 44

Kassör: Karin Johansson,
 Borgarfjordsgatan 21A, 4202
 164 53 Kista
 tel. 7511197

V. ordförande: Lennart Helgesson,
 Blomkronegränd 10, 165 77 Hässelby
 tel. 076-776 66 21

Materialförv.: Svante Olsson, 
 Styrmansgatan 12, 114 54 Stockholm,
 tel. 661 93 78

Klubbmästare: Carina Adesol,
 Odengatan 81, 113 22 Stockholm
 tel. 0709-31 11 66

Arrangemang Annelie Buller Granlund,
 Dukatvägen 7 B, 175 67 Järfälla,
 tel. 070-598 72 08

Suppleanter: Sune Pettersson,
 Nyckelpigsvägen 35, 125 57 Älvsjö,
 tel. 070-323 26 07

 Louise Ekblom
 Becksjudarvägen 51, 131 36 Nacka,
 tel. 7160414

 Carina Persson,
 Fyrspannsgatan 153, 165 64 Hässelby,
 tel. 070 -742 85 63

 Bernt Otterström,
 Motionsvägen 2, 181 29 Lidingö,
 tel. 070-848 65 34

Tidnings- Hans Lundén,
redaktör: Skolvägen 4, 5 tr., 121 32 Enskededalen,
 tel. 39 44 84

Stockholms-Postens IK
105 00 STOCKHOLM

Plusgiro: 2162-6

Hemsida:
www.spikare.se

SEKTIONSLEDARE

Bordtennis: Bengt Krantz
 Lindhagensgatan 79
 112 43 Stockholm
 tel. 070-285 01 75

Boule: Katarina Tell,
 Alstaviksvägen 9
 117 33 Stockholm
 tel. 0739-16 74 01

Bowling: Svante Olsson,
 Styrmansgatan 12, 114 54 Stockholm,
 tel. 661 93 78

Cykel: Annelie Buller Granlund,
 se styrelsen

Dart: Stefan Svedjeby,
 Vävar Johansgatan 14, 12069 Stockholm,
 tel. 070-980 20 30

Fotboll: Johan Lepamets,
 Hauptvägen 60, 123 58 Farsta,
 tel. 070-643 16 10

Friidrott: Bernt Otterström,
 Motionsvägen 2, 181 29 Lidingö,
 tel. 070-848 65 34

 Annelie Buller Granlund,
 se styrelsen

Golf: Lennart Helgesson,
 se styrelsen
 Hasse Johansson 
 tel. 073-214 46 87

Innebandy, dam: Annika Tillander,
 Barytonvägen 65, 142 40 Skogås
 tel. 733 47 78

Simning: Carina Persson
 se styrelsen

 Annelie Buller Granlund,
 se styrelsen

Skidor: Annelie Buller Granlund,
 se styrelsen

Föreningen: Åke Kihlberg,
G:a SPIK:are Sedelvägen 6, 129 32 Hägersten
 tel. 076-27 33 800MANUSSTOPP
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Det kom ett 
mejl lite in på 
det nya året, det 
var från Ludde, 

han undrade om jag ville skriva 
ledaren till er tidning, nr 1- 2017. 
Jag kan väl inte förneka att jag 
blev överraskad.  En skåning som 
skriver i Stockholmarnas tidning. 
Men OK, jag får försöka. Och så är 
jag ju inte skåning, jag är Bleking. 
Ni skall vara lyckliga som kan 
behålla er tidning, var rädda om 
den, vi tappade mycket, både 
medlemmar och kontakter när vår 
försvann. Det är väl dags att jag 
presenterar mej. Jag heter Kjell F 
Johansson, men kallades för KF 
under hela min postala tid, och min 
postala tid den blev 47 år. Många 
av er vet säkert vem jag är, några 
har jag nog spöat på 100 meter, 
några andra har säkert spöat mej i 
boule. Av mina 47 år i posten har 
jag suttit i Kamratklubbens ledning 
i 40 år, dels som kassör, dels som 
ordförande. Jag har faktiskt för 
avsikt att lämna styrelsejobbet nu i 
mars vid årsmötet.

