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SPIK-TIDNINGEN 75 ÅR
År 1944 i juli månad utkom det första numret av Postmännens 
Idrottstidning. Detta är den egentliga upprinnelsen till dagens SPIK-
Tidning som nu alltså är inne på det 75:e verksamhetsåret.

År 1963 hade namnet Postmännens Idrottstidning blivit en aning 
otidsenligt och tidningen fick det nya namnet Postens Idrottstidning.

När sedan Postens Idrottsförbund startade en egen tidning för sin 
landsomfattande verksamhet, ja då blev det dags att byta namn igen. 
Det nya namnet blev  Stockholms-Postens IK:s Idrottstidning.

I samband härmed slopades den annonsverksamhet som dittills 
delvis finansierat tidningsutgivningen.

Alltsedan år 2014, då SPIK firade sitt 90-årsjubileum, har tidningen  
getts ut i färgtryck.

                                                            Red

Stockholms-
Postens IK:s
IDROTTSTIDNING
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SPIK:s STYRELSE 2018

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

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

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

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

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

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

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

Tidnings- Bernt Otterström, 070 848 65 34 
redaktion: b.otterstrom@hotmail.com

 Hans Lundén, 070 280 38 64  
 lunden.hans33@gmail.com

 Sune Pettersson, 070 323 2607 
 suneapettersson@gmail.com

 

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: 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. 072-307 68 65

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 33 800
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Jag kom till Stockholm och postskolan i januari 1965 
och hade då tänkt stanna några år men det blev 
mycket längre men nu 2018 kommer jag att återvända 
till Småland.

Jag jobbade bla på Stockholm 1 i många år men 1979 
kom jag till Nacka i samband med AG-kursen. Jag fick 
en tjänst där i början av 1980-talet. Där fanns Birgit 
Hedberg som startade en orienteringskurs. Eftersom 
jag orienterat när jag bodde i Mariefred så hoppade 
jag på kursen. Det blev min inkörsport i SPIK.

Utöver orientering var jag med i första tjejmilen för 
postisar i Motala 1982 och därefter fortsatte jag att 
vara med i olika PM.  Under åren har jag hittills tagit 
16 klassiker samt 11 bollklassiker.

1994 blev jag invald som suppleant i SPIK:s  styrelse. 
Jag var vice ordförande några år för att 2001 väljas 
till ordförande. Jag avgick som ordförande 2010 men 
fortsatte som suppleant fram till årsmötet 2018.

Under några år var jag suppleant i PIF:s styrelse samt 
därefter några år även revisorsuppleant.

2005 blev jag tillsammans med Gunilla Johansson 
invald som första kvinna i Gamla SPIKARE. Det var 
en ära att få bryta mansdominansen.

Det har varit fantastiska år med SPIK.  Jag har mött 
många trevliga människor ute i landet och i Stockholm 
i samband med alla Postmästerskap samt SPIK- 
arrangemang som jag deltagit i. Den kamratskap och 
vänskap som uppstår är svår att hitta enbart på en 
arbetsplats.

Jag skall inte sticka under stol med att det även har 
varit jobbigt många gånger. Jag tror ingen som inte 

varit engagerad i någon 
fritidsförening vet hur 
mycket arbete som läggs 
ner. 

Bara att anordna resor, 
boende och anmälningar 
till olika arrangemang tar 
mycket tid. Tyvärr finns 
det de som inte betalar i 
tid, ändrar sig samt även 
gnäller. TÄNK PÅ DET 
NÄR NI ANMÄLER ER!

Ett orosmoln för SPIK och postidrotten är det 
ekonomiska, skulle Postnord dra ner alltför mycket på 
bidragen till oss och övriga fritidsföreningar i Posten 
skulle vi nog få gå i graven.

Jag vill tacka alla fina människor jag mött under mina 
år med SPIK och önska er alla fina idrottsår med gott 
kamratskap framöver!

Jag kommer nog dyka upp i samband med något PIF- 
och/eller SPIK-arrangemang.

