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Stockholmspostens IK är en fin gammal klubb. Star-
tades några år efter att SpårvägensGOIF, såg dagens 
ljus. Samma idé – för anställda inom Sthlms spårvägar 
och Kungliga Postverket!

Sedan har väl dessa två föreningar tagit olika vägar. 
Spårvägen 100 år i år, har med tiden satsat mer på elit, 
medan SPIK hållit på mer med breddidrott. Vi har i 
och för sig två sektioner som sticker ut som alla vet 
– Bordtennis och Dart, med svenska mästare! Snyggt 
jobbat.  Övriga sektioner är väl långt ifrån SM-guld, 
men nog så viktiga. PIFs sammandragningar vid klas-
sikergrenarna är viktiga mål att ha för ögonen, vid 
motionerandet på gymmet eller i skid- och löparspår. 
Och andra ställen, bowlinghallar, golfbanor etc.

Medlemskadern har väl dränerats i SPIK senaste åren. 
Alltid tråkigt! Rationaliseringar är väl en orsak. Brev-
volymerna minskar och påverkar. Personalen drar till 
andra jobb… förhoppningsvis och andra motionsfor-
mer. 

Digitaliseringen utbreder sig och är väl på både gott 
och ont. Papperstidningarna försvinner så sakta. Hur 
skall informationen till medlemmar fungera. Hemsi-
dor ersätter, men är inte så bekväma för alla. Vår emi-
nenta tidning har vi valt att ha kvar – men som ni som 
var på årsmötet såg – kostnaden för tidningen är en 
tung post. Orimlig eller rimlig är frågan? Att denna 
fråga har central roll för styrelsen, när det gäller att 
justa till underskottsbudgetar, som vi dras med senas-
te tiden, är solklart!

Vi vet också att Post Nord inte går så bra. Stort un-
derskott 2018 är inte ”roligt”. Ser också att Post Nord 
skall lägga ner personaltidningen, nästan. Två num-

mer i tidningsform om året.  Kanske något för SPIK att 
tänka på? Ytterligare att tänka på. Får vi några pengar 
från PIF, när firman går med stort underskott? Vi har i 
alla fall äskat pengar, så förhoppningsvis kommer det 
in pengar, annars blir det tungt! Årsmötet beslutade ju 
också att höja medlemsavgiften med i sammanhanget, 
blygsamma 25:- för postisar och 50:- för icke. Förhopp-
ningsvis stannar alla nuvarande medlemmar kvar 
trots höjningen och i stället deltar i våra arrangemang. 
En from önskan!!  Givetvis välkomnas nya medlem-
mar, för trots allt nyanställer Post Nord. Hjälp till och 
informera nyanställda!

Hemma och borta arrangemang – skidor hemma och 
borta har avverkats. I Rudan var vi ungefär så många 
som vi brukar, men självklart är fler välkomna! Tunn 
var truppen som åkte till Hudiksvall. Vi måste bli fler 
på PIFs centrala arrangemang. Och det gäller ju hela 
landet. I maj i samband med Postmilen i Norrköping 
är det förbundsmöte också. Kanske blir några knutar 
upplösta när högsta beslutande organ har möte. ”så 
en strimma hopp” - för det är viktiga saker vi håller 
på med!

Och DU, glöm inte 10 000 steg om dan!

NY ORDFÖRANDE HAR ORDET

Lennart HeLgesson

NUMMER 1 2019 ÅRGÅNG: 76

ANSVARIG UTGIVARE: 
LENNART HELGESSON

REDAKTION: 
SPIK:s KANSLI 

105 00 STOCKHOLM

Stockholms Postens IK:s
IDROTTSTIDNING
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Vi gratulerar
50-åringar  
Conny Wallsten Trosa

Åke Storm Järfälla

Monica Johansson Skoghall

Rickard Adermark Tungelsta

60-åringar
Kent Pettersson Västerås

Michael Ögren Farsta

Ingemar Nilsson Stockholm

Henrik Boding Lidingö

Mikael Ottosson Åkersberga

Håkan Nordin Västerfärnebo

Olov Lundin Stockholm

Ingrid Nilsson Stockholm

Tony Wallgren Ekerö

Arne Hammarstedt Solna

Peter Ring Stockholm

Bengt-Åke Norén Vårby

70-åringar
Björn Lundberg Sundbyberg

Björn Backlund Venjan

Inger Edström Täby

Lennart Söderlund Kista

Torbjörn Malm Bålsta

Hans Andersson Saltsjöbaden

Lars Vennerström Oskarshamn

80-åringar
Björn Dahlgren Eksjö

Björn Ahlberg Bagarmossen

Eskil Hällberg Sundbyberg

Stig Engvall Stockholm

90-åringar
Lars Bridén Järfälla

För att skydda medlemmarnas integritet enligt GDPR, är datumen borttagna ur listan.
Vill du inte vara med i listan skicka ett brev till SPIK, 105 00 Stockholm

