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Det började med ett sommarjobb i början av 
80-talet ute på Lidingö. Runt 1984-85 blev det 
brevbäring på heltid och sedan dess har jag 
varit runt och jobbat på en hel del arbetsplatser 
inom posten. Det har varit både inspirerande 
och kul att jobba inom de avdelningar jag varit 
på. Samtidigt har jag trivts bra på alla ställen 
där jag jobbat.

Rätt tidigt hörde jag talas om SPIK och Postens 
idrottsförbund. Att det fanns postmästerskap i en 
rad olika idrotter som arrangerades runtom i landet 
av lokala postidrottsföreningar samt att det även 
fanns internationellt utbyte med olika europeiska 
idrottsförbund. Men det tog ett par år innan jag förstod 
hur stort det var. Så jag blev positivt överraskad när 
jag deltog i det första postmästerskapet i simning 
1992 som gick i Borås. Jag hade själv tävlingssimmat 
en gång i tiden även om jag vid den här tiden höll 
på och tävlade mycket inom friidrotten. Men det jag 
slogs av när jag var med i det här postmästerskapet 
var fantastisk och avslappnad stämning det var på 
arrangemanget. Visst fanns tävlingsmomentet där 
men det var en avslappnad och trevlig stämning 
runtomkring. Man träffade nya människor och kom 
till nya platser.

Det deltagarmässigt största arrangemanget var 
Postmilen i löpning som lockade flera tusen deltagare. 
Ett lopp som jag faktiskt lyckades vinna 2 gånger. 
Första gången var 1994 nere i Halmstad där jag efter en 
tuff spurtuppgörelse med 2 andra löpare var först över 

mållinjen. Andra vinsten 
kom i Norrköping 2001 
trots att ledarcyklisten 
visade in mig på fel väg. 
Misstaget var dock inte 
större än att jag kom in 
på rätt bana igen och 
fortfarande i ledning fast 
med konkurrenterna häck 
i häl.

Under ett par år på 90-talet var jag även engagerad 
i SPIK där jag bl a var sekreterare. Efter ett par 
års uppehåll i början av 2000-talet har jag nu varit 
sektionsledare i SPIK. Det jag tyvärr märkt är att en del 
idrotter inom SPIK och PIF har försvunnit genom åren. 
Även antalet deltagare på de olika arrangemangen 
har minskat. I o f sig hänger det ihop med att det är 
färre anställda inom posten men jag hoppas att de 
arrangemang som finns kvar kommer att kunna leva 
vidare. 

Nu vid årsskiftet klev jag av som sektionsledare för 
friidrotten i SPIK men kommer att dyka upp i samband 
med SPIK och eller PIF-arrangemang framöver. 
Antingen som deltagare själv eller som reporter för 
SPIK-tidningen. (Det tackar vi för/ Reds anm!) 

                                                                                                                                                   
Bernt Otterström

 LÖPANDE REPORTER

Redaktionen önskar en skön sommar!
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Vi gratulerar
50-åringar  
Fredrik Andersson Sollentuna

Suganthan Ganeshanathan  Bagarmossen

Pia Fredriksson Stockholm

Peter Andersson Enköping

Anna-Carin af Forselles Älta

60-åringar
Barbara Holzmann Värmdö

Kerstin Sundberg Sollentuna

Kjell Lundqvist Stockholm

Börje Lundqvist Rönninge

Reine Hansson Skogås

Anders Svensson Bromma

Ann Rönn Sundbyberg

Birgitta Ekstrand Danderyd

Marianne Nystedt Bålsta

70-åringar
Nils Jonsson  Stockholm

Lennart Rydström  Hägersten

Karl-Oskar Pella  Hägersten

80-åringar
Ulf Andersson  Rönninge

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
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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 JUNI 2018

Vinst 1 2000 kronor 405   
Vinst 2 1000 kronor 519   
Vinst 3-4  500 kronor 480 1019  
Vinst 5-6 400 kronor 524 619  
Vinst 7-10  300 kronor 415 445 989 1016
Vinst 11-110 100 kronor
 109 112 120 150 153 218 221 228 264 266
 286 293 303 304 321 326 337 352 353 377
 391 399 443 447 457 462 472 485 506 516
 555 563 588 589 593 622 629 630 633 637
 642 644 646 666 684 695 700 760 783 786
 787 794 809 848 855 870 871 874 877 884
 885 899 939 952 961 971 1017 1029 1034 1046
 1050 1051 1065 1077 1087 1088 1097 1120 1124 1130
 1137 1144 1160 1166 1172 1176 1207 1239 1244 1256
 1260 1305 1331 1353 1360 1371 1382 1392 1403 1418

Som kontrollant vid dragningen har Sune Pettersson fungerat. 