Förhoppningsvis ses vi i maj när SPIK arrangerar 
Postmilen och PM i bangolf. 

                                                                                                                                                   
Louise ekbLom

PS 1!  Teckna er för andelar i SPIK:s lotteri . Lotteriet 
betyder mycket för SPIK:s ekonomi

PS 2!  SPIK behöver många funktionärer till 
postmilen i maj så anmäl er!

MINA  ÅR I SPIK
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Vi gratulerar
50-åringar  
Johan Nilsson, Gustavsberg  2 april

Anette Rickardsson, Farsta  6 april

Fredrik Andersson, Sollentuna  7 juni

Suganthan Ganeshanathan, Bagarmossen 12 juni

Pia Fredriksson, Stockholm  20 juni

60-åringar
Dimitrios Anthopoulus, Årsta  1 april

Gert Klang, Linköping  7 april

Marianne Andersson, Hägersten  8 april

Nils Furuhagen, Tyresö  17 april

Tommy Fransson, Solna  23 april

Sten-Erik Grönberg, Huddinge  25 april

Peter Lövkvist, Sundbyberg  27 april

Hans Haglund, Solna  6 maj

Robert Alnebring, Uppsala  20 maj

Barbara Holzmann, Värmdö  9 juni

Kerstin Sundberg, Sollentuna  16 juni

Kjell Lundqvist, Stockholm  30 juni

Börje Lundqvist, Rönninge  30 juni

70-åringar
John Andersson, Vallentuna  4 april

Louise Ekblom, Nacka  7 april

Bengt Borin, Täby  13 april

Sanelma Karkiainen, Järfälla  29 april

Håkan Eriksson, Stockholm  30 april

Mikael Persson, Bagarmossen  2 maj

Leif Karlbom, Järfälla  9 maj

Karin Cewrien-Cronvall, Märsta  13 maj

Jan-Gunnar Rosengren, Märsta  24 maj

Nils Jonsson, Stockholm  12 juni

Lennart Rydström, Hägersten  30 juni

80-åringar
Eivor Öhrqvist, Ljusterö 6 april

Kjell Ekdahl, Sollentuna 21 april

Kjell Åkerberg, Saltsjö-Boo 21 maj
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Flyttar DU
GLÖM EJ att meddela oss Din nya adress.

Då får Du vår tidning utan avbrott.
Meddela alltså:

SPIK, 105 00 STOCKHOLM
eller epost: berit@spikare.se eller ring 072-516 00 44



DRAGNING SPIK:S MEDLEMSLOTTERI MARS 2018

Vinst 1 1000 kronor 149
Vinst 2 500 kronor 1094
Vinst 3  400 kronor 373
Vinst 4 300 kronor 761
Vinst 5  200 kronor 704
Vinst 6-76 100 kronor
 126 143 265 364 381 443 469 470 492
 498 520 523 531 549 550 580 600 605
 627 651 721 765 776 787 792 797 824
 835 846 847 857 872 876 884 889 896
 902 909 912 916 928 939 941 968 978
 984 994 1017 1018 1022 1035 1043 1048 1049
 1051 1074 1110 1141 1149 1161 1203 1262 1322
 1327 1332 1343 1368 1393 1397 1403 1405 

Som kontrollant vid dragningen har Sune Pettersson fungerat. 

Nästa dragning sker i juni 2018.

 POSTMILEN   2018

LÖRDAGEN  DEN  12  MAJ 
   VI  BEHÖVER MÅNGA  FUNKTIONÄRER !

TVEKA  INTE  ATT HJÄLPA  TILL !

ANMÄLAN: www.spikare.se eller 
skriftligt till SPIK 105 00 STOCKHOLM. 
Information fortlöpande på hemsidan! 
Som tack för hjälpen är du välkommen 
till kamratmiddagen för ett pris av 100 kr!
Betalas till Plusgiro SPIK 1347-4 !