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
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DRAGNING SPIK:S MEDLEMSLOTTERI  MARS 2019

Vinst 1 1000 kronor 1290
Vinst 2 500 kronor 1087
Vinst 3  400 kronor 1370
Vinst 4 300 kronor 632
Vinst 5  200 kronor 987
Vinst 6-66 100 kr
 116 118 154 201 217 263 312 337 343
 354 364 377 398 407 435 488 493 536
 544 573 585 597 601 608 624 626 629
 631 697 706 713 753 766 817 868 925
 966 970 992 1008 1029 1034 1038 1078 1091
 1103 1120 1128 1187 1190 1193 1202 1232 1262
 1273 1303 1311 1343 1364 1367 1405  

Som kontrollant vid dragningen har Sune Pettersson fungerat. 

Nästa dragning sker i juni 2019.

FÖRÄNDRINGAR I 
MEDLEMSLOTTERIET

Av stadgarna för SPIK:s medlemslotteri framgår att av intäkterna skall 50% gå till 
vinstutdelning och resterande 50% tillfalla klubben.

I anledning härav har styrelsen beslutat att fr o m dragningen mars 2019 minska 
vinstutdelningen enligt följande:

• 70 st 100 kronors vinster i dragningarna mars/augusti/oktober minskas till 60 st.

• 100 st 100 kronors vinster i dragningarna juni/ december minskas till 90 st. 

styreLsen
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POSTSKIDAN I HUDIKSVALL
Fredag eftermiddag den 8 februari var vi tre tappra 
SPIK:are som stod på centralstation och väntade på 
tåget till Hudiksvall. Det låter få tycker ni nog men 
på förmiddagen var det ytterligare tretton SPIK:are 
som åkt till Hudiksvall. Men totalt endast sexton 
stycken SPIK:are som deltar i PM på skidor det är 
lite, vad händer? Nåväl tåget kom och gick i tid. 
Vi sjutiden på kvällen var vi framme i Hudik. Vi 
tog en promenad från station till hotellet. Hotellet 
var ett riktigt järnvägshotell, järnvägen passerade 
under hotellet i en tunnel. Efter installation på 
rummet intog vi middag tillsammans med andra 
SPIK:are en sen middag på O´learys som var 
inrymt i hotellet.

Lördag, frukosten intogs på O´learys, det regnar 
ute mm vad måne bli av detta?? Ett gäng åkte 
i väg tidigare till skidstadion och var med på 
skidteknikskolan. Väl ute på skidstadion regnade 
det fortfarande, de som deltagit i skidteknikskolan 
var ganska blöta men vid gott mod. Tävlingsklassen 
startade en halvtimma före motionsklassen. Det 
var en 5 km bana vi körde två varv på. Innan 
motionsklassen startade hann ett antal från 
tävlingsklassen varva så vi kunde heja fram dem. 
Då var det dags för oss motionärer. Det regnade 
fortfarande men inte så mycket. Jag hade lämnat 
in mina skidor för vallning i vallabussen, det vara 
klister som gällde för dagen. Det var lite bakhalt 
men fungerade fint. Banan var lite kuperad med 
några uppförsbackar men det fanns också härliga 

utförslöpor. När jag kom i mål hörde jag speakern 
säga att det var ett tungt före, min reaktion: jaha var 
det? Jag tycket det gled på bra, inte så fort men jag 
kom i alla fall i mål! Alla SPIK:are kom välbehållna 
i mål, någon fick hjälp av snöskoter men kom ändå 
framl.

Totalt var det inte många deltagare i Postskidan, 
runt 150 stycken, hoppas verkligen det blir fler som 
deltar nästa år annars är det risk för att postskidan 
dör ut.

Tre av oss SPIK:are fick sina plaketter, Jenny 
Stenberg och Gun-Brit Erlandsson hade tagit 
klassikern i 20 år och Christina Mårtensson i 10 
år. Lördagskvällen tillbringade vi på Kulturhuset 
där kvällens middag och fest gick av stapeln. 
Middagen bestod av en himmelsk god Norrländsk 
buffé. Efter maten blev det dans till dansbandet 
Foxie. När det väl var dags för sängen somnade jag 
ovaggad.