Jag satt även 15 år i PIF:s styrelse, 
och det var fantastiska år, vi var 
ett härligt gäng, med Ove Rainer 
och PeO Sandrén i ledningen, det 
var aldrig några problem att få 
pengar. Jag höll bl.a i friidrotten 
så det blev en del resor utrikes vid 
Europamästerskap och Nordiska 
mästerskap. Jag glömmer aldrig 
när vi var i Tyskland, i en liten 
stad som heter Gammertingen, 

den ligger en bit från Stuttgart.  Vi 
bodde i ett Gasthaus, där vi även 
åt. Det blev så att vi satt alltid på 
samma platser i matsalen. Ägaren 
till detta stället var helt fantastisk, 
han var aldrig på tävlingarna, det 
hann han inte, men han hade koll. 
Om någon svensk vann en gren så 
stod det en flaska sekt på den plats 
där vinnaren satt, han missade 
aldrig. Vi hade ett bra gäng på den 
tiden, så det blev några flaskor. 
Jag hade givetvis även hand om 
friidrotten i Malmö, och vi var 
också ett slagkraftigt gäng, det blev 
rätt många medaljer till Malmö på 
ett PM i friidrott, en härlig tid som 
aldrig kommer tillbaka, numera 
har jag lagt spikskorna på hyllan 
och ägnar mig mest åt boule, det är 
alldeles lagom för en gammal man. 

Jag satt som ordförande i 
Kamratklubben i 20 år, egentligen 
alldeles för länge, men så blev det, 
de unga vill inte ta över. Vi hade 
en stor verksamhet med ca 20 
aktiva sektioner inom det mesta.  
Det är tråkigt att se när den ena 
sektionen efter den andre lägger 
av, verksamheten krymper, så gör 
också anslagen från Posten. Jag 
ska inte säga vad jag tycker om 
Postnord, men det blir aldrig som 
förr i tiden. Några chefer har vi 
inte haft med i vår organisation 
på många år, vilket var mycket 
vanligt förr. Svårigheten att få 
nya medlemmar är stor då vi inte 
längre har tillträde till våra gamla 
arbetsplatser. Arbetssituationen 

har blivit tuff, det är ingen som 
har tid att göra något på fritiden.  
Den största sektionen i Malmö är 
Boulesektionen, som faktiskt också 
växer lite. Det är bara att bita ihop 
och tänka på gamla härliga tider, 
som när vi skulle till Mora och åka 
skidor, vi var ett 80-tal från Skåne, 
så jag chartrade ett flygplan som tog 
hela gänget till Mora, Davidsson 
pratar ännu om detta, det var det 
största planet som landat på deras 
flygplats. Jag gjorde likadant när 
vi skulle till Östersund, de hade 
ansökt om att få arrangera vinter-
os.  När alla vi checkat in allt  
bagage så var hallen full, de som 
skulle flyga reguljärt kom inte in 
i lokalen, jag hade velat att vi fått 
gått direkt till vårt chartrade plan 
men det ville inte tanten bakom 
disken, vi skulle in där med allt. 
Det blev lite stimmigt när de som 
skulle åka reguljärt till Stockholm 
inte kom in, det föranledde mig 
att gå bort till tanten, har ni inte 
ansökt om OS sa jag, jo sa hon, hur 
i helvete ska ni klara det när ni inte 
klarar av ett enda charterplan, då 
kommer det kanske 10-15, vad ska 
du säga till Samaranche, om han 
inte kommer in här. De fick aldrig 
något OS. Därmed vill jag tacka för 
att jag fick skriva i er tidning, och 
som jag sa, var rädd om den, den 
är värdefull. Några av oss kommer 
väl att synas i Linköping till hösten 
när vi ska spela boule.

KF i MalMö

RAPPORT FRÅN MALMÖ!
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Vi gratulerar
50-åringar  
Johan Lundkvist, Huddinge 2 april
Catharina Åberg, Kungsängen 19 april
Jörgen Lundvall, Handen 27 april
Annika Ahlgren, Haninge 2 maj
Anna-Karin Olsson, Stockholm 10 maj
Michael Sjögren, Saltsjöbaden 15 maj
Anita Åsborg, Uttran 18 maj

Tony Söderholm, Stenhamra 19 maj
Mats Holm, Vallentuna 25 maj
Carina Persson, Hässelby 5 juni
Peter Törnkvist, Stockholm 6 juni
Maria Ros, Upplands Väsby 10 juni
Håkan Jansson, Handen 18 juni
Charlott Hultqvist, Saltsjöbaden,  24 juni
Ola Kavmark, Stockholm 30 juni