Du får ett glas vin, öl, buffé, 
dansband och disco!
SPIK BUGAR OCH 

TACKAR  
FÖR  HJÄLPEN

5



P0STSKIDAN   
I SUNDSVALL

Årets Postskida arrangerades på Södra berget i 
Sundsvall. Perfekt, med hotell och fina faciliteter 
placerade på ett ställe. Att inte förglömma, detta 
var ju en chans att prova på Kallas träningsslingor 
i Sundsvallsområdet. Inget oävet skidparadis och 
nästa år arrangeras SM i längdåkning här. Då 
förstår alla att, här finns det spår – för alla!                                           

Och SPIKarna åkte buss – nästan.
Lite färre än vanligt anmälde sig, kanske. Trots 
att alla borde vetat att området runt Sundsvall 
välsignats med hur mycket snö som helst. Snö i 
massor borde dra, tycker man! För vad är bättre 
än att komma till en plats med perfekta spår och 
Postskidan. I år bjöds också på skidskola både 
fredag och lördag. Kanske inte fel detta år, då årets 
Postskida gick på en rätt kuperad slinga. Mer upp 
och ner än vanligt. Ja, bara att komma upp från 
E4.an till hotellet var en liten pärs, fastän vägen 
rättats ut en hel del. Men bussen kom upp till slut. 
Och de som hade tur med rumsplacering hade en 
magnifik utsikt över stan och fjärden.

Skidskola och Postskida.
Lördagen började med skidskola, dag 2. Andra 
försökte valla laggarna efter den temperatur 
som som förväntades. Den late lämnade dock 
in skidorna till vallaservicen som fanns vid 
startplatsen.

SPIK hade inte många i tävlingsklasserna. Något 
återbud och så var det två kvar i H60. Inget att 
vara stolt över.  Deltagandet var väl mest beroende 
på, ”fylla klasserna” så att det verkligen blir ett 
postmästerskap. Att tänka på inför kommande 
PM. Starten gick och ut på en grön motionsslinga. 
Grön betyder alpint att här kan en gröngöling åka. 
Grön i Sundsvall betydde fler färdigheter. Många 
ångrade nog att de inte gick skidskolan, även om 
en hyfsad kondition också hjälper till!

Slutet gott allting gott!
Snabbast var Carina Modén Aronsson Östersund 
och Mats Dahlberg från Luleå. Resten som kom i 
mål kan kalla sig ”tvåor”. Bra gjort, är betyget för 
resten mao. Ingen större dramatik, även om en och 
annan ”åkte fel” och rätt vad det var befanns sig 
en bit in i skogen, dvs vid sidan av spåret. Men 
snömassorna var som ejderdun!! Sedan blev det 
klassikerutdelning, där flera SPIKare premierades. 
Och så blev det mat, buffén smakade, som bufféer 
gör, inga sura miner där och mer glada miner 
när Highlights dök upp på scenen och slog an 
taktpinnen. Dans natten lång för de som orkade. 
Glada Hudik blir det nästa år!

Lennart HeLgesson

Maren Schuldt och Jan Castlin

KVANTUM-LOPPET

SPIK BETALAR STARTAVGIFTEN FÖR STARTANDE SPIK-MEDLEMMAR!

LÖRDAGEN den 28 APRIL 2018
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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PM/KM BANGOLF I TANTOLUNDEN
FREDAG OCH LÖRDAG DEN 11-12 MAJ 2018

KM kommer att avgöras på fredagen den 11 maj kl 16.00 eller 18.00.   

Finalspel på lördagen den 12 maj kl 08.45 för att kora Postmästare.

Vilken tid meddelas senare beroende på hur många som anmäler sig till Post-mästerskapet 
utifrån landet. På fredagen spelar alla. På lördagen endast finalspel för att kora Postmästare.

 I Postmästerskapen får endast postanställda eller postpensionärer delta.

