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Hasse – en avtackad redaktör,  
senior adviser och inspiratör men  

still promenadledare!
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DRAGNING SPIK:S MEDLEMSLOTTERI MARS 2020

Du har nu I handen första numret av Stock-
holmsPostens IDROTTSTIDNING 2020. Lite 
annat format men vi har fått med det mesta 
som skulle vara med. Inbjudningar till vå-
rens aktiviteter, fast datumen kan ändras! 
Reportaget från innebandydamernas fram-
fart i höstas. Årsmötet på Zinken, årets för-
sta aktivitet på hemmaplan, skidorna ute i 
Rudan. Dart och bordtennis kom inte med, 
så det får bli nästa nummer, då det kanske 
inte finns så många klassiker att orda om. 
Coronaoron spökar, minst sagt! 

Förminskningen av formatet är ju ”inget 
tedskedsgummantrolleri” - beror ju  till 
största delen på att kostnaderna för tid-
ningen måste kapas och då blev detta ett 
sätt. Nu har vi fyra nummer på oss att visa 
att detta fungerar! Anpassa till mindre for-
mat innebär ju tex att artiklarna har rätt 
textmängd – författarna bör få fram bud-
skapet med något färre ord….kanske!

Men redaktörsskapet står vi utan. Jag tän-
ker – nästan 1200 medlemmar och ingen 
intresserad. Konstigt minst sagt. Vi har i 
alla fall startat lågt, men visioner finns. 
Eftersom historielöshet är ett misstag i de 
flesta sammanhang, så skall vi råda bot på 
detta genom att införa sidan: Roffes hörna! 

Eller Rolf Pettersson som han heter, är en 
hörnpelare i SPIKs historia, styrelseleda-
mot på den ”goda tiden” etc. Roffe har ett 
betydande minnesarkiv att ösa av. När du 
läser detta skulle PM i Bowling avverkats 
för ett par veckor sedan. Som de flesta kan-
ske har förstått blev tillställningen inställd. 
PIF beslutade att ställa in pga coronavi-
ruset. Lite kort varsel kanske. Ett par dar 
innan, men naturligtvis ett riktigt beslut. 
Vi skall ju inte utmana ödet, när följderna 
kan bli oövergreppbara. Vi hoppas själv-
klart att viruset lugnar ner sig så att SPIK 
kan arrangera resten av klassikergrenarna 
på hemmaplan! 
Men ”den som lever får se” – så kolla 
hemsidan www.spikare.se!

PS. Problemen med dra medlemsavgifter 
kvarstår detta året. Krånglet med bankerna 
har långbänksvarning. Tråkigt, men har du 
ändrat bank konto, meddela Sune Petters-
son medlemsansvarig med adress 
suneapettersson@gmail.com! 
Tacka på förhand.

LENNART HELGESSON

Vinst 1 1000 kronor 1124

Vinst 2 500 kronor 1140

Vinst 3 400 kronor 1121

Vinst 4 300 kronor 724

Vinst 5 200 kronor 1177

Vinst 6-66 100 kr

105 110 118 133 181 217 234 239 241

269 423 471 503 534 548 550 564 582

607 713 741 773 780 803 809 811 817

840 844 847 857 893 897 913 918 948

962 964 983 984 1071 1136 1155 1157 1186

1187 1190 1207 1238 1247 1249 1256 1258 1315

1338 1343 1348 1389 1392 1406 1418

SOM KONTROLLANT VID DRAGNINGEN HAR SUNE PETTERSSON FUNGERAT. NÄSTA DRAGNING SKER I JUNI 2020.

En av våra inkomstkällor och du som är med har ju dessutom chans  
att vinna! Vinst för DIG och SPIK!

Gå in på www.spikare.se och anmäl dig. 
Eller kontakta Carina Adesol aaddeessooll@gmail.com
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Vi gratulerar

50-åringar
Marielle Ekberg  Solna
Per Grinndal  Stockholm
Carry Flank   Bromma
Peter Öhman  Stenhamra

60-åringar
Siw Björk   Hägersten
Tina Löwenhielm  Enskede
Peter Nyrén   Vällingby
Per Lindeborg  Tyresö
Martin Sternlund  Stockholm
Mats Sandström  Tumba
Rebecca Roslund  Spånga
Peter Ögren   Tyresö
Stefan Carlson  Skärholmen
Lars Ericsson  Västerås
Marie Malmborg  Älta
Yvonne Widén  Spånga
Anders Rydman  Sollentuna
Sven-Erik Lingner  Vendelsö 

70-åringar
Anita Stensson  Älvsjö
Lars Hammar  Skarpnäck
Ingemar Stolt  Stockholm
Inkeri Paavilainen  Stockholm
Anette Sjöblom  Solna
John Eiderfors  Söderby

80-åringar
Solveig Tollerud  Skogås
Arne Sjögren  Västerhaninge
Per Vanhatalo  Årsta

90-åringar
Enar Rosendahl  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

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

Onsdagen den 13:e februari var vi ett 60 tal SPIK:are som samlades på 
Zinkens hotell och vandrarhem, det var dags för SPIK:s årsmöte.  Först 
samlades vi i matsalen under glatt samspråk och inmundigade den obli-
gatoriska goda pytt i pannan. Lennart avbröt vårt gemyt och gjorde oss 
uppmärksamma på att klockan var slagen och det var dags att starta 
årsmötet.