70-åringar  
Sune Pettersson, Älvsjö 23 april
Lars Kant, Söderby 29 april
Siv Blomberg, Tumba 9 maj
Anders Bergman, Sollefteå 31 maj

Kjell Gewert, Riala 16 juni
Tord Anjegård, Årsta 18 juni
Willy Sandberg, Vällingby 20 juni
Barbro Johansson, Saltsjö-Boo 24 juni

60-åringar  
Yvonne Ågren, Täby 19 april
Jenny Stenberg, Stockholm 19 april
Roger Arvidsson, Tyresö 21 april
Tomas Pageryd, Årsta 29 april
Kjell Söderlund, Bandhagen 30 april
Peter Gustafsson, Kista 1 maj
Åsa Linnér, Stockholm 3 maj

Royne Bergelin, Ösmo 9 maj
Monica Ivarsson, Stockholm 17 maj
Kaj-Erik Lindström Skärholmen 23 maj
Per Gustavsson, Tullinge 9 juni
Mats Tegnerud, Handen  9 juni
Lars Eriksson, Storvreta 19 juni
Rose-Marie Andersson, Stockholm 20 juni
Lars Göthe, Vätö 30 juni

90-åringar  
Siv Ljungqvist, Skärblacka 10 april

80-åringar  
Gunvor Holtay, Älvsjö 1 april
Stig Westberg, Trollhättan 27 april
Ragnar Ottosson, Öregrund 23 juni
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OBS!  OBS!  OBS!
Flyttar DU

GLÖM EJ att meddela oss Din nya adress.
Då får Du vår tidning utan avbrott.

Meddela alltså:
SPIK Posten, 105 00 STOCKHOLM

Boule-glädje i Motala!

Resultat se www.spikinfo.se
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Stockholms Postens IK:s
Idrottstidning
105 00 Stockholm B
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OBS!  OBS!  OBS!
Flyttar DU

GLÖM EJ att meddela oss Din nya adress.
Då får Du vår tidning utan avbrott.

Meddela alltså:
SPIK Posten, 105 00 STOCKHOLM

Boule-glädje i Motala!

Resultat se www.spikinfo.se

eller epost: berit@spikare.se eller ring 072-516 00 44



DRAGNING SPIK:S  
MEDLEMSLOTTERI MARS 2017

Vinst 1 842
Vinst 2 1405 
Vinst 3  355 
Vinst 4 154
Vinst 5 1333
Vinst 6-76
 126 226 243 274 292 324 351 370 383
 402 410 444 447 448 521 585 586 667
 694 698 698 733 740 760 774 788 790
 805 806 812 825 828 855 883 900 911
 920 922 941 949 955 956 968 971 984
 1005 1033 1050 1055 1062 1071 1080 1085 1103
 1149 1166 1189 1220 1224 1247 1249 1281 1305
 1306 1330 1338 1350 1370 1379 1398 1420 

Som kontrollant vid dragningen har Sune Pettersson fungerat.  

Nästa dragning sker i juni.

KLUBBMÄSTARE  2016
BANGOLF DAM

Birgitta Gavelius

BANGOLF HERR
Karl-Åke Fäldt

BOULE
Harry Hugosson

BOWLING DAM
Ingela Tillander

BOWLING HERR
Stefan Runström

GOLF
Jan Agneheim

Gamla Spikares 
FEMKAMP
P-G Pettersson         
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RUDAN  2017  
-  VINTERDAG  UTAN  SNÖ!

Det blev stavgång i årets upplaga av Skidor Hemma eftersom snötillgången var otillräcklig. Det 
fanns dock ett kortare skidspår i form av en rundbana att utnyttja. Några använde sig av denna 
möjlighet och de fick givetvis trängas med en hel del Vasaloppstränande stockholmare.

40-TAL PÅ PLATS
Annelie och Carina hade snitslat en bana på ca 5 km 
och som vanligt var det valfritt att gå ett eller två varv.