Söndag förmiddag efter frukost var det dags att 
äntra tåget mot Stockholm som även denna gång 
kom och gick tåget i tid.

guniLLa
ALLA SPIKMEDLEMMAR ÄR 
VÄLKOMNA ATT SPELA!
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INBJUDAN TILL             
KM BANGOLF PÅ HEMMAPLAN

SÖNDAGEN DEN 19 MAJ 2019

PLATS: TANTOGÅRDENS BANGOLFBANA, (DRAKENBERGPARKEN)  
 INTILL TANTOLUNDEN. T-BANA TILL HORNSTULL
SAMLING:  KL 09.00
FÖRSTA START:  KL 09.30
ANMÄLAN: HEMSIDAN: SPIKARE.SE SKRIFTLIGEN TILL: SPIK, 105 00 STOCKHOLM

FRÅGOR:  GUNILLA JOHANSSON 073-970 3059 
AVGIFT:  50 KRONOR INBETALAS TILL SPIK PLUSGIRO 70 05 28-3

  SENAST DEN 6 MAJ VILL VI HA ANMÄLAN.  
  SAMTIDIGT MED ANMÄLAN INBETALAS AVGIFTEN.

ALLA SPIKMEDLEMMAR ÄR 
VÄLKOMNA ATT SPELA!

Du har rätt ta med dig  en ”icke SPIK-medlem”  i mån av plats till en kostnad  av 75 kr!
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ÅRSMÖTE PÅ  
ZINKEN !

Det känns lite vemodigt när jag nås av nyheten 
att den anrika restaurangen Jakthornet vid 
Östermalms IP har stängt igen. En klassisk lokal 
där SPIK har hållit sina årsmöten så länge jag kan 
minnas. En restaurang där en massa tavlor på 
kända idrottsprofiler och diverse idrottsattiraljer 
hängde på väggarna. Jag gillade det stället och 
brukade se fram mot årsmötena som hölls där i 
februari varje år.

Men nu var det nya tider och ny lokal och styrelsen 
var tvungna att leta upp ett nytt ställe. Valet av 
lokal föll på Hotell Zinkensdamm som ligger 
på Zinkens väg och granne med Tantolundens 
kolonistugeområde. En plats jag inte hade hört 
talas om och jag måste erkänna att jag trodde 
att jag var lite fel ute när jag vek in på Zinkens 
väg från Ringvägen. För det enda jag såg var ett 
skogsparti som tillhörde Tantolunden. Lägg till att 
det dessutom började skymma så tvivlade jag på 

att ett hotell skulle dyka upp. Till slut dök det upp 
en byggnad och SPIK-flaggorna som fladdrade 
utanför gjorde mig övertygad om att jag kommit 
rätt. 

Även om vi var i en ny lokal så var maten 
densamma. Pyttipannan smakade dessutom riktigt 
bra tyckte de 62 spikarna som hade slutit upp till 
mötet. En liten ökning mot tidigare år faktiskt. 
Efter avslutad middag drog mötet igång. Fler 
synpunkter och inlägg framfördes under mötet 
där en ny ordförande dessutom valdes. Mötet 
avrundades till slut med utdelningar av priser och 
diplom.

För att sammanfatta det hela så var det ett trevligt 
och bra ställe att ha årsmötet på. I o f sig slår hjärtat 
lite extra för Söder så lite part i målet är jag kanske.                                                                                                        

Bernt

Bernt
Otterström
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GUNILLA GÅR OCH LENNART KOMMER

Åke avtackar Gunilla
Lennart

ÅRETS PRISTAGARE
ÅRETS SPIKARE: BORDTENNISSEKTIONEN

ÅRETS MOTIONÄR: STIG ERIKSSON 
GAMLA SPIKARES HEDERSPRIS: BERNT OTTERSTRÖM

Stig 
Eriksson

Bernt
Otterström
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BUDGET OCH
MEDLEMSAVGIFTER

Vid årsmötet fastställdes budgeten för år 2019. Samtidigt härmed höjdes medlemsavgifterna fr o m 2019 
till nedanstående belopp. 

INTÄKTER

Medlemsavgifter 177 000
Medlemslotteri 40 000
Anslag Posten 108 000
Inkomst anmälningar 15 000
Ränteintäkter 0

Summa intäkter 340 000

KOSTNADER

Administration 3 000
Sektionsanslag 37 000
Omkostn. Styrelse 20 000
Sektionsledar/arbmöte 10 000
PM-tävl (startavg + resor) 75 000
Lokal och planhyror 30 000
Egna arrangemang 10 000
Material 3 000
Priser och uppvaktn 3 000
Årsmöte 15 000
Årsavgifter 22 000
Marknadsföring och info 114 000
Utbildn/föreningskonf 5 000
Datatillbehör 2 000

Delsumma kostnader 349 000

Resultat   -9 000

Summa Kostnader 340 000

BUDGET 2019

Medlemsavgifter

Postanställda
200 kr

Pensionärer
125 kr

Icke postanställda
350 kr

10



BERIT LÄMNAR!
Vid årsmötet lämnade Berit Sandelius den sekreterar-
post hon innehaft i flera år.