Nästa dragning sker i augusti 2018.

VI SAKNAR FORTFARANDE 
MEDLEMSAVGIFTER.

SPIK:s  STYRELSE
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Då våra möjligheter att dra medlemsavgifter från lönekonto/pensionskonto 
förändrats saknar vi många medlemsavgifter. 

Du som vet att du inte betalt din medlemsavgift för i år, var snäll och sätt in 
medlemsavgiften på SPIK:s plusgirokonto 2162-6.

Medlemsavgiften är 175 kr

Pensionär (från 65 år) 100 kr

Ej postanställd 300 kr



SPIK BORDTENNIS KLART FÖR DIV 1!
Helgens sista sammandrag i division 2 i 
bordtennis vann Stockholms-Posten tre av 
fyra matcher. Sista matchen mot Stocksund 
avgjorde vilket lag som skulle vinna serien. 
Posten vann övertygande med 8-0.

Det är unikt att ett lag med så hög medelålder 
vinner en division 2 serie. Nästa säsong i division 
1 kommer att bli betydligt tuffare. Troligen måste 
Vi förstärka laget för att ha möjlighet att hålla oss 
kvar i division 1.

Under säsongen har Thomas Eriksson, Gert Klang, 
Ulf Karlsson, Anders Johansson, Hans-Peter Häger, 
Hans Hellgren och Markus Smed spelat, lagledare 
Sune Pettersson.

Vi har haft en trogen publik bestående av några 
SPIK medlemmar.

Noterbart är att våra placeringar i division 2 har de 
senaste sex åren varit sexa, femma, fyra, trea, två 
och i år etta. Är det så att spelstyrkan i vårt lag ökar 
med stigande ålder?

SPIK: S B-LAG KLART FÖR DIV 3 !
Laget kom två i division 4 och får nästa säsong 
spela i division 3. 

I laget har Kennet Jonsson varit spelande lagledare. 
Att SPIK:s B-lag kunnat avancera till division 3 
beror bland annat på att vi har kunnat använda 
spelare från A-laget.

Placeringar för SPIK:s övriga lag
Postens A-veteranlag kom på en hedersam tredje 
plats i veteransserien division 1.

I laget har Hasse Hellgren spelat och varit lagledare. 
Laget har varit förstärkt med Västeråsspelaren 
Lasse Ericsson. Övriga som spelat i laget är Ulf 
Karlsson, Anders Johansson och HP Häger.

Postens B-veteraner vann veteranserien division 3 
och kommer att spelar nästa säsong i veteranserien 
division 2. 

Postens pensionärslag med spelande lagledare 
Christer Mattsson vann högsta pensionärserien 
efter en rysare i sista matchen mot Spårvägen. 
Posten behövde spela minst oavgjort för att vinna 
serien och resultatet blev 5-5. I laget har Håkan 
Aderö, Bosse Andreasson och Sune Pettersson 
spelat.

sune

Posten segrande lag i div 2, 
från vänster Ulf Karlsson, 
Thomas Eriksson, Anders 
Johansson, Hans-Peter 
Häger och längst fram  
Gert Klang
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SPIKS Pensionärer Bordtennis. Fr v: Jan, Sune, Bo, Christer, Arne, Håkan

En gång i början av 2000-talet (2002 för att 
vara exakt) drog Hans Lundén igång något 
som han kallade Stockholms-vandringar. 
Mottot var att dessa vandringar skulle gå 
längs med Stockholms vatten. 4 vandringar 
per år skulle det vara fördelade på 2 vår- och 
2 höstvandringar. Det visade sig bli oerhört 
populärt och på senare år har deltagarantalet 
stadigt legat runt 40 personer med enstaka 
toppar på upp mot 50 personer. Med åren 
visade det sig bli svårare och svårare att hitta 
nya stråk att vandra då vi redan täckt de flesta 
strandpromenader runtom i Stockholm. 

Så den 65:e upplagan blev en något modifierad 
runda av den allra första vandringen 2002. Start-
platsen var densamma nu som då nämligen Sjöhis-
toriska Muséet. En byggnad som uppfördes efter 
ritningar av Ragnar Östberg och som var ett av 
hans sista byggnadsverk.

