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Roger och Anders Dubbelsegrare 60-årsklassen
vid bordtennis SM i Halmstad! Riktigt stort!!

Verkliga Lirare

Trevlig sommar alla SPIKare!!
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LEDARE
Ett nytt och fräscht nummer – förra numret blev ju lite mischmasch, med flera sidor 
utan text. Underförstått att textmassan angående kommande 100 år fest lyser med sin 
frånvaro, kanske man kan/skulle tro. Repriser blev det också. Fanns en mening med det 
faktiskt, blir det inte fler bidrag, får vi hänga upp ”100årsstoryn” på ett fåtal hjältar.

Intresset för aktiviteter börjar så smått att öka, men fortfarande är vi ju långt ifrån ”fornstora
dar”. En viss tveksamhet finns trots allt. Ja, pandemin är ju inte riktigt över heller. Och nya 
kanske lurar i vassen. Nog om detta och nu skall vi hylla våra bordtennislirare, som sopade 
banan, i 60-årsklassen vid SM i Halmstad. Kul med hjältar - behövs i dessa dagar!
Roffes stockholmsvandringar har haft sin första och andra ….mer om detta längre fram i 
tidningen.
PIF blev ”plötsligt” av med sin nyvalda ordförande Emma, som lämnade sin
topp position i PostNord för nya äventyr. Det blir för valberedningen att plocka fram ett 
namn och möjligen ett till nytt namn, då rykte uppstått om en vakans till!

På tal om ”vakanser”, SPIKs medlemskader, minskar oroväckande. Vi är nu under 1000 
medlemmar! En halvering på drygt 10 år. Vi skall nu underlätta för alla att betala avgifter, 
dvs swish är ju inne och då måste vi haka på och underlätta. Valmöjligheterna ökar och 
förhoppningsvis gillar våra medlemmar detta. När detta kan fungera kommer vi att 
meddela detta på hemsidan www.spikare.se

Lennart

SPIK fotboll har börjat att plocka vinster! Kul! Spelprogrammet www.spikare.se



DRAGNING SPIK:S MEDLEMSLOTTERI JUNI 2022

GRATTIS ALLA VINNARE! SOM NI VET - 
BETYDER MYCKET FÖR SPIKs EKONOMI!!

STORT GRATTIS ALLA VINNARE!!

Dragning SPIK:s medlemslotteri juni 2022 

Vinst 1 2000 kronor 728  

Vinst 2 1000 kronor 1148  

Vinst 3-4  500 kronor 638 829 

Vinst 5-6 400 kronor 820 1322 

Vinst 7-8  300 kronor 260 1420 

Vinst 11-110  100 kronor 

102 108 133 134 140 159 170 233 252 254 

282 298 321 326 413 453 477 489 500 506 

513 520 523 534 539 563 593 604 622 623 

629 634 635 642 663 679 694 769 773 774 

781 787 795 802 811 827 871 910 914 916 

941 978 994 1042 1054 1080 1089 1091 1120 1141 

1145 1176 1200 1228 1250 1286 1307 1318 1328 1329 

1338 1356 1381 1398 1403 1404 1409 1412 1418 1421 

Som kontrollant vid dragningen har Sune Pettersson fungerat. Nästa dragning sker i augusti 2022. 
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Vi gratulerar

50-åringar
Andreas Ekström  Kungsängen
Alistair Hails  Vaxholm

60-åringar
Per-Åke Bergman  Enskede
Eva-Britt Blomé  Stockholm
Stefan Granath  Nynäshamn
Peter Henriksson  Visby
Roger Johansson  Stockholm
Mikael Jonsson  Saltsjö-Boo
Matti Kupila  Gustavsberg

70-åringar
Rodrigo Acuna  Vendelsö
Bernth Andersson  Trångsund
Anders Hallberg  Hägersten
Sten-Åke Marcusson  Johanneshov
Anita Widhagen  Nynäshamn

80-åringar
Ingegerd Mattsson                    Upplands Väsby
Ulf Mårtensson                    Ingarö

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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Postmilen på hemmaplan gick lördagen
den 30 april. Vi blev 19 st. Starten var kl
10.00. Även detta år arrangerade SPIK
löpningen i egen regi. Den gick vid
Rudans Motionsgård ute i Haninge. Start/
Mål var bakom Haninge SOK klubblokal,
där vi sedan även intog lite förtäring efteråt. 
Dagen bestod av soligt väder och stort 
sett ingen vind. Temperaturen låg på ca 11 
grader. Vi sprang/gick på det gulmarkerade 
5 km spåret, ett eller två varv beroende på
vilken distans man valde. 5 km eller 10 km. 
15 st valde att springa/gå 10 km och 4 st 
valde 5 km. Efter målgång bjöds det på
kaffe/te, choklad, dricka och en smörgås 
som ordnades av Sören Hoffman.

