
Stockholms-
Postens IK:s
IDROTTSTIDNING

Postskidan | Spiktrampet | KM bangolf | Roffes hörna

Nu
m

m
er

 2 
– 2

02
0

Virus – Karantän – Virus??



Stockholms Postens IK:s
IDROTTSTIDNING

ANSVARIG UTGIVARE: REDAKTION:
LENNART HELGESSON SPIK:s KANSLI

105 00 STOCKHOLM

NUMMER 2 2020 ÅRGÅNG: 77

LEDARE
Alla är väl med på att PIF-året startade bra. Ja snö 
lyste förstås med sin frånvaro när SPIK hade sina 
skidor på hemmaplan. Inte ens konstsnöbanan i 
Rudan hade snö. Händer inte ofta. Men nu hände 
det! Inte förrän i mars var det dags för PIFs aktivi-
tet uppe i Sollefteå; vinterns begivenhet Postski-
dan, se reportage på annan plats.

Men sen slog viruset till och allt blev som livet 
nästan aldrig varit. Restriktioner på de flesta om-
råden. En slags polarisering på ett annat plan än 
det politiska. En del länder stängde efter ett tag 
allting. Nån gemensam strategi sågs inte röken av. 
Dvs alla var rökta, mer eller mindre. I Svedala
har vi en slags uppdelning i olika riskgrupper. 
Men var äldreboenden tillhör
är väl fortfarande en stor fråga – för viruset har ju 
härjat hårt och urskillnings-
löst. På dessa ställen!? En kategori är 70+. Undvik 
sociala kontakter i möjligaste form!? Men på golf-
banan går det bra att
vara – men detta är ju bara för de som lirar golf 
och det gör ju inte alla. Vad går det att få ihop av 
detta, jo stanna hemma om du är sjuk och har 
symptom, som ont i halsen.
Alltså är det vanligt folkvett som gäller,
som alltid! Håll avstånd gör man ju på 

golfbanan, eftersom förekomsten av att alla, i re-
gel fyra stycken, sällan slår exakt lika dana slag!?

Hittills har det gått bra på golfklubbarna med de 
extra regler som tillkommit. 
Och det har inte på de runt senaste 40 åren varit 
så mycket folk på klubbarna i Sverige. Anledning-
en är ju solklar, ingen har åkt, eller kunnat åkt 
nån stans och då håller man sig hemmavid. Och i 
dessa tider är det viktigt att inte ”säcka”…..

När tid blir över bläddrar jag i PIFs fina
kalender från 1981!! En publikation som
speglar hur det var, för inte så länge sedan.
PIF kostade på sas – Peo Sandrén ordf, Vu
fanns, med en viss Warreby som ordf……
Jo, och kalendern hade 160 sidor och flera
sidor med plats för anteckningar!
Detta numret hyllar vi medlemmar som betytt 
mycket för SPIK, som Hasse och
Leffe, på bild, som verkat i nittiofem (95) år i oli-
ka positioner, PG som ”råddat” med post- rodden 
i två decennier! Artikel på annan plats. I övrigt 
rullar tidningsut-
givandet på med nr två – förhoppningsvis,
med färre fel. Och medlemmar som ”inte” betalt 
avgift får denna tidningen, men 
inte nästa, utifall inte………

LENNART HELGESSON



DRAGNING SPIK:S MEDLEMSLOTTERI MARS 2020

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

Dragning	SPIK:s	medlemslo3eri	juni	2020	

Vinst	11-110	 	100	kronor	

Som	kontrollant	vid	dragningen	har	Sune	Pe3ersson	fungerat.	Nästa	dragning	sker	i	augusC	2020.	