Vi vandrar in mot staden en bit ovanför Djurgårds-
brunnsviken och kommer rätt snart in i Diplomat-
staden där många länder har sina ambassader. 
Ungerska, Sydkoreanska, Amerikanska, Turkiska 
och Tyska för att nämna några. Mitt bland alla 
ambassader ligger Engelska kyrkan som sten för 
sten flyttades dit från Wallingatan 1913. Där kyr-
kan står idag anlades 1860 en garnisonskyrkogård 

för sergeanter, fan-
junkare, underof-
ficerare och rege-
mentstrumslagare.

Vandringen fort-
sätter och en lum-
mig grön park 
breder ut sig på 
vår vänstra sida. 
Nobelparken som 
är ett så kallat arboretum, det 
vill säga en studieplats för träd. Från en klippav-
sats högst upp i parken skulle Nobelpalatset torna 
upp sig. Men förslaget möttes av starkt kritiska re-
aktioner och byggnaden blev aldrig förverkligad. 
Djurgårdsbron passeras fast först gick vi under den 
för att komma över till andra sidan. Nu var vi inne 
i ett riktigt myller av lediga stockholmsflanörer och 
turister med kamerorna i högsta hugg. Kända tu-
ristmål som Junibacken, Vasamuséet, Abbamuséet 
och Gröna Lund passerades innan vi var framme 
i Djurgårdsstaden med dess smala gränder och 
gamla bebyggelse. En sväng ut på och runt Beck-
holmen hann vi också med innan vandringen åter 
avslutades Djurgårdsstadens gamla kvarter. Sö-
ren Hoffman stod där och serverade välsmakande 
smörgåsar och kaffe.

Bernt

FRÅN STAD TILL STAD I STADEN 
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ARKEN 2018 – P0STMILEN!
Den allra första postmilen arrangerades i 
Gävle 1989 och det gör årets upplaga till det 
30:e loppet i ordningen. Ett litet jubileum i 
sig. Antalet deltagare i första loppet i Gävle 
var 800 men rekordet är från 1998 när vi 
(SPIK) arrangerade loppet i Hagaparken. 
4 200 deltagare sprang postmilen det året. 
Sedan dess har den siffran stadigt dalat och i 
år sprang 509 löpare i 3 olika klasser. 

SPIK stod som värd för årets postmil och det var 
ett par år sedan vi hade arrangemanget. Start och 
mål var förlagt vid posten huvudkontor Arken. Ett 
knattelopp där åldersgränsen var 11 år fick inleda 
dagens tävlingsprogram. 1, 5 km skulle springas 
i ett lite längre varv runt Arken där även SÄPO´s 
huvudkvarter passerades.

11 år gammal fick man som sagt vara och just 11 
förväntansfulla deltagare stod på startlinjen för 
att springa. Starten gick och en lätt utförsbacke 
i början gjorde att knattarna fick upp farten 
ordentligt. Utförsbacken följdes upp av lång 
och seg uppförsbacke. Trots det klarade alla av 
distansen med bravur och det var glada deltagare 
som kom i mål.

Klockan tickade på och närmade sig starten för 
huvudklassen själva postmilen. Vädermässigt 

var det riktigt varmt med en sol som sken från en 
klarblå himmel. En rätt stark vind gjorde det lite 
förrädiskt då det inte kändes så varmt som det 
egentligen var. Starten går och löparna passerar 
både Pampas och första kilometern när de kommer 
ner till Karlbergskanalen för att vika upp i den 
grönskande Karlbergsparken. Vid 3 km passeras 
banans första slott när Karlbergs slott breder ut 
sig på höger sida. Ett slott som nu används för 
befälsutbildning. Redan i det här tidiga skedet 
av loppet var den blivande herrsegraren och 
damsegrarinnan loss och drygade ut ledningen.

Pampas passeras igen och löparna fortsätter längs 
med vattnet bort mot Huvudstabadet. Rätt snart 
passeras loppets andra slott. Huvudsta slott den 
här gången och det var där Jacob Anckarström 
planerade mordet på Gustav den III. Slottet kallas 
därför även för ”mördarslottet” men den här dagen 
var det ingen fara. Högsommarvärmen denna 
lördag gjorde att löparna fick kryssa sig fram mellan 
soldyrkande och solbadande stockholmare både 
i Karlbergsparken och längs med Ulvsundasjön. 
Framme vid Huvudstabron vände banan tillbaka 
mot Pampas och målet uppe vid Arken. 

Först i mål i herrklassen blev Niklas Henningsson 
med tiden 36,29 efter att ha sololöpt under större 
delen av loppet. Segermarginalen skrevs till 43 
sekunder. Damklassen vanns av Åsa Höög i 
suverän stil med tiden 40,54. Segermarginalen där 
blev närmare 6 minuter och Åsa hade bara 4 herrar 
före sig i loppet. 