Här avtackas hon av Sune Pettersson som samtidigt 
övertar ansvaret för medlemsregistret.

SPIK-Tidningen tackar för gott samarbete.

red

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

AVGIFT            
100 kr till Plusgiro SPIK  700528-3

INFO
SPIK:s hemsida eller  
a.buller@telia.com

SPIK-TRAMPEN 2019
ROSERSBERG

LÖRDAGEN  DEN  18  MAJ  KL 11.00

VÄLKOMNA!
”Icke medlem”  

får delta! 
Kostnad 140 kr
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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

SKIDOR PÅ HEMMAPLAN
Knappt hade nyårsklockorna hunnit klinga ut 
innan det första klassiker-arrangemanget stod för 
dörren. Den 19:e januari var det dags för skidor på 
hemmaplan på samma plats som tidigare nämligen 
Rudans friluftsområde. Vi var 26 förväntansfulla 
spikare som slöt upp vid  Haninge SOK:s 
klubbstuga som ligger i anslutning till skidspåren.

Lite oroväckande hade det varit då vintern 
varit snudd på kliniskt befriad från snö. Men 
de sista dagarna inför arrangemanget började 
det vita guldet singla ner från himlen. Så när vi 
väl samlades fanns det tillräckligt med snö och 
välpreparerade spår att tillgå. I skidspåren var det 
full aktivitet denna lördagsförmiddag med allt 
från glada motionärer till klubbaktiva elitåkare. 
Dessutom då våra 2 skidåkande spikare som också 
åkte sina 10 km. 

Vi övriga som skulle gå med eller utan stavar 
begav oss åt andra hållet på en riktig isig grusväg. 

Så de som gick med stavar hade en klar fördel av 
dem. Snön låg vit på marken och hängde fint i 
träden vilket bidrog till en vintrig inramning. Till 
slut vek vi in på en asfalterad och isfri gångstig och 
stämningen var fortfarande på topp med livliga 
diskussioner om lite allt möjligt. Halvvägs på 
denna 5 km-runda passerades Haninge Centrum 
där helgkommersen hade börjat komma igång. Vi 
kunde även skönja skidåkarna nere vid Rudan på 
andra sidan järnvägsspåren. 

Vi tog oss över spåren via gångbron som leder ner 
till Friluftsområdet. Väl tillbaka till Haninge SOK:s   
klubbstuga valde några att fortsätta ett varv till och 
få ihop 10 km. Vi andra som nöjde oss med ett varv 
gick in och njöt av Sörens kaffe och mackor. Något 
som även skidåkarna och de som gick 2 varv fick 
njuta av.

                                                                                                               Bernt

Samlad SPIK-trupp inför skidor på hemmaplan
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STARTEN
Född på Södersjukhuset år 1956, samma år som 
Borg, Stenmark, Frank A, Linda Haglund och 
Thomas Wassberg kom till världen. Uppväxt i 
Bandhagen och Hagsätra där jag jag tillbringade 
min ungdomstid på fotbollsplaner, hockeyrinkar 
samt deltog i den s k Parkleken. Vi var ute hela 
tiden och hade så himla kul!

POSTEN
Började med julinhopp på Stockholm 12 år 1972. 
Sedan blev det en jul på Postgirot innan jag fick 
anställning som brevbärare på Johanneshov 1980.
Jag fick avtalspension vid 60 års ålder år 2016.

SPIK
SPIK-karriären startade 1981 med Farstastafetten.
Det blev flera stafetter både på Farstanäset och 
Karlberg. Spelade mitt första PM i Golf år 1993, nu 
har det blivit ett 20-tal. Debuterade på Postmilen 
2006 i Västerås, det har blivit flera till med åren 
och även en PIF-Klassiker. Alltid med på SPIK:s 
(Svantes) Bowling. Rekommenderas!

Måste erkänna att Lennart  ”Lelle Helge” 
Helgesson slagit mig de allra flesta gånger vi 
mötts i golfsammanhang  (mest beroende på hans 
gnetspel!)  OBS Ej red:s anm.

En gång i unga år var jag Djurgårdare, numera är 
jag sedan många år Hammarysupporter. Trogen 
gäst både på fotbollen och bandyn. 

red

HASSE JOHANSSON, 
GOLFSEKTIONEN, SOM HAR SYSSLAT MED FLER GRENAR  

ÄN GOLF UNDER SIN SPIK-TID.