Annelie Buller Granlund

Rudanspåret fullt av SPIKare, nåja fullt 
och fullt. Borde varit fler. Annelie lägger 
ner massor av tid på dessa event. 
Annelie vill se fler som kommer till 
Rudan nästa gång!!

Postmilen på hemmaplan
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SPIK har haft Posttrampet på hemmaplan, 
lördagen den 21 maj. Vi blev 14 st plus 
funktionärerna. Totalt 21 st. I år blev det 
lite förändring av banan. Eftersom PIF har 
kortat sin bana så gör SPIK också det på 
prov. Start/mål var utanför Rosershallen 
i Rosersberg. Banan gick mestadels på 
mindre vägar och det fanns inga större 
backar heller. De första och sista 3 km var 
samma. Därifrån cyklade de en slinga på ca 
17 km. Två varv för långa banan och ett varv 
för korta banan. Den långa banan mätte ca 
40 km och den korta ca 23 km. Det fanns 
också en vätskekontroll vid slingans början.

Denna dag bjöds på mycket moln och en 
kylig morgon, men sen kom solen fram och 
då blev det lite skönare. Måttliga vindar 
och temperaturen låg runt 13 grader. 

Motionsåkarna fullföljde loppet var och 
en i sin egen takt. Det var 10 st som valde 
den långa banan och 4 st valde den korta 
banan. 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

Essingeöexpert boende i Linköping
- alltid GLAD precis som Rolle,
Stickan, Erik och för den delen alla
andra! SPIKare!! förstås 

SPIKtrampet på hemmaplan
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Svenska serien division 2
SPIKs A-lag slutade på sjätte plats och fick 
kvala för att vara kvar i division 2. Kvalet 
som avgjordes i Arken vanns av SPIK före 
Norrtälje och Eskilstuna.
I laget har Hans-Peter Häger, Ulf Karlsson, 
Anders Johansson, Hans Hellgren, Roger 
Johansson, Markus Smed och Tim Lofterud 
spelat. SPIKs bästa spelare i serien har varit 
Hans-Peter Häger. På grund av sjukdom 
i Corona fick SPIK lämna walk over i 2 
matcher.

Veteran Stockholm division 1
SPIK slutade på tredje plats efter Norrtull 
och KFUM Stocksund.
I laget har Lasse Ericsson, Anders 
Johansson, Ulf Karlsson, Hans-Peter Häger, 
Lars Millbert, Hasse Hellgren och Roger 
Johansson spelat. Anders Johansson var 
Postens ankare och vanns flest matcher.

Veteran Stockholm division 3 
SPIK slutade på en sjunde plats.
I laget har Peter Jansson, Peter Nyrén, 
Kenneth Jonsson, Christer Mattsson, Bosse 
Andreasson och Sune Petterson spelat. 
Peter Jansson har varit ankare och vunnit 
mest matcher i laget. Lagledaren Kenneth 
Jonsson har under året haft problem med att 
få ihop ett fullt lag på grund av sjukdom och 
skador.

Pensionärer Stockholm serie A
SPIK slutade på en tredje plats efter två lag 
från Ängby. I laget har Christer Mattsson, 
Sune Pettersson, Kenneth Jonsson, Håkan 
Aderö och Bosse Andreasson spelat. Sune 
Pettersson har som vanligt vunnit mest 
matcher i serien.

Pensionärer Stockholm serie D
SPIK vann serien. I laget har Lasse Eriksson, 
Sten-Åke Markusson, Roger Karlsson, 
Håkan Aderö, Arne Karlsson, Jan Sundelin 
och Bosse Andreasson spelat. Lasse 
”Kanot” Eriksson vann flest matcher i SPIK. 
Bosse Andreasson har bara förlorat en 
match i årets serie.