Även ett 5 km-lopp arrangerades och de 105 löpare 
som sprang kunde också glädja sig av det fina 
vädret och en vacker Karlbergspark att springa i. 
Postmilsdagen avrundades med en kamratmiddag 
på Norra Latin vid Norra Bantorget.

Mycket bra sprunget av alla löpare i värmen!

Bernt

Förväntansfulla knattar innan start

Postmils-löpare redo för start

Karlbergskanalen med Kungsholmen till 
höger och Vasastan i bakgrunden
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500 postisar 
tog sig runt 

i värmen
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FULLSATT, SOL OCH BANGOLF!
70 SPELADE PM/KM!

Årets PM/KM i Bangolf gynnades av ett 
strålande sommarväder. Det var därför 
fullsatt inte bara på bangolfbanan utan 
även den stora gräsytan runt omkring 
banan var helt utnyttjad. Alla verkade 
trivas till max! Som framgår av en del 
bilder var ”publiken” i högsta grad 
blandad!

FREDAGEN
Under fredagsspelet korades klubbmästarna i 
SPIK.

På herrsidan klev en gammal erfaren spelare fram 
och tog hand om segern nämligen Karl-Åke Fäldt 
samtidigt som Pia Fredriksson grejade segern 
bland damerna.

Samtidigt härmed utsågs deltagarna till lördagens 
finalspel i bangolfens postmästerskap. 

LÖRDAGEN
Finalspelet blev en aning avslaget eftersom en del 
spelare uteblev. 

Bland herrarna vann som så många gånger förr 
Peter Karlsson, Falköping, och i damklassen drog 
Gunilla Almqvist, Södertälje, längsta strået.

Bästa Spikare blev Peter Hughes som hamnade på 
4:e plats-

KRITIK MOT SPIK
Spik fick viss kritik i samband med finalspelet 
på lördagen då ett antal Spikare inte infann sig 
till spel. Arrangören fick lotta om och starttiden 
fördröjdes, ett förfaringssätt som aldrig skapar 
någon bra stämning.

Det är en hedersregel att anmäla i tid att man inte 
kan delta i stället för att helt sonika utebli. 

Är man medlem i en ideell klubb bör man nog visa 
lite större hänsyn än att bara tänka att ”det här 
struntar jag i”.

I övrigt flöt arrangemanget felfritt mycket tack 
vare fina insatser av Louise från SPIK och Janne 
från Tantogårdens Bangolfklubb.

Hasse

10



Louise och domaren Ivica Tävlingsledare Janne

Olika stilar, 
olika banor, 
blandad  

omgivning!
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 SLUTSPEL  INNEBANDY DAMER!
I början av maj när körsbärsträden står 
i full blom och naturen exploderar i en 
efterlängtad grönska är det dags för slutspel 
i Sportfixarnas innebandserie div 1 för 
Damer. Dit har de 4 bästa lagen i serien om 8 
lag kvalificerat sig. SPIK kom på en 4:e plats 
i serien och var därmed klara för slutspel och 
i semifinalen ställdes de mot de överlägsna 
seriesegrarna FFF.

FFF vann även serien och slutspelet i höstas så det 
var en svår motståndare SPIK ställdes mot. FFF 
öppnade matchen i ett högt tempo och gick snabbt 
upp i en 3-0 ledning även om SPIK kämpade på 
bra och höll spelet väl uppe. SPIK kommer in i 
matchen mer och mer ju längre halvleken går men 
FFF lyckas dock gå upp till 5-0 innan vi reducerar 
till 5-1 vilket också blir halvtidsresultatet.

2:a halvlek öppnades med 3 snabba mål där SPIK 
stod för 2 av dem. 3-6 och ett viss hopp om att 
komma ikapp tändes. SPIK spelade riktigt bra nu 
och höll jämna steg med FFF. Men de kom inte 
närmare utan slutresultatet skrevs till 5-9. 

Bronsmatchen spelades mot Woodridge som slutade 
2:a i serien. Matchen startade lite avvaktande där 
det stod och vägde litegrann. Woodridge fick dock 

in första målet och tar ledningen med 1-0. Ett par 
minuter senare lyckas SPIK kvittera men strax för 
pausvilan tar Woodridge ledningen igen md 2-1. 

2:a halvlek började bra med att SPIK genom ett 
snyggt mål kvitterade till 2-2. SPIK tog sedan 
även ledningen med 3-2 och det såg riktigt bra ut. 
Woodridge kom dock tillbaka och gick upp i en 5-3 
ledning. SPIK reducerade i slutet av matchen till 
5-4 och pressade på ordentligt för en kvittering. 
Det är nära mål flera gånger men resultatet står sig 
och Woodridge tar hem bronsplatsen. 2 riktigt bra 
och välspelade matcher av SPIK gjorde att det var 
spännande och kul att se matcherna.