Till årsmötesordförande valdes, som så många gånger förut, Åke Kihlberg. 
Åke lotsade oss genom årsmötes dagordning med van hand. Under punk-
ten riktlinjer för det kommande verksamhetsåret tog Lennart upp tidningen. 
Vår mångårige redaktör Hans Lundén slutar, någon ersättare för Hasse har 
vi inte hittat inom klubben tyvärr. Är det någon som läser detta och är in-
tresserad så hör av dig till styrelsen. Det är styrelsens fasta övertygelse att 
vi skall fortsätta med tidningen i någon form, arbete pågår och har resulte-
rat i något i och med att du läser dessa rader.
Under punkten övrigt delade vi utpriser till de som tagit PIF klassikern (25 
stycken) och SPIK klassikern (20 stycken). SPIK klassikern för 2019 var lite 
speciell vi fyllde ju 95 år 2019. För att erövra SPIK klassikern skulle man 
genomfört fem av nio aktiviteter, alltså 9-5.
Utmärkelsen ”Årets SPIK:are” gick till Gunilla Johansson, ”Årets Motionär” 

ÅRSMÖTE PÅ ZINKEN!
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Vid årsmötet faställdes budgeten  
för år 2020

Budget  2020

Intäkter

Medlemsavgifter 181 800

Medlemslotteri 35 000

Anslag Posten 123 000

Inkomst anmälningar 15 000

Ränteintäkter 0

Summa intäkter 354 800

Kostnader

Administration 3 000

Sektionsanslag 37 000

Omkostn. Styrelse 20 000

Sektionsledar/arbmöte 10 000

PM-tävl (startavg + resor) 85 000

Lokal och planhyror 50 000

Egna arrangemang 10 000

Material 3 000

Priser och upvaktn 3 000

Årsmöte 15 000

Årsavgifter 20 000

Marknadsföring och info 75 000

Utbildn/föreningskonf 5 000

Datatillbehör 2 000

Övriga kostnader 5 000

Resultat 11 800

Summa kostnader 354 800

till Gun-Britt Erlandsson och Gamla SPIK:ares Herdespris till Dartsektio-
nen.

Vi avtackade Hans Lundén som slutat som redaktör och styrelseledamot, 
Hasse har ingått i SPIK:s styrelse som ledamot och adjungerad i 40 år, gör 
om det om ni kan.  Vi som är med på Hasses Stockholmsvandringar är 
tacksamma att Hasse lovat att fortsätta med dem i alla fall under 2020.

Efter dessa utsvävningar avslutade Åke årsmötet och önskad styrelsen 
lycka till med det fortsatta arbetet.

Ännu ett årsmöte genomfört, då var det bara att plocka ihop våra pinaler, 
men innan vi fick gå hem för kvällen samlades styrelsen för ett konstitue-
rande styrelsemöte. 

Gunilla o Kajsa

SPIK klassikern 2020

Deltar du i minst fyra av våra 
arrangemang på hemmaplan 

under året

Följande grenar gäller:

Skidor: 10 km/ 5 km

Boule:

Bowling: hemma eller KM

 Löpning: 10 km/ 5 km

Cykel: 50 km/ 30 km

Bangolf:

Simning: 1000 m/ 500 m

Alla SPIK-medlemmar  
kan delta!
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SKIDOR PÅ HEMMAPLAN
Skidor på hemmaplan gick lördagen den 1 februari ute på Rudans Mo-
tionsgård i Haninge. Vi höll till i Haninge SOK:s klubblokal som ligger ca 
400 m söderut från Handens station. Där hade vi starten/målet och intog 
förtäringen efter målgång. Vi blev 32 st.

I år hade inte vi vädrets makter med oss. Det fanns ingen snö någonstans 
på marken och inte heller ett konstsnösspår. Dagen började med regn som 
upphörde efter hand och fram på dagen tittade solen fram en liten stund 
för att sedan återigen börja regna igen. Ingen vind och temperaturen låg 
kring 8 grader.

Annelie och Carina P märkte upp en ca 5 km slinga mot Haninge C, ner 
mot Pendeltågstationen och tillbaka igen. De som tog långa distansen fick 
gå två varv eller ett varv för de som tog korta distansen.