SPIK tog tre guldmedaljer och en
bronsmedalj i SM i bordtennis i Halmstad
Anders Johansson vann singeln i 60-
års klass. Anders Johansson och Roger 
Johanson vann dubbeln i 60-års klassen.
Roger Johansson tillsammans med Christine
Portnoff Bålsta vann mixeddubbeln i 60-års
klassen. Ulf Karlsson och Anders Johansson
kom trea i lag för 60-åringar.
GRATTIS ALLA!!

Anders vinnare!

Pingis, seriesäsongen 2021-2022
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Nästan hela div 2 laget...... 
Efterlysning ett
Glasögon på vift - inte bara ett tag utan 
flera månader. ”hittades” i samband med 
sektionsledarträffen i höstas i lokalen på 
Helgagatan. Verkar inte direkt saknade?!?!
Märke Titarium, om det hjälper något. 
Om......hör av Dig till redaktionen.

Efterlysning två
Var finns du/ni med historier från förr. Inför 
100 åren. Vi vill gärna ta del av dessa. För 
att historier finns är de flesta övertygade 
om. För att vara övertydlig, så skall det ju 
självklart handla om SPIK.Resor hit och 
dit och även hemmaplans aktiviteter.

Stronga penisionärer

Pallen i singelklassen. Segraren
Anders i mitten - som sig bör!

Inte efterlysta, men väl gamla 
arbetskamrater från Enskede! 
och..... stockholmsvandrare
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Hasses vandringar i ny regi!
Lördagen 18 juni gick årets andra 
”Hasse-vandring” av stapeln, nu med 
Roffe Pettersson som vandringsledare. 
Vi samlades på Gullmarsplan kl. 10.00 
och började med att beundra det fina 
postemblemet som pryder huset där 
dåvarande postkontoret Johanneshov 
inrymdes. Sedan gick vi till den gamla 
kvarnen invid Skanstullsbron, Skanskvarn. 
På 1990-talet diskuterades att flytta 
kvarnen för att få plats med den nya 
tvärbanan, men något hade man lärt 
sig av almstriden, och bestämde att ge 
tvärbanan en annan sträckning. Färden 
gick vidare till Kolerakyrkogården, som 
ursprungligen var en ”vanlig” kyrkogård 
men när koleran härjade 1834 och 1853 
kom att bli en plats för massgravar. Fram till 
slutet av 1800-talet användes den igen som 
vanlig begravningsplats, men ersattes vid 
sekelskiftet av Sandsborgskyrkogården.
Vi såg också det nya höghuset söder om
Skansbron, huset som av någon anledning 
heter Sthlm1 och naturligtvis har en 
restaurang på översta våningen.
Efter att ha passerat en georgisk restaurang 
där Roffe en gång suttit vid bordet intill 
Jonas Sjöstedts bord och där Roffe, Erik, 
Lennart och andra gamla Enskedebrevisar 
nyligen varit och ätit (värdefull information, 
tack!) kom vi till Galgbacken och Roffe 
berättade att man först hade använt just 
hängning som avrättningssätt, och att själva 
galgen fanns på en höjd norr om fornminnes
platsen där vi stod. Kropparna fick hänga 
i galgarna, väl synliga från staden, till 
varnagel för andra. Senare tyckte man att 
hängning var alltför brutalt, och övergick 
till halshuggning (mindre brutalt?), som 
genomfördes på den plats som nu är 

fornminne. En av dem som avrättades där
var kungamördaren Ankarström. 
Det sägs att när Hammarbyhöjden byggdes 
på 1930-talet hittades skelettdelar där, 
och att byggjobbarna tvingades hålla tyst 
om det för att inte skrämma bort de nya 
hyresgästerna. Troligen en skröna, sa Roffe.
Vi vandrade vidare genom lummiga skogar 
och Roffe, som är uppväxt på Ringvägen 
och senare i Hammarbyhöjden, berättade 
mycket om området och om de så kallade 
barnrikehusen/myrdalshusen. Han berättade 
också att den fina Hammarbyskogen hotas 
av planer på total avverkning, för bygge av 
ett nytt bostadsområde, men planerna möter
motstånd.
Till slut var vi framme vid sista etappen, 
backen