Trots avsaknad av snö var det en vacker och skön 
vinterdag. Glädjande var också att vi kunde urskilja 
en del nya ansikten i mängden.Men på plats var 
även en riktig veteran, nämligen Ove Strömberg. Ove 
bildade på sin tid  tillsammans med sina bröder Uno 
och Kenneth en mycket stark löpartrio, en trio som 
SPIK hade stor glädje av.

Vi noterade också att Seniorernas Monica Savander 
liksom SPIK:s revisor Margareta Glock var på plats. 
Inte heller att förglömma är Elisabeth och Rodrigo 
Acuna Lopez som traditionsenligt hade följe av sin  
fyrbenta  vän.

SOCIALT ARRANGEMANG
Arrangemanget har ett befriande socialt inslag, var 
och en går i sin egen takt och vid målgången är Sörens 
mackor och kaffe på plats i Haninges klubbstuga.

Som sagt: Ett i högsta grad socialt SPIK-arrangemang, 
så Tack till Annelie och Carina.

Hasse

Per, Håkan, Annika och Linda 

Carina, Jenny och Annelie

StigOve

På skidor 
i grönt



KM  I  BANGOLF
SÖNDAGEN DEN 14 MAJ 2017

PLATS:  TANTOGÅRDENS BANGOLFBANA,  
   (DRAKENBERGPARKEN) INTILL TANTOLUNDEN
   T-BANA TILL HORNSTULL
SAMLING:   KL 09.30 
FÖRSTA START:  KL 10.00 
ANMÄLAN:  HEMSIDAN: WWW.SPIKARE.SE
   SKRIFTLIGEN TILL SPIK, 105 00 STOCKHOLM 

FRÅGOR RING:  LOUISE EKBLOM TEL: 0730-80 04 14    
AVGIFT:   50 KRONOR INBETALAS TILL SPIK PLUSGIRO 70 05 28-3

SENAST DEN 2 MAJ VILL VI HA ANMÄLAN. 
SAMTIDIGT MED ANMÄLAN INBETALAS AVGIFTEN! 

OBS!  ALLA  SPIK-MEDLEMMAR  HAR  RÄTT  ATT  DELTA!

VÄLKOMNA!
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VÄLBESÖKT ÅRSMÖTE!
Årsmötet i februari 2017 blev lyckat såtillvida att ca 60 SPIK:are infann sig till 
rest Jakthornet där det som vanligt bjöds på förhandlingar, prisutdelningar 
och naturligtvis pyttipanna med ett glas öl eller vin. Alla verkade trivas och 
stämningen var hög under hela kvällen.

FÖRHANDLINGAR
Ordförande Gunilla Johansson 
hälsade alla välkomna och 
inledde med en minnesstund 
över våra under året bortgångna 
medlemmar. Sedan tog det 
rutinerade paret Åke Kihlberg – 
Berit Sandelius över rodret och 
lotsade oss genom ett mötes alla 
bestämmelser och paragrafer.

Här kunde konstateras att antalet 
medlemmar per 31 dec uppgick 
till 1449 och antalet sektioner 
till 11. Dessutom är föreningen 
Gamla Spikare i full verksamhet.

Året 2016 gick med ett överskott 
på 4 692 kr och den ekonomiska 
ställningen är  hyfsat god.

VAL
Det blev överlag omval då det 
var dags för valberedningen 
att agera. Dock valdes  Karin 
Johansson till kassör i stället för 
Carina Adesol som undanbett sig 
omval. Carina tog därvid över 
som klubbmästare efter Karin. 
Legendaren Leif Åberg lämnade 
sin position i friidrottssektionen 
efter en beundransvärd lång 
verksamhetsperiod. Tack Leffe 
för ett hängivet SPIK-jobb under 
många år!

Som vanligt fick sedan alla 
deltagare en liten pryl då de begav 
sig hemåt.

Ett bra möte! 

Hasse

Utmärkelser
ÅRETS  SPIKARE

HEIMO  AUER

ÅRETS MOTIONÄR
LISBETH  ELLSTRÖM

GLA SPIKARES PRIS
ULF BORGSTRAND

Några av de 26 som erövrade PIF:s Klassiker för 2016 
tilldelades sina priser vilket även gällde dem som 

erövrat SPIK:s egen Hemma-Klassiker för året.

Grattis säger vi!
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Gunilla - ordförande

Magnus 
- Klassikern 10:e gången

Lasse 

- Glädjande 

come back

Heimo - Årets Spikare Karin - Ny kassör

Dan och Roland - Pyttipannadags

I VIMLET!
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Fansen, totalt 4 personer, tackas efter matcherna.