PLATS: TANTOGÅRDENS BANGOLFBANA, (DRAKENBERGPARKEN) INTILL TANTOLUNDEN.  
  T-BANA TILL HORNSTULL
SAMLING:  30 MIN FÖRE SPEL
START:  FREDAG KL 16.00 ALTERNATIVT 18.00 OCH  
  LÖRDAG ENDAST SLUTSPEL PM KL 8.45
ANMÄLAN: HEMSIDAN: SPIKARE.SE SKRIFTLIGEN: SPIK, 105 00 STOCKHOLM

FRÅGOR:  RING HASSE LUNDEN TELEFON: 070-280 38 64 
AVGIFT:  50 KRONOR INBETALAS TILL SPIK PLUSGIRO 13 47-4

  SENAST DEN 13 APRIL VILL VI HA ANMÄLAN.  
  SAMTIDIGT MED ANMÄLAN INBETALAS AVGIFTEN.  
  ANGE OM DU VILL SPELA FINALSPEL PÅ LÖRDAGEN.

ALLA SPIKMEDLEMMAR ÄR VÄLKOMNA ATT SPELA KM!
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ÅRSMÖTET DRAR: 
60 PÅ PLATS

SPIK:s ÅRSMÖTEN HAR DE SENASTE ÅREN VARIT MYCKET VÄLBESÖKTA.  
FÖR ANDRA ÅRET I RAD VAR DET 60 SPIKARE SOM KOM TILL  

STAMLOKUSET JAKTHORNET.

Gunilla Johansson hälsade välkommen och 
öppnade mötet. En parentation hölls därefter 
för våra under året bortgångna medlemmar. Till 
mötesordförande valdes sedan Åke Kihlberg och 
till sekreterare Berit Sandelius. 

Huvudärendet på dagordningen var punkten 
Nya stadgar. Åke var mannen bakom förslaget 
och han presenterade detsamma. Rent allmänt 
moderniserades och förtydligades stadgarna rakt 
igenom, bl a då vad avser sättet att välja ledamöter 
till styrelsen. Styrelsens antal minskades från 11 
till 9 ledamöter. Efter en stunds diskussion antogs 
de nya stadgarna och Gunilla tackade Åke för väl 
genomfört arbete. 

Kassören Karin Johansson redogjorde för det 
ekonomiska läget och visade att året gått med ett 
underskott på 33.000 kr. Samtidigt konstaterade 
hon att i budgeten för år 2018 räknar styrelsen 
med ett underskott på 43.000 kr. Detta föranledde 
den blivande revisorn Ulf Karlsson att bl a antyda 
att vi  kanske måste höja medlemsavgiften lite 
oftare än vad vi gör idag. Kassabehållningen 
är dock f n relativt god så det finns ännu tid att 
fundera. Samtidigt måste utvecklingen i Postens 
Idrottsförbund noggrant följas.  Postmilen här i 
Stockholm kommer att ge en första antydan om 
hur stort intresset  för postidrotten är idag.

Vid de avslutande valen blev det överlag omval 
med undantag för en revisorspost på vilken 
Ulf Karlsson invaldes. Louise Ekblom, Bernt 
Otterström och Lars Åke Hörjel  hade samtliga 
omböjt omval.

Hasse

ÅRETS  SPIKARE
Katarina Tell

ÅRETS MOTIONÄR
Lars Westman

GLA SPIKARES PRIS
Elisabeth o Rodrigo Acuna Lopez

ÅRSMÖTESTRADITION  SEDAN
MÅNGA  ÅR:

   PYTTIPANNA MED ÖL/VIN !
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Elisabeth och Rodrigo får Gla Spikares Hederspris  av Åke och P-G

Årets Spikare Katarina Tell grattas av Årets Motionär  
Lars Westman

Bordtennisgänget

Gunilla och Kajsa avtackar Bernt, Louise och Lasse Invald i  Gla Spikare Sören Hoffman

I VIMLET!
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SPORTFIXAREN DIV 1 !
INNEBANDY DAMER SLUTSPEL!