Vinst	1 2000	kronor 1220

Vinst	2 1000	kronor 685

Vinst	3-4	 500	kronor 917 1420

Vinst	5-6 400	kronor 101 858

Vinst	7-10	 300	kronor 166 356 840 1374

106 111 112 126 190 230 239 247 290 303

348 361 374 377 385 389 398 418 425 445

458 459 472 506 519 521 534 542 551 590

605 609 613 622 641 648 679 737 742 744

753 763 769 772 793 795 802 841 847 849

865 888 898 924 935 941 948 953 961 966

977 980 987 988 996 997 1001 1009 1068 1073

1076 1087 1096 1118 1122 1138 1147 1149 1166 1180

1229 1236 1250 1256 1265 1276 1278 1281 1290 1310
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Vi gratulerar

50-åringar
Roger Rehn   Vällingby
Thomas Barré  Täby
Thomas Dahlström  Rönninge
Hiwet Fesshaye  Kista
Annelie Buller Granlund Hässelby
Ola Dahlkvist  Vällingby

60-åringar
Hans Westin  Enskededalen
Conny Eriksson  Stockholm
Kristian Ahrenberg  Tullinge
Uhlie Evertsson  Johanneshov
Ove Jonsson  Skärholmen
Kaj Nyman   Åkersberga
Agneta Gardinge  Visby

70-åringar
Torbjörn Larm  Spånga
Margareta Angelöf  Solna

Roland Jakobsson  Stockholm
Lars Hellqvist  Stockholm
Björn Nordbäck  Sköndal

80-åringar
Erik Lundström  Handen
Ulla Åkesson  Nora
Stig Hedman  Märsta
Jan Lyxell   Nacka
Leif Åberg   Tyresö

90-åringar
Bengt Ribbling  Södertälje
Lars Larsson  Ljusdal
Ingmar Andersson  Täby

100-åringar
INGVAR ANDERSSON  RONNEBY

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: suneapettersson@gmail.com eller ring 0703232607

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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Vi åkte från Stockholm med buss klockan 
10.03 och vi var 12 stycken från SPIK, men 
det var även från andra klubbar på bussen 
som var bokad av PIF. Resan flöt på väldigt 
bra med 45 minuters rast där man kunde äta 
en väldigt god buffé.

När vi kom upp vid 17.00, blev vi tilldelade 
rum, och så ombyte för de som skulle vara 
med på skidtekniken som började klockan 
18, men det var lugnt skidstadion låg bara 
100 meter från hotellet. På hotellet fanns 
även spa, man fick låna badrockar i recep-
tionen och tofflor fanns på rummet. Det var 
3 stycken som hade bokat ett trebäddsrum 
som fick lyxmodellen med bastu på rummet.

På lördagen var det kanonväder fullt solsken 
och ingen blåst, det fanns möjlighet att åka 
både slalom och 
postskidan.

Loppet gick på 5 kilometers varvbana. 
Mycket upp och ner med väldigt fina spår. Vi 
var runt 100 deltagare.

Klockan 15.00 var det utdelning av klassi-
kergåvan, SPIKs deltagare hade fått sina på 
årsmötet. Samtidigt var det afterski. Efter 
var det lite mer spa innan man byte om tid 
kamratfesten, som var tre rätter, förrätt med 
lax och varmrätt med buffé och efterrätt som 
man komponera själv i ett dessertglas. Efter 
var det dans, men golvet hade inget glid, så 
vi fick säga till dem att droppa kaffebönor på 
golvet så det blev lite glid. (inte hela va…)

Söndag var det frukost och bussfärd klock-
an 10.00, rastade på vägen tillbaka och åt 
lite god fisk! Slutdestination Stockholm och 
klockan hade då blivit ca 17.00. En mycket 
trevlig resa.

Vid pennan
Carina Persson

Postskidan 6 – 8 Mars 2020
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Posttrampet på hemmaplan gick lördagen 
den 16 maj.  Vi blev 19 st plus funktionärer-
na. Totalt 26 st. Det blev samma bana som 
förra året. Start/mål var utanför Rosershallen 
i Rosersberg. Banan gick mestadels på min-
dre vägar och det fanns inga större backar 
heller. Man passerade både häst- och koha-
gar och man är verkligen ute på landet. De 
första och sista 3 km var samma. Därifrån 
cyklade de en slinga på ca 24 km. Två varv 
för långa banan och ett varv för korta banan. 
Den långa banan mätte dryga 50 km och 
den korta ca 30 km. Det fanns också en 
vätskekontroll vid slingans början. 

Denna dag bjöds både på regn, hagelskurar 
men också lite solglimtar och hårda vindar. 
Temperaturen låg runt 8 grader. Ett väldigt 

omväxlande väder för cyklisterna. Motions-
åkarna fullföljde loppet var och en i sin egen 
takt. En del valde den korta banan ca 30 km, 
men huvuddelen tog sig runt den långa ba-
nan dryga 50 km. Detta är som vanligt ingen 
tävling, men brukar notera de främsta. Det 
blev Erik Bovin som var starkast och kom in 
på en 1:a plats. Mikael Jonsson blev 2:a följt 
av Roland Gustafsson som blev 3:a.