VI
TRÄFFAR
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POSTMILEN
HEMMA 2019

LÖRDAGEN DEN 4 MAJ

HANINGE SOK:S  
KLUBBLOKAL I RUDAN  

HANINGE

5 KM ELLER 10 KM
GEMENSAM START 

KL 11.00

ANMÄLAN: 
www.spikare.se  

eller  
SPIK, 105 00 STOCKHOLM

SENAST  
DEN 26 APRIL 

AVGIFT: 75 KR. 
INSÄTTS PÅ PLUSGIRO  

70 05 28-3

INFO:  
www.spikare.se eller 
a.buller@telia.com,  
tel  070 - 598 72 08

VÄLKOMNA!
”Icke medlem”  

får delta! 

Avgift 100 kr
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SVAR PÅ FRÅGOR
VI STÄLLDE NÅGRA FRÅGOR TILL GUNILLA JOHANSSON, 

AVGÅENDE ORDFÖRANDE. HÄR ÄR SVAREN.

Att sluta som ordförande känns bra i det stora hela. 
Det som skall bli skönt är att inte hela tiden vara 
orolig för att ha glömt något, att slippa hålla koll på 
alla arrangemang (det verkar som jag fortfarande 
får hålla koll) få mera egen tid, slippa känna 
pressen att det kan jag inte göra för jag måste ordna 
med SPIK pappren, slipper försaka andra saker jag 
vill göra

Episoder från SPIK verksamheten, det första var 
2011 när jag hade tagit över som ordf i februari och 
vi arrangerade Postmilen i maj, helt plötsligt var 
jag ansvarig, det var lite pirrigt, men med alla fina 
funktionärer så flöt det ju finfint.

Tycker det är kul att vi fått till klubbkläder som finns 
att köpa, bara tråkigt att det är så få medlemmar 
som beställt kläder, det var ju ett önskemål från 
medlemmarna att vi skulle ha klubbkläder. 

Är också glad över att jag besökt alla våra sektioners 
verksamheter under min ordförande tid.

Episoder från PIF verksamhet, ja det är väl alla 
centrala arrangemang jag deltagit i, det är alltid 
trevligt att träffa postisar från andra delar av 
landet. Något som utmärker sig speciellt kommer 
jag inte på.

Ja, jag kör turistbuss och det har jag gjort sedan 
1977, jag lärde mig hitta i Stockholm av att 
köra sightseeing. Numera är det inte så mycket 
sightseeing, de senaste åren har det mest blivit 
turer till Frankrike. Det företag jag kör för kör 
under hela sommaren varje vecka till ett kloster i 
Frankrike Taize.

Har haft flygcertifikat sedan 1979, enmotorigt 
propellerplan, jag släppte certifikatet för några år 
sedan. Vi fick inte längre vara kvar med våra plan 
på Bromma, vi blev uppsagda. Nu finns våra plan 
på Skavsta och Västerås. Jag tycker det är för långt 
att åka om man vill ut och ta en stjärtsväng. Jag är 
dock fortfarande kvar i klubben.

FN/Nato uppdrag. Jag har gjort fem 
utlandsmissioner inom försvarsmakten. Fösta 
gången var i Libanon sommaren 1987, Bosnien 
under kriget sommaren 1994 och sommaren 1998 
under Daytonavtalet, Kosovo sommaren 2001 och 
Liberia vinterhalvåret 2005/2006. Lite kuriosa FN:s 
fredsbevarande styrkor tilldelades 1988 Nobels 
fredspris så jag har en liten del i det fredspriset. 
När jag jobbat i utlandsstyrkan har jag jobbat på 
fältpostkontoret. Jag stortrivs när jag är ute på 
dessa uppdrag.

Hästar ja, jag är uppvuxen på bondgård i 
Småland där det alltid funnits hästar, pappa 
hade ardennerhästar när jag var liten. Sedan blev 
det fjordhäst. Min syster och jag har alltid hållit 
på med hästar och det har varit fjordhästar hela 
tiden plus svenskt varmblod, ett tag tävlade vi 
med par i körning, numera är vi mest domare och 
funktionärer. Nu för tiden blir det en ridtur någon 
gång ibland när jag är hemma i Småland.

taCK FÖr ett Bra ordFÖrande-JoBB 
/red

15



Nästa tidning utkommer 
19-20 juni 2019!

  Postmilen Hemma lördagen den 4 maj

  SPIK-Trampen lördagen den 18 maj

  KM Bangolf  söndagen den 19 maj

Glöm inte!
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