Efteråt bjöds det på kaffe, te och en smörgås med diverse tillbehör, som 
ordnades av Sören Hoffman.

Annelie Buller Granlund
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SPORTFIXAREN CUP

RAPPORT FRÅN INNEBANDYTJEJERNAS  
SLUTSPEL!!

Black Friday, advents- & Luciafirande, julrusch och mitt I alltihop slutspel 
i Sportfixaren Cup. Men mitt i all stress, rusch och måsten kändes just 
slutspelet som det mest attraktiva alternativet med spänning och positiv 
stämning i en bra kombination.

SPIK´s innebandydamer kvalificerade sig återigen för A-slutspel i 
Sportfixaren Cup´s högsta division. En strong prestation att tillhöra de 4 
bästa lagen i den högsta divisionen år efter år. I semifinalen ställdes de 
mot The Substitutes. Ett tufft motstånd då de vann serien men SPIK-
tjejerna hade vunnit över tidigare så ingenting var omöjligt. 

Det började riktigt bra då vi tidigt gick upp i en 2-0-ledning. Våra 
kontringar var riktigt vassa och effektiva. Men motståndarna lyckades 
arbeta sig in i matchen och via ett par mål på riktiga långskott gick The 
Substitutes till halvtidsledning med 7-3. En tidig reducering till 4-7 i början 
av andra halvlek tände ett visst hopp om att få kontakt. Återigen kom The 
Substitutes igång med sina mål via pricksäkra långskott och siffrorna rann 
iväg till 5-13 innan slutsignalen ljöd.

Bara att ladda om för brons-matchen där F.F.F. stod för motståndet. 
Det var ingen lång vila mellan matcherna så det var bara att köra på. 
Inledningsvis stod matchen och vägde. Våra tjejer spelade bra men F.F.F. 
kunde gå till halvtidsvila med 6-2. 

Andra halvleken drog igång vi stretade emot bra men via några olyckliga 
baklängesmål kunde F.F.F. dra ifrån och till slut vinna med 11-3. SPIK 
slutade därmed på en hedrande 4:e plats efter höstens slutspel. En väl 
genomförd säsong var till ända och ni gjorde det riktigt bra och vi som 
tittade på fick en trevlig och spännande slutspels-upplevelse.

/Bernt   

POSTMILEN/BANGOLF I 
VÄXJÖ 2020 8 - 9 MAJ 

ANMÄLAN: 
www.spikare.se 

AVGIFT: 
Postmilen 125 kr. 
Anhörig 250 kr. 

Bangolf 50 kr till SPIK:s 
Plusgiro 70 05 28 – 3

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

Anhörig får delta men inte i åldersklasserna

VÄLKOMNA !

Inställt och inget annat datum i år utan löpandet får ske på hemmaplan. 
Se upprop på annan sida. 

Inställt blev ju också KM i boule, som vi försöker spela vid ett bättre 
datum. 
 
Bowling hemma 23 och 26 april blir också inställt.. 
 
Stockholmsvandringar med Hasse 18 april är inställt……..

Tråkig läsning men just nu blir det tråkiga beslut! Kolla dock på hemsidan 
där de senaste nyheterna och förhoppningsvis glada nyheter skall finnas 
med! 
www.spikare.se

INSTÄLLT
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POSTMILEN HEMMA 
2020

RUDAN

LÖRDAGEN DEN 2 MAJ KL 
11.00

ANMÄLAN: 
www.spikare.se eller skriftligt till 

SPIK, 105 00 STOCKHOLM

AVGIFT: 75 kr till SPIK:s Plusgiro 
70 05 28 – 3

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

”Icke medlem/Anhörig” får delta – 
kostnad 100 kr

Sista anmälningsdagen är 
den 27 april

VÄLKOMNA!

SPIK-TRAMPEN 
2020

ROSERSBERG

LÖRDAGEN DEN 16 MAJ KL 
11.00

ANMÄLAN: 
www.spikare.se eller skriftligt till 

SPIK, 105 00 STOCKHOLM

AVGIFT: 100 kr till SPIK:s Plusgiro 
70 05 28 – 3

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

”Icke medlem/Anhörig” får delta – 
kostnad 140 kr

Sista anmälningsdagen är 
den 8 maj

VÄLKOMNA !

Häromdagen satt jag och bläddrade i Hasses fina skrift från vårt 90-årsjubileum, 
och kom på   satt vi ganska snart fyller 100 år! Sedan kom jag på att jag har 
minnen av SPIK ända från år 1964, så när vi fyller 100 år har jag varit med i 60, om 
jag lever då.
SPIK:s snart 100 år är hyfsat väldokumenterade, redan 1964 kom det ut ett 
mycket fint jubileumsnummer av Postens Idrottstidning, som SPIK:s tidning hette 
då, och 2014 gjorde Hasse, som sagt, en mycket bra redogörelse för våra nästa 
50 år. Men, jag är övertygad om att de flesta av oss har många minnen av vår 
tid i SPIK, minnen som är värda att bevara och uppmanar därför er att skriva ner 
några rader, kanske kan redaktionen skapa en spalt i tidningen för SPIK-minnen, 
något som sammanställt kan bli en 100-årsskrift? Själv har jag fått förmånen 
att redaktionen för SPIK-tidningen har gett mig spaltutrymme, åtminstone i ett 
nummer, får se hur det tas emot. 
Jag kom i kontakt med SPIK första gången 1964, när vi brevisar i Enskede anmälde 
oss till kontorsserien i fotboll. Samma år blev Yngve Warreby SPIK:s ordförande, 
fast det visste jag inte då. Jag återkommer till Yngve senare, om redaktionen låter 
mig fortsätta minnas?
Mycket har hänt, positivt och negativt, under åren och jag inser att SPIK:s styrelse 
har det tuffare nu än vad vi, Hasse och jag m fl, hade när det begav sig och vi var 
med i styrelsen. Låt mig blicka bakåt lite, utan att bli alltför nostalgisk.
1965 började jag som brevis i Bandhagen. Där fanns bland andra Erik Söderlund, 
som tillsammans med sin tvillingbror Åke varit med i Rom-OS 1960. Han 
betraktades som något annorlunda, sprang, åkte skidor och ”hade sig”. Dessutom 
var han vegetarian. Vi ”vanliga” höll inte på så. Motionsidrott var då ett okänt 
begrepp, men jag minns att PIF försökte bredda intresset genom att ordna 
tävlingar mellan postkontoren. Hos oss i Bandhagen skötte Erik om det. En 
eftermiddag samlades vi på Gubbis (Gubbängens IP) där vi skulle genomföra ett 
antal friidrottsgrenar; såsom kulstötning, längdhopp och löpning. Höjd och stav 
ingick inte som tur var. Det gick väl ”sådär”. Nä, motion fick jag genom jobbet, 
brevbäringen plus extraturer med gruppisar gav både motion och klirr i kassan. 
1968 genomfördes Postens ”majrevolution” och i Bandhagen omorganiserade vi 
brevbäringen så att vi bara gick en tur per dag. Det var tider, det! I juli kunde man 
vara klar för dagen vid 10-tiden! Skillnad mot dagens Postnord. 
Vår dåvarande generaldirektör Nils Hörjel  var gammal handbollsspelare och 
positivt inställd till postidrotten och 1967 invigdes Postens sporthall på Dalagatan 
av honom. Sporthallen kom att bli mycket betydelsefull för SPIK, det var alltid full 
fart där under säsongen. Fotboll, tennis, pingis och mycket annat.
Senare, på 1970-talet, började PIF med motionskort, och det kör man med 
fortfarande. Fast då skulle man klara vissa förbestämda antal aktiviteter för att 
få ett diplom, jag minns att jag cyklade Örbyleden fram och tillbaka ett antal 

ROFFES HÖRNA
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25
MAJ
2020

Urban

MANUSSTOPP

SPIK:s STYRELSE 2020
Ordförande:    Lennart Helgesson, 

Blomkronegränd 10, 165 77 Hässelby  
tel. 076-776 66 21

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

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

Ledamot:    Annelie Buller Granlund,  
Svärdsliljevägen 163, 165 78 HÄSSELBY, 
tel. 070-598 72 08

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

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

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

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

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

Stockholms-Postens IK 
105 00 STOCKHOLM

Plusgiro: 2162-6
Hemsida: 

www.spikare.se

gånger för att klara stipulerade kilometrar. Jag har fortfarande kvar ett diplom, 
undertecknat av PIF:s ordförande Ingvar Lundberg och postdirektören i Stockholm 
Per-Olof (Peo) Sandrén.
I början av 1970-talet började jag jobba inom administrationen och jobbet 
blev mer stillasittande. Kaggen växte, och jag insåg att jag måste göra något. 
Lite i smyg började jag kuta. I smyg, löpexplosionen hade inte börjat ännu. 
Lidingöloppet lockade kanske något tusental startande. Stockholmsmaran var inte 
ens påtänkt. Det betraktades som lite udda att kuta. Ändring skulle komma.
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0Nästa tidning utkommer
19-20 juni 2020!

Glöm inte!

  Postmilen Hemma lördag den 2 maj

  SPIK-Trampen lördag den 16 maj

  KM Bangolf söndag den 17 maj

– men det kan bli andra datum!