När alla hade tagit sig i mål bjöds det på 
pastasallad och dryck i Rosersbergs IK 
klubbstuga.

Annelie Buller Granlund

Cyklister på grönbete
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SPIKare har genom åren inte bara deltagit i de 
traditionella grenarna,
som kulstötning, spjut, tennis och varpa. Ja inget 
av dessa är ju kvar förstås. Idag är det boule, 
kubb mm.
Men rodd ligger ju lite utanför programmet – pos-
trodd är nog den
gren som är äldst. Rott över Ålands  hav har det 
gjorts i flera hundra år. Med post! Men 1974 kom 
någon på att varför inte ta upp denna tradition.
Drygt fyra landmil var ju inte farligt?! Fast breven 
transporterades
ju på annat sätt. Tio år senare kom
PO Sandrén, ja just han, på att varför
är inte Svenska Posten med på detta.
Så 1985 hade ”PO” en båt på startlinjen. Men 
allt sånt här gör ju sig inte själv – måste ju finnas 
någon som håller i trådarna, en båt måste fram, 
besättning som kunde både ro och segla.  Ålands 
hav är ju inte att leka med vissa dagar. Dyningar 
kan det bli som på det värsta innanhav.
På Tomteboda, dvs Tba ”hittade” dåvarande 
termc Sten Berglund sin
roddare/råddare PG Pettersson. Efter lite övertal-
ning sägs det?! Båten var
på väg att byggas uppe i Roslagen.
Besättning skulle städslas, logistiken måste fung-
era och PG var som klippt och skuren för uppgif-
ten. Som ledare. Tränare hittades på utr paket,
för där jobbade landslagstränaren Harry Fransén. 
Jo så var det på den tiden – folk som höll på med 
elitidrott hade vanliga jobb. 
Båten kom snabbt i sjön, ja vid marinan i Huvus-
ta. Fick ett namn,
Bref och Paket. Tveksamt om det namnet lockat 
idag?!
I alla fall, PG hade hittat sin besättning, 
som bestod av Åke Jernberg, Thorbjörn Larm, Kaj 
Lindström och Robert Carlsson och reservrodda-
re Kenneth Broms. Detta var premiärroddarna. 

Detta året 1985 blev starten uppskjuten pga kraf-
tig blåst. Omstart skedde dagen efter och då var 
Ålands hav snällare – Bref och Paket landade och 
dessutom på en hygglig tid, drygt sex timmar. 
Sedan 
följde år med flera båtar, med namn
namn som Hanna af Telje, Posttomten, Inger af 
Massum, Flundran mm. Då ökade ju trycket på att 
städsla fler besättningar och namn som Lars-Åke 

Hörjel dök upp.
Bröderna Åhsberg, Roland Johansson, Hans 
Ericsson och Stickan Eriksson kom med. Den 
sistnämnde bördig från Åland. 
En tjejbåt kom -87 också med bra resultat!

Co-råddare genom alla år var Torbjörn Larm. PG 
tackar djupt!
Efter 20 år tackade Tba-gänget med PG i spetsen  
för sig – men postrodden består utan Bref och 
Paket, vilket känns sådär. Men en sak är klar, utan 
eldsjälar som brinner för uppgiften är det mycket 
som skulle ”gå i stöpet”. Behövs än idag. 
PG en riktig råddare!
Ni som vill titta gamla postroddsresultat:
https://www.sjofartsmuseet.se/Postrodden/Re-
sultatlistor

 

P-G en riktig “råddare”!