3:e advent och samtidigt som julruschen gick in i 
sitt mest intensiva slutskede var det slutspel i Sport-
fixarens innebandyserie. Dit hade SPIK´s damlag 
i innebandy kvalificerat sig genom att komma 4 i 
serien. Slutspelsplatsen säkrades i sista omgången 
genom att spela 9-9 mot Woodbridge som slutade 
på 5:e plats endast 1 poäng efter SPIK.

Varje match spelades i 2x13 minuter och i semi-
finalen mötte SPIK de överlägsna seriesegrarna 
F.F.F. En till synes riktigt tuff match men SPIK fick 
en riktig kanonstart genom att ta ledningen med 
1-0 redan efter 20 sekunder. Matchen fortsatte i ett 
högt och intensivt tempo där SPIK stod emot och 
spelade riktigt bra.  Men efter 2 minuter kvittera-
de F.F.F. och de tog strax därefter ledningen. SPIK 
fortsatte oförtrutet att kämpa på och det märktes 
att en finalplats stod på spel. När 13 minuter hade 
gått och domaren blåste för halvtidsvila ledde F.F.F. 
med 7-3. 

Andra halvleken började lika bra som första när 
SPIK reducerade till 4-7 redan efter 29 sekunder. 
SPIK krigade på för att komma ikapp och lite när-
mare kom vi när det blev 5-7. Men siffror stannade 
dock tyvärr där i en målsnålare  2:a halvlek. Men 
bra spelat i en spännande match där vi faktiskt 
vann 2:a halvlek med 2-0. 

Kort vila blev det till bronsmatchen som drog igång 
bara minuterna efter semin. Compis hette motstån-
darna och de slutade 3:a i serien 5 poäng före SPIK. 
Matchen var jämn och stod och vägde litegrann 
innan Compis både gjorde 1-0 och 2-0. Men efter 
2 riktigt snygga mål var SPIK ikapp målmässigt. 
SPIK var nu inne i en riktigt bra period av 1:a halv-
lek och gick upp till en 4-2-ledning. Compis kom 
dock tillbaka på slutet och innan halvtidssignalen 
ljöd hade de kvitterat till 4-4. 

Rysaren fortsatte i 2:a halvlek där Compis tog led-
ningen med 5-4 men SPIK kvitterade dock snabbt 
till 5-5. Matchen var jämn och det var bra spel från 
båda lagen men till slut drog Compis längsta stråt 
och vann med 7-5. En 4:e plats blev det till slut ef-
ter 2 välspelade och bra matcher från SPIK´s sida 
och det var kul och spännande att se och heja fram 
innebandy-tjejerna.

bernt 

På läktarplats 
Gunilla, Bernt 
samt Sune och 
Hasse utanför  
bilden!
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VETERAN-SM I BORDTENNIS 2018
Veteran SM 2018 spelades i Valhalla sporthallar i Göteborg 18-21 januari.  

SPIK representerades av Thomas Eriksson, Anders Johansson, Uffe Karlsson,  
Kenneth Jonsson, Hasse Hellgren och Bosse Andreasson.

Totalt var det ca 500 deltagare i klasser från 40 
upp till 85 år.

I singel och dubbelklasserna lottas man i pooler 
där alla möter alla. Dom främsta i poolerna går 
till slutspel. 

SPIK fick en guldmedalj då Uffe Karlsson 
tillsammans med Lasse Ericsson från Västerås 
vann herrdubbeln för 55 åringar. I finalen slog 
dom Anders Johansson och Hasse Hellgren 
från SPIK.

I lag för 50 åringar spelade Thomas Eriksson 
och Anders Johansson till sig ett brons.

I singelspelet gick alla Postisar till slutspel. 

Anders Johansson och Hasse Hellgren delade 
9 platsen i klassen för 55 åringar.

sune Fr v: Anders Johansson/Hasse Hellgren SPIK, Lasse 
Ericsson, Västerås/Ulf Karlsson SPIK
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SPIK BORDTENNIS:
HÅRDA MATCHER!