INNEBANDYN  
KVAR I ETTAN!
Innebandytjejerna hamnade återigen 
i B-gruppen i höstens slutspel i 
Sportfixarens serie div 1. Här gäller det 
att vinna den första av två matcher för 
att klara sig kvar i div 1.Detta grejade 
SPIK genom att vinna första matchen mot 
Nordea med klara 16-6.

I den andra matchen föll SPIK med 5-4 
mot ett Värmdögäng med namnet Hot 
Island Warriors.

Vi ser nu fram mot våromgången 2017!

Hasse

Simbossen Carina Persson var nöjd efter att ha ansvarat för 
Simning på hemmaplan (Spånga) en lördag i november.

30 Spikare, 17 tjejer och 13 killar, var på plats och fullgjorde sitt 
prov i årets PIF-Klassiker.

Som vanligt var det inledningsvis lite strul med gänget som 
hade hyrt bassängen timmarna innan SPIK. Detta redde dock 
upp sig utan större besvär.

Alla simmade i sin egen takt vilket innebar att hastigheten 
skilde sig åt mellan de olika individerna. 

På plats var som vanligt Sören Hoffman som förutom kaffe och 
smörgås även bjöd på rostad lök och mimosasallad.

Detta är en syssla som den gamle tennisbossen sköter med den 
äran.

Red

SIMNING HEMMA FLÖT PERFEKT!
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KM I GOLF PÅ SALEMS GK 2016
Nye KM-generalen, Hasse J, förlade årets KM på 
Salems GK.  Lite favis-bana för Bajaren Hasse. 
Tävlingsform poängbogey. Frågan är om det inte var 
första gången, på nästan fyra decennier!?

Vi, SPIK alltså har ju hållit oss till har slagspel och nån 
gång har Colonel Bogey dykt upp. 

Sent tyckte en del.
På året, ja, för i början av oktober är ju relativt sent. 
Men Salems GK visade sig från en bra sida.

Fullständig suveräna greener för årstiden. Kanske 
något kallt. ”Stenmarkskepsen” prydde många skallar. 
Golfspelare vet att mycket kroppsvärme försvinner 
uppåt och för all del, även nedåt, via sockar och skor. 
Och så avgjordes det hela på en lördag. Första gången 
på bortåt 40 år. Nog blåser förändringens tidevarv i 
”verket”. Om det är på gott eller ont återstår att se. 

Jätteskoj med en pinnfärsk golfare – Jonas Halvarsson, 
som deltog i sin första tävling överhuvudtaget. 
Dessutom nybliven SPIK-medlem. Välkommen!!

Janne, van mästare.
Jan Agneheim var den som bemästrade banan bäst 
och tog segern med rätt bred marginal, 34 poäng. Tvåa 
Krister Öman på 29 poäng. Trea Tommy Ledel, även 
han på 29 poäng.

Merparten av deltagarna tyckte 
att lördagsspel var att föredra, 
så det är bara att fortsätta på 
den linjen, Hasse!  Så slutet gott.  
Bra arrangemang Hasse! Vi kör 
Kevinge nästa år eller hur!

lelle

ANMÄLAN
www.spikare.se eller skriftligt till 
SPIK, Posten, 105 00 STOCKHOM

NYHET
Du har rätt att ta med  

”Anhörig” mot förhöjd avgift!

INFO
Se inbjudan hemsidan www.spikare.se
Annelie Buller-Granlund, 070-5987208

a.buller@telia.com

SPIK-TRAMPEN 2017
LÖRDAGEN  DEN  13  MAJ  KL 11.00

ROSERSBERG

VÄLKOMNA!
11



Vasakampen, ja det var något nytt för i år och det 
sysselsatte nog en del av våra tankar på tåget mot 
Mora. I Mora mottogs vi vid hotellet av Anita 
Möllerskog som bilat upp till Mora. Efter installation 
på hotellet och en stunds vila hämtades vi av PIF:s 
Göteborg buss som tog oss upp till Moraparken 
där Vasakampen skulle gå av stapeln. Vi delades 
in i lag om fem i varje lag. Det blev hela 25 lag. 
Vasakampen bestod av fem stationer: sparkåkning, 
kasta bandyboll i hink, spik i slagning, skidåkning på 
planka, sparkåkning med stavar. Hela Vasakampen 
övervakades av Gustav Vasa och Kranskulla 
Christel. Gustav Vasa (Nisse från Borlänge) har i 43 
år 10 dagar om året uppträtt i målområdet i Mora, 
under Vasaloppsveckan.