8



9



Vårens slutspel genomfördes, i maj, 
i den uppfräschade innebandyhallen 
i Midsommarkransen. På grund av 
Coronapandemin var det flera lag som 
inte deltog i serien i vår. Det var tre lag 
som deltog i slutspelet om platserna 1-3 i 
division ett. 
SPIK:s första match var mot F.F.F som 
betyder Full Fart Framåt, det är det som 
gäller i innebandy. Första halvlek vann 
F.F.F. det var ett hårt tufft spel. En av SPIK-
tjejerna fick bollen rakt på sina glasögon, 
glasögonen gick sönder men de skyddade 
ögat så det var nog tur i oturen. Det gick 
dock bra att spela utan glasögon och det 
gick även bra att göra mål. I andra halvlek 
kom SPIK igen och vann den men totalt 
vann F.F.F. Efter en kort paus var det så 

dags att möta The Substitutes. Carinas 
och mitt första intryck av dem var att de 
var unga. SPIK kämpade väl och gav bra 
motstånd. Men det var inget att göra åt The 
Substitutes i andra halvlek skyfflade de in 
mål och vann matchen. SPIK blev trea i 
division ett, bra kämpat.
Gunilla och Carina A

Innebandytjejerna håller sig fast i 
division ett.
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Giganter i SPIK – Leffe och Hasse, har på olika positioner verkat i 95 år! Lite osannolikt, 
minst sagt. Och faktiskt är det inte riktigt slut än!?

Senaste nytt på PIF-fronten!
Inbjudningar till PM i Boule och Posttrampet är på g!

Boulen går ju i Söderhamn 29-30 aug. Pga rådande situation meddelas 
senast 22 juli om det blir nått!
Anmälan och mer info på vår hemsida  www.spikare.se.

Posttrampet i Tällberg 12 sep. Samma här med informationen runt 
genomförande, eller inte! Senast i slutet av juli meddelas, om det blir 
nått!
Anmälan och mer info på vår hemsida www.spikare.se
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POSTMILEN HEMMA 
2020

RUDAN

LÖRDAGEN DEN 3 OKTOBER 
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 25 september

VÄLKOMNA!

PM I BOWLING
2020

Bowl-O-Rama

10 och 11 OKTOBER

Anmälan/upplysningar
www.spikare.se

Pga rådande omständigheter slår

vi ihop tre aktiviteter enl nedan;
Vi spelar sex serier – resultatet 

räknas i

PM, KM och Bowling hemma.

Middag med underhållning 
kommer det att bli lördagen 10 

okt. Förhoppningsvis

med stor anslutning från SPIKare.
Kostnader/ sista anmälningsdag 
återkommer vi med i augusti då

inbjudan läggs ut på:

www.spikare.se

VÄLKOMNA !
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Söndagen den 17 maj träffades ett gäng SPIK:are på 18 personer för 
att göra upp om klubbmästerskap i bangolf. Det var lite oroligt för hur 
vädret skulle uppföra sig, men dagen började med sol och blåst, ett mörkt 
regnmoln tornade upp sig men som väl var drog det vidare utan att ha 
släppt några droppar över oss. Blåsten bestod under hela vårt KM, inte 
kunde man tro att det var maj månad.
Från Tantogårdens bangolfklubb hade vi i år hjälp av Gustav Björnberg 
flerfaldig VM, EM och SM mästare och i fiket huserade Anna. Gustav var 
oss behjälplig med regler och resultat. 
Vi spelade två rundor på 18 hålsbanan. Efter första rundan ledde Lennart 
Engström herrklassen och Karin Johansson damklassen. Andra rundan 
stördes lite av att allmänheten släpptes in på banorna. Något missförstånd 
mellan bokningen och personal på plats, men SPIK:are är ett tåligt släkte 
och även det klarade vi av. Efter andra rundan var det utdelning av KM 
plaketter. Vinnare av herrklassen och klubbmästare Lennart Engström, 
Olle Eklund blev två och Jan Sundelin kom trea. Dam klassen blev lite 
mer dramatisk då Annelie Buller Granlund och Karin Johansson hamnat 
på samma poäng så det fick bli sudden death om andra och tredje 
plats. Först på tredje banan avgjordes det till Karins fördel. Resultatet 
för damklassen vinnare och klubbmästare Gunilla Johansson, tvåa Karin 
Johansson och trea Annelie Buller Granlund.
Efter en solig och blåsig dag på bangolfbanan skingrades vi för att återgå 
till ordinarie söndags sysslor, kanske fira Norges nationaldag!!
Resultat på: www.spikare.se