DET BLEV TVÅ TUFFA MATCHERI I DIV 2-SERIEN FÖR 
SPIK I BÖRJAN AV FEBRUARI. DET BLEV EN VINST 

OCH EN FÖRLUST, BÅDA KNAPPA SÅDANA.

ÅTTA FEMSETARE !
Första mötet mot Norrtull blev oerhört dramatiskt och långlivat. I den 
14:e och avgörande matchen då SPIK ledde med 7-6 låg Uffe Karlsson 
under med 2-0 i set. Men Uffe gav inte upp utan kämpade storstilat 
och vann till slut med 3-2 vilket innebar SPIK-seger med 8-6.  Matchen 
innehöll inte mindre än åtta femsetare och drog ut ordentligt på tiden.

I andra mötet för dagen mot Back BTK blev det också kamp in 
i det sista. Här föll SPIK, åter i en femsetare, i 14:e omgången och 
inkasserade en förlust med 8-6.

I SPIK spelade för dagen Uffe Karlsson, Markus Smed, Anders 
Johansson och Hans-Peter Häger. Bra jobbat överlag, tycker Red! 

SPIK ligger nu på en 2:a plats i serien inför slutomgångarna de 23-24 
mars.

Hasse

KM  I  GOLF  2017
Varken norr eller söder om stan!

Men väl på västkusten - blev spelplats för årets KM. Året rullade på 
och ”plötsligt” tog  potentiella speldagar slut.  Hyggligt antal spelare 
hade anmält sig till PM:et, så varför inte köra KM på inspelsrundan, 
dvs dagen innan PM:et.

Så blev det, tretton kom till start, vilket är hyggligt. Tävlingsledare 
Hasse  ville spetsa till KM:et, med en tävling i tävlingen, nämligen 
kora en korthålsmästare. Minst antal slag på de fem korthålen.

Hyggligt ”väglag” trots att regnet öst ner några dagar tidigare. 
Ringenäs GK är ju inte direkt en bana byggd på sand, utan på ett 
gammalt skjutfält.  Passar ju bra på ett sätt, eftersom det numera 
”skjuts scorer” på denna hallänska platå! Försvarande KM-mästaren 
Janne fanns med och ett flertal gamla klubbmästare med namn 
på vandringspokalen fanns med i startfältet. Exempelvis Peppe 
Hagström, som drog det längstastrået detta året men med minsta 
möjliga marginal. Samma resultat som tvåan Tina L, men med lite 
bättre resultat på sista nio. Korthålsmästare blir Tina – lite plåster på 
såret, mao.

Stort GRATTIS  till Peppe och Tina.

Hasse ocH LeLLe

Uffe Karlsson
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POSTMÄSTERSKAP  
I GOLF 2017

Västkusten, där finns golfbanor.
Ett flertal mästerskap har ägt rum i halmstadstrakten 
sedan 1987. Tio år sedan senast. PM:et i år på Ringenäs 
GK, en bana som är relativt ny och ligger en bit högre 
upp än mera kända Tylösand. Boendet är väl sörjt för, 
ett par huslängor nästan på golfbanan, gör att man 
kan ta förfriskningar med gott samvete, eftersom det 
går att gå hem, när det är dags. Det blev fullt hus när 
postgolfarna anlände. Glädjande detta året var ju att 
många fler anmälde sig till PM, jämfört med i fjol, då 
ett sk lågvattenmärke nåddes, trots spel på en ö!

Försvarande mästare på plats på blöt bana?
Försvarande mästare, nja – flerfaldige mästaren Mats 
från Norrköping fick inte ledigt, enligt rykten?!  Låter 
som en skröna!  Postidrotten kämpar i motvind på 
många sätt…… Ringenäs fick runt 50 mm regn på en 
vecka  – eller 50 liter vatten per kvadratmeter. Då blir 
det blött. Flera banor i grannskapet fick stänga en hel 
vecka efter denna ”dusch”! Ringenäs klarade blötan 
förhållandevis bra, men på vissa ställen var det ”bra 
blött”! Greenerna väldigt snabba och tre-puttarna stod 
som ”spön i backen”. Onödigt svårt kan tyckas.