Efter att vi genomfört Vasakampen väntade värmande 
god gulaschsoppa inomhus, den värmde gott för vi 
var allt ganska frusna efter den hårda kampen. När 
vi värmt oss en stund var det dags för prisutdelning. 
I det lag som vann ingick Rolf Oxalaryd från SPIK 
och i det lag som kom på tredje plats ingick Anita 
Möllerskog, så SPIK höll sig på framkanten när det 
gällde Vasakampen. Prisutdelare var kranskullan 
Christel, produktionsledare i Mora. Christel är den 
enda som varit kranskulla två gånger,  1990 ställdes 
Vasaloppet in det var för grönt på backen, 1991 fick 
Christel hänga kransen runt Janne Ottossons hals.

Lördag förmiddag fanns det möjlighet för dem som 
ville  slipa till skidtekniken inför Postskidan. Vi var 
ett tjugotal som under Carina Modéns, Östersund, 
ledning under en timme fick hjälp med balans och 
teknik. Det var mycket lärorikt, i alla fall var det så 
för mig.

Postskidan startade vid Hemus skidstadion, vi 
åkte delvis på Vasaloppsspåret, målgången var i 
Moraparken. Spåren var utmärkta, vädret var lite 
grått men endast någon minusgrad så förhållandena 
var helt okej. Dan Mattisson kände för mer 
skidåkning och drog iväg på ytterligare tre mil i 
vasaloppsspåret. Det gäller att passa på sa Dan! (Det 
har han ju rätt i)  Efter målgång i Moraparken var det 
afterski med underhållning. Under afterski delades 
klassiker- priserna ut. Renée Rönnerstig hade tagit 
klassiker för tionde året så hon fick en tioårs plakett 
och fotograferades tillsammans med Gustav Vasa.

Innan det var dags för kvällens kamratmiddag 
snörde Anita Möllerskog och Carina Persson på 
sig skridskorna och åkte några kilometer på Siljans 
is.Kamratmiddagen hölls i Mora Parken. Under 
middagen och kaffet underhöll Billy Opel. Innan 
det vara dags för dansen, delades klassikerpriser ut 
till dem som tagit klassikern för tjugonde året. Där 
hade vi i SPIK ingen deltagare. Dansen tråddes till 
dansbandet Lars Kristerz. Söndag morgon satte vi 
oss på tåget mot Stockholm, nöjda och glada efter en 
finfin helg i Mora.

Gunilla

POSTSKIDAN I MORA 2017

Rolf Oxalaryd ingick i det segrande laget

Gustav Vasa, alias Nisse 
Nyström, övervakade Post-
skidan

Fredagen förmiddag den 3 februari samlades  18 SPIK:are på Centralen för att ta tåget mot Mora 
och årets Postskida och Vasakamp. 
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GAMLA SPIKARES ÅRSMÖTE 2017
Gamla Spikares årsmöten har de senaste åren varit förlagda till Inger och P-G 
Pettersson i Solna.Så var fallet även i år då 12 medlemmar infann sig för att äta lunch, 
besluta om framtiden och samtidigt blicka bakåt till det som en gång varit.

Ordförande Åke Kihlberg öppnade mötet med att hålla en minnesstund för vår nyligen bortgångne 
medlem Valle Söderström.

Därefter vidtog sedvanliga mötesförhandlingar som resulterade i följande beslut:

• Nästa årsmöte skall på prov förläggas till en lördag i januari

• Karin Johansson och Johan Lepamets invaldes i Föreningen

• Åke Kihlberg svarar för 5-kampen i slutet av augusti 2017

• Föreningens uppgifter på SPIK:s hemsida skall omformuleras

• Beslutet angående Årets Hederspris ajournerades

• Medlemsavgiften fastställdes till 100 kr per år

Sammanfattningsvis: Ett trevligt möte och Tack till Inger och P-G.