Gunilla

KM BANGOLF I ETT BLÅSIGT MAJ
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ROFFES HÖRNA
När SPIK år 1974 fyllde 50 år ställde 
Posten upp och gav oss ett eget kansli som 
present! Tjusigt värre, och det visar väldigt 
tydligt vilken skillnad på inställning Postens 
ledning hade då och Postnords har nu. Olle 
Larsson, brevbärare i Vällingby och aktiv i 
SPIK, främst som varpalirare, blev anställd 
på heltid för att sköta kansliet, som låg på  
Kungsgatan 65, porten bredvid biografen 
Palladium, nu Casino Cosmopol.
Själv hade jag gått från brevbärarlivet 
till administratör på Poststyrelsen, 
Ekonomibyrån. Det var skönt att inte behöva 
gå till jobbet så tidigt, utan kunna sova några 
timmar extra. Men, som jag skrev i förra 
”hörnan” började min mage bli omfångsrik. 
Tillsammans med några kompisar hade jag 
börjat träna lite, mest ute vid Hellasgården.
På Ekonomibyrån fanns det många unga 
grabbar, grabbar som kom att bli mina vänner 
och många av oss håller ihop fortfarande. 
Det visade sig att de just startat ett fotbollslag 
och var med i Stockholmskorpen, ett lag 
som skulle komma att representera SPIK i 
Korpen under 40 år! Jag fick vara med och 
i min första match gjorde jag mål och i min 
andra match satte jag två baljor! Succé. När 
jag 30 år senare gick i pension höll min vän 
Åke Rondin tal, och sade bland mycket annat 
”.. och se´n spelade han 50 matcher till, utan 
att göra mål”. Men jag blev snart utsedd till 
lagledare, så jag platsade ändå.
SPIK arrangerade de här åren bland annat 
en kontorsserie i fotboll utomhus och en 
inomhusturnering i Sporthallen med den 
gamle kämpen Tore Norén som domare. 
Sporthallen sjöd av aktivitet, bland andra var 
pingislirarna ofta där. Intresset för fotbollen 
var mycket stort, 1978 deltog hela 36 lag i 
inomhusturneringen!
Postdirektionen, som fanns då, arrangerade 
årligen Postens friluftsdag på Bosön, och 
där hölls en stafett, 6 X (knappt) 400 meter. 
Ett fåtal lag brukade ställa upp; Tyresö, 
Chaufförerna, Farsta och några till, även 
vi på Ekonomibyrån. SPIK var med som 
arrangör även här och ställde upp med 
ett vandringspris, som Chaufförerna med 
bröderna Strömberg i spetsen tog hem för 
gott 1977.

Jubileumsåret 1974 bjöd SPIK in till 
Farstastafetten. Idén till stafetten var, som jag 
har fått det berättat, ett snack mellan Hasse 
Lundén och Heimo Auer, där de konstaterat 
att banlöpning (Bosö-stafetten) inte lockade 
särskilt många, nu ville de pröva något annat 
och bestämde sig för terränglöpning. Det 
visade sig vara en riktig satsning, stafetten 
blev en stor succé och levde sedan vidare 
27 år! Som mest deltog 115 lag, mitt gamla 
kontor Enskede ställde det året upp med 
15 lag! Med åskådare inräknade innebär 
det att vi fick ut runt 400-500 personer i 
skogen vid Farstanäset. Fantastiskt! Första 
året ställde Postdirektionen upp med ett lag 
där postdirektören Peo Sandrén var med! 
Givetvis deltog vi från ekonomibyrån, med 
två lag.
En måndag hösten 1974 stod en 
av tjänstemännen i korridoren på 
Centralposthuset och berättade för några 
kollegor att han dagen innan sprungit 
Lidingöloppet, 30 kilometer! Ingen kunde 
förstå varför man gjorde det, det betraktades 
som något väldigt konstigt att utsätta sig för 
något sådant. Tjänstemannen i fråga var 
Hasse Lundén, som jag senare kom att bli 
god vän med.
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25
AUG
2020

Lovisa, Louise

MANUSSTOPP

SPIK:s STYRELSE 2020
Ordförande:    Lennart Helgesson, 

Blomkronegränd 10, 165 78 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
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0Nästa tidning utkommer
25 september 2020!

Glöm inte!

  Postmilen hemma 3 oktober. 

  PM/KM i Bowling 10-11 oktober

  Postsimmet hemma 24 oktober

– men det kan bli andra datum!