Hur klarade sig SPIKarna?  
Femton anmälda -  Mats inte var på plats, så kanske! 
Och lag-tävlingen brukar ju gå bra. Kanonstart, i 
princip två tre-bollar på varje hål. Blir trångt. Men 
spelet flöt på bra, trots allt. Fanns ”inte så många 
ställen att leta på” första dagen. Peppe bäst som 
vanligt, med en tionde plats i A-klassen. Robert etta i 
B-klassen och laget med Peppe, Eje och Lennart tvåa 
efter Norrköping i lagtävlingen. Inte så illa.

Gul/blå slinga finaldagen.
Regn spåddes igen, men därav blev intet. Tur för just 
blåa delen var trixig och ganska blöt….också. Finns ju 
alltid spelare som bemästrar svårigheterna, oavsett. 
Daniel Gustavsson från Falköping är en sån, med 
148 slag vinner han ganska överlägset. Peppe bäste 
SPIKare, sjua på 166 slag. Robert R blir tvåa i B-klass  
på 191 slag, ett slag efter vinnaren. Damklassen 
kämpar på, denna gång 12 startande. Tina L bäst som 
fyra på 205 slag. Några slag för många för att straffa 
vinnaren Monica Ax från Visby som hade 185 slag. 

Avslutningsvis går att säga om årets PM, att även om 
det inte var det mest minnesvärda PM:et så var det 
pga det betydligt större antalet deltagare än som i 
fjol,  definitivt  så att golfen är med i matchen igen. 
Förhoppningsvis har intresset för golf-PM ökat, nu 
behövs bara att damklassen får lite fler deltagare, än 
sista åren, så blir det riktigt kul igen! Riktigt dåligt 
denna gången var en lite rumphuggen prisutdelning. 
En Postmästare var inte ens på plats, kanske förlåten 
av någon tidtabell. Men är man med i PM i golf stannar 
man till prisutdelningen är över. Oavsett vilken plats 
var och en tror sig komma på. En anledning till att vi 
har kanonstart. Tänk på detta! Segrarna skall hyllas! 
Åker alla hem som inte vinner, hur skulle det se ut? 
Förresten går det att kommentera med sarkasm, ”vad 
skall du göra med den tiden, som du tjänade, på att 
inte vara där”?!

Nästa år ses vi på en bana nära  – eller långt ifrån dig! 
Keep swinging!!

LeLLe
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SKIDOR  I  
RUDAN  2018

Även i år ägde skidor på hemmaplan rum i Rudan. 
Vi var 36 glada SPIK:are som mötte upp vid 
OK Haninges klubbstuga. Kul att se några nya 
ansikten. Eftersom det var tveksamt hur mycket 
snö som skulle finnas i Rudan så gav Annelie oss 
möjligheten att välja skidor eller stavgång. De 
flesta gick stavgång, en 5 kilometers runda som 
gick genom Haninges centrum. Några gick rundan 
en gång men de flesta gick två varv, alltså en mil. 
När det gällde skidor så fanns det att välja mellan 

betalslingan eller att åka ut på ängarna. Spåren 
var helt okej, något lite snö vid träbroarna enligt 
uppgift från de som åkte. Efter aktiviteten väntade 
klubbstugan med dusch och fika, kaffe och macka. 
Vi hade tur med vädret, det var sol och ett par 
grader kallt, kan det vara bättre? 