Bernt

fr v. övre raden: 
Ingela, Annika, Anna-Karin, Jenny

nedre raden: 
Helene, Kicki, Jessie
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SEGER I FOTBOLLSPREMIÄREN!
Efter en segdragen vinter exploderade 
våren i mitten av april med rena 
sommartemperaturerna. I samma veva drog 
SPIK igång seriespelet med en hemmamatch 
på Zinkensdamms IP mot Stockholm Snipers 
IF.

1:a halvlek kännetecknades av ett jämnt spel där 
matchen stod och vägde. SPIK var dock vassare i 
avslutningarna och kunde gå till halvtidsvila med 
en ledning på 2-0. Premiärmålet gjordes i 20:e 
minuten och 38:e minuten utökades ledningen till 
2-0. En storspelande målvakt bidrog också till att 
vi höll nollan. 

Stockholms Snipers öppnade 2:a halvlek starkare 
och har spelövertaget men vår målvakt fortsätter 
att storspela och håller nollan. Men i 70:e minuten 
lyckas Snipers reducera till 1-2 och de sista 20 
minuterna blir nervösa. Men Snipers lyckades 
inte kvittera utan i 88:e minuten 
avgörs matchen när vi gör 
3-1vilket också blir slutresultatet 
och säsongen inleds bra med en 
vinst.

Bernt

SPIK LEDDE MEN FÖLL!
SPIK (i blåvitt) mötte en söndagskväll i april 
Träsket på Zinkensdamm i Stockholmsserien 
div 7. Som framgår av bilden, där SPIK ligger 
i anfall, slogs det inte något publikrekord 
denna kväll!

Matchen blev händelserik. Efter första halvlek var 
ställningen visserligen 0-0 men den hade lika gärna 
kunnat vara 2-2.

I andra halvlek tog Träsket ledningen med 1-0 men 
SPIK vände snabbt till 2-1 i egen fördel.

Matchens sista 10 minuter blev ödesdigra för SPIK. 
Träsket lyckades både utjämna till 2-2 och avgöra 
det hela genom att sätta 3-2.

Hasse
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RESULTAT 
BOWLING HEMMAPLAN 2018

HERRAR

1 stefan runström 1243

2 Jimmy Lindkvist 1191

3 tOmmy Jernström 1009

4 rOBin HOLm 968

5 Jesper HOLm 916

6 peter auLik 915

7 Leif anderssOn 858

8 stig Bramsäng 803

9 dan mattissOn 802

10 kaJ ÅkerLund 749

11 Bengt ericsOn 744

12 svante OLssOn 734

13 Hasse JOHanssOn 733

14 Jan-erik stenssOn 719

15 peter ring 705

16 rOLand gustafssOn 692

17 BJörn HJeLm 674

18 HeimO auer 617

19 Lennart HeLgessOn 611

20 cHrister ringman 603

21 Lasse Westman 498

22 per nyLander 455

23 per gaveLius 429

24 pär HansOn 384

DAMER

1 guniLLa JOHanssOn 686

2 katarina teLL 664

3 carina perssOn 623

4 pia fredrikssOn 617

5 anneLie BuLLer-granLund 597

6 LOuise ekBLOm 570

7 mOnica BOLinder 559

8 anita möLLerskOg 553

9 Birgitta gaveLius 539

10 karin kaJsa JOHansOn 467

11 greta Bäck 453

Stefan
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KM BOULE: 
MAGNUS SOPADE RENT !

Traditionsenligt arrangerade Katarina 
Tell och Harry Hugosson KM i Boule i 
Björnkullahallen, Huddinge, en lördag i 
mars.

Bra arrangemang som vanligt med ett 
uppehåll för lunch och social samvaro 
innan andra halvlek började.

Glädjande nog blev det en debutant som vann, 
Markus Lavér. Denne Markus tog även hem den s.k. 
Djurgårdskallen som inleder det hela efter pausen. 
Tvåa blev en veteran nämligen Rolf Hagman och 
på tredje plats kom dagens andra överraskning 
Louise Ekblom. 

Tack till Katarina och Harry ! 

red

Allt i allo: Harry ! Roffe, Markus, Louise

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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Glad sommar!
Nästa tidning utkommer 
den 30 september 2018!

SIMNING PÅ HEMMAPLAN!
LÖRDAGEN DEN 13 OKTOBER

Annons kommer i septembernumret!
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