Hasse

SPIK:are I SOC 

Ett arrangemang som lockade ett stort antal deltagare på elitnivå 
från åtskilliga länder världen över.                                                                                                       

För att ett sådant här arrangemang skall gå i land fordras ett stort 
antal mer eller mindre ideella insatser på funktionärsplanet.

Här bidrog SPIK med tre personer, altmeistern P-G Pettersson, 
Berit Sandelius och Sune Pettersson. På plats som åskådare var 
också flera av SPIK:s bordtennisspelare.

P-G har ett långt förflutet inom bordtennissporten både inom 
SPIK och inom Svenska Bordtennisförbundet. Han gjorde debut 
1957 i Kungliga Hallen då  hans syssla i huvudsak bestod av att 
bära pingisbord. I år var det alltså 60-årsjubileum för den gode 
P G. ”Men nu får det vara nog” sa han efter årets tävlingar. Ett 
uttalande som de flesta inte verkade ta på något större allvar.

Tävlingen som sådan var mycket professionellt anordnad.  

Hasse

SOC, Swedish Open Championships, i Bordtennis avverkades i Eriksdalshallen 
under en vecka i november 2016.

Berit
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Konditori Lyran
Ett av våra många smultronställen är Konditori Lyran 
i Bredäng. Detta är ett underbart ställe där vi sitter på 
altanen och ser ut över Mälaren på all båtarna som 
rör sig medans vi intar en god kopp kaffe med något 
gott till som vi köpt inne på konditoriet. Det är en 
fröjd för ögat att stå i kön och se alla goda smörgåsar, 
sallader, tårtbitar, kakor och bullar. Det finns något för 
alla smaker. När vi har fikat så tar vi trapporna ner 
till stranden och går en promenad efter vattnet. Det är 
livskvalitet.

Tyresta nationalpark
Ett annat av våra smultronställen som vi utnyttjar 
varje helg sommar som vinter. Det är ett underbart 
ställe med urskog, grillplatser, lantgård, ridning, 
lanthandel. Detta ställe kan man avnjuta ung som 
gammal finns något för alla smaker. Här finns också 
ett café med digert utbud av gott kaffebröd. Du sitter 
och fikar i en välbevarad gård från 1800. Om du är 
nyfiken kan du även få dig en lektion om Sveriges 
nationalparker och fåglar i Naturum. Det finns slingor 
att gå med eller utan barnvagn och där på stigarna kan 
du se bäverhyddor och även spår efter vildsvin.

Nynäs Rökeri
Detta är ett annat av våra smultronställen som ligger 
en bit bort från Sth. Till detta ställe brukar vi cykla, 
en tur på 42 km. När vi kommer fram så smakar det 
väldigt gott med en baguette med skagenröra och 
kaffe eller öl från Nynäs Bryggeri. Där sitter vi och 
njuter på uteplatsen och tittar på båtarna som lägger 
till i gästhamnen och folk som t ex ska ge sig iväg 
på semester till Nåttarö och Rånö. På vägen hem så 
tar vi en titt i rökeriet och ofta blir det något gott i 
form av räkor. Sen är vi nöjda och tar våra cyklar till 
pendeltåget för hemfärd.

Strandvägen
Ett annat av våra 
favoritställen är att flanera på 
kajpromenaden vid Strandvägen. 
Det är så vackert att gå där och titta mot Djurgården 
och Skeppsholmen. När vi närmar oss Djurgårdsbron 
så kan man känna doften av tjära från båtarna som 
ligger där. Vi tar en kopp kaffe på något av ställena 
efter kajen när andan faller på. Är det så att vi 
bara känner för det så kan vi sätta oss på någon av 
bryggorna och njuta av sol och de vackra husen som 
finns på Strandvägen som är från sekelskiftet. Har vi 
tur så kommer en av de gamla spårvagnarna förbi 
med tidsenliga konduktörer.

Karlbergs slott
Detta är ett av mina (Elisabeth) favoritställen som jag 
passerar på min väg till jobbet. Det är en njutning en 
sommarmorgon att se solen gå upp över de vackra 
träbåtarna som ligger förtöjda i Karlbergssjön och 
Karlbergs slott. Om jag känner för det så finns det 
bänkar att sätta sig på och bara njuta av tystnaden på 
morgonen. Är man ambitiös så finns det möjlighet att 
köra ett träningspass inne på slottsområdet. Och är 
det så att man känner för att se slottet från vattnet så 
är det bara att gå en bit bort till Pampas Marina och 
hyra en kajak och ta en tur på kanalen

elisabetH ocH RodRiGo acuna lopez

VÅRA  SMULTRONSTÄLLEN

KVANTUM-LOPPET

SPIK BETALAR STARTAVGIFTEN FÖR STARTANDE SPIK-MEDLEMMAR!

LÖRDAGEN  Den 22 APRIL 2017
KÄLLBRINKS IP, HUDDINGE KL 12.00 

VÄLJ 
MELLAN 

3,4 ELLER 
10 KM!

UPPLYSNINGAR: www.kvantumloppet.seANMÄLAN: VID DISKEN FÖR EFTERANMÄLAN. Ange att det gäller SPIK.
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GJORT  I  HJORTHAGEN

Det var många av oss som aldrig eller nästan aldrig 
hade varit i denna stadsdel som ligger lite i skymundan 
uppe på en höjd med vacker utsikt åt ena hållet med 
en vy över Stockholm. Vänder man blicken åt andra 
hållet ser man Lidingö breda ut sig med Millesgården 
och Foresta (som borgen heter). Hjorthagen var från 
början ett hägn med kungens hjortar, därav namnet. 
Under slutet av 1800-talet utvecklades området till 
en industriförort med gasverket som tongivande 
landmärke. Nu framstår området som ett lugnt och 
idylliskt område med gamla fina hus och vackra 
innegårdar med lekparker och grönskande små parker.

Vandringen fortsätter så småningom ner mot den 
betydligt nyare och ännu inte helt färdigbyggda 
Norra Djurgårdsstaden. En riktig kontrast mot det 
Hjorthagen vi lämnar bakom oss och till slut hamnar 
vi på lite klassisk mark. Vandringen avslutas vid 

Ryttarstadion som byggdes till Sommar-OS som 
Stockholm arrangerade 1912. 

I och med denna vandrings avslutning så har det 
nu blivit 60 vandringar under en tidsrymd av 15 
år. En imponerande svit och en stor eloge till Hans 
Lundén som har rekat, planerat och genomfört dessa 
vandringar berättandes intressanta historier också.

Vad är det då vi har gjort i Hjorthagen undrar vän av ordning. Jo, vi har samlats inför den 4:e 
och sista av årets vandringar. Solen lyste dock med sin frånvaro denna lördagsförmiddag när vi 
samlades och det var riktigt småruggigt med ett regn som hängde i luften. 

beRnt otteRstRöM

BLODOMLOPPET  2017

ANMÄLAN: 
SPIK:S HEMSIDA www.spikare.se 
eller SKRIFTLIGT  TILL 
SPIK, 105 00 , STOCKHOLM

INFO: 
Annelie Buller-Granlund,  
070-5987208, 
e-post: a.buller@telia.com

Bernt Otterström, 
070-8486534,
e-post: b.otterstrom@hotmail.com

VÄLKOMNA!

VÄLJ 
MELLAN 

10 KM ELLER 
5 KM!

ONSDAGEN  DEN  7 JUNI  
MED  FÖRSTA  START  KL  17.30
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OB
S!

SPIK:s Medlemslotteri
Det finns f.n. ett antal lediga andelar i lotteriet.

Kostnad 10 kr per månad.
Är du intresserad: Kontakta Carina Adesol!

E-post: carina.adesol@postnord.com 
eller skriv till SPIK, 105 00, STOCKHOLM

Styrelsen

SPIK-KLASSIKERN 2017!
DU HAR FORTFARANDE CHANS ATT BLI SPIK-KLASSIKER 2017!

HUR? JO, DELTA I MINST FYRA AV NEDANSTÅENDE ARRANGEMANG!

 CYKEL 50 KM/30 KM 13 MAJ

 BANGOLF 14 MAJ

 BLODOMLOPPET 10 KM/5 KM 7 JUNI

 SIMNING 1000 M/ 500 M OKT

 BOWLING NOVEMBER

Speciellt 
klassikerpris 
utdelas på 

årsmötet år 
2018!

ALLA SPIK-MEDLEMMAR KAN DELTA! VÄLKOMNA!
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