                                         guniLLa

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

AVGIFT            
100 kr till Plusgiro SPIK  700528-3

NYHET
Du har rätt att ta med 

”icke SPIK-medlem ”, avgift 140 kr

INFO
Se www.spikare.se för mer information
Annelie Buller-Granlund, 070-5987208

a.buller@telia.com

SPIK-TRAMPEN 2018
LÖRDAGEN  DEN  19  MAJ  KL 11.00

ROSERSBERG

VÄLKOMNA!
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Med tanke på hur regnigt oktober varit såg årets 
sista vandring ut att bli en riktigt blöt historia. Men 
den 21 oktober ville annorlunda och solen trängde 
igenom alla moln och försökte värma upp oss så 
gott den kunde denna lördagsförmiddag. Vi var 
ca 35 personer som hade slutit upp vid Stadions 
tunnelbanestation för att vandra genom delar av 
stan vi inte gjort tidigare. Första anhalt var Kungliga 
Musikhögskolan där Swartlings ridskola tidigare 
låg. De gamla fina stallen med tegelstensfasader 
har renoverats upp och fått stå kvar samtidigt 
som det har byggts nya fräscha lokaler.  På andra 
sidan Lidingövägen breder klassiska Stadion ut 
sig där många klassiska sportevenemang ägt och 
fortfarande äger rum.  Arenan byggdes till OS 
1912 som Stockholm arrangerade och är en av de 
arenor där det satts flest världsrekord i friidrott. 
Hela 83 stycken till dags dato och vartannat år går 
Finnkampen fortfarande där. Lidingövägen brukar 
då fyllas med finska supportrar som kommer från 
Silja Line-båtarna för att heja fram sina landsmän i 
landskampen mot Sverige.

Vandringen fortsätter genom Starrängsringen och 
vi kommer fram till militärhögkvarteret och där 
bakom finns Olaus Petri kyrka. Det ovanliga med 
den kyrkan är att den är integrerad i en hyreslänga. 
Arkitekten Peter Celsings intention lär ha varit 
att skapa ett kyrkorum för att kunna möta den 
andaktssökande nutidsmänniskan. Framtiden får 
utvisa om han hade rätt.

Efter att vi passerat Värtavägen kommer vi fram 
till Kampementsbacken där vi har en vacker vy 
över gärdets grönområde med södra djurgården 
i bakgrunden. Vandringen börjar närma sig 
sitt slut när vi kommer till spårområdet nere 
vid Värtahamnen. På andra sidan rälsen ser vi 
restaurang Skeppet där HasseåTage spelade 
88-öresrevyn i början av 1970. Dialogen ”På jobbet” 
(Roger Moooore) såg dagens ljus i den revyn som 
även kallades för HasseåTages minsta revy.

Värtans stationshus passerades där även ett 
postkontor låg en kortare tid och vi var framme vi 
slutmålet Finlandsparken. Där har ett monument 
rests för att symbolisera Sveriges och Finlands 
gemensamma historia. Förutom monumentet 
fanns även Sören Hoffman där med sedvanligt 
kaffe och smörgås efter avslutad vandring och vi 
tackar även Hans Lundén för en välarrangerad och 
intressant vandringssäsong.

bernt

EN VANDRING FRÅN STADION 
TILL FINLAND

(Även om finnarna  gick åt andra hållet)

NÄSTA TIDNING UTKOMMER 
DEN 30 JUNI 2018
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POSTENS IDROTTSFÖRBUND 2018

POSTSKIDAN ...................10 FEBRUARI ........................ SUNDSVALL

BOWLING .........................24-25 MARS ......................... GÖTEBORG

INNEBANDY .....................7 APRIL ................................. UPPSALA

BANGOLF .........................11-12 MAJ ............................ STOCKHOLM

POSTMILEN......................12 MAJ ................................. STOCKHOLM

POSTTRAMPET ................15 SEPTEMBER ..................... GÖTA KANAL/SJÖTORP                   

BOULE/KUBB ...................1-2 SEPTEMBER ................... HALMSTAD

GOLF .................................21-22 SEPTEMBER................ HAMMARÖ/KARLSTAD

POSTSIMMET ...................10 NOVEMBER ...................... HEMMAPLAN           

FUTSAL .............................24 NOVEMBER ...................... FALKÖPING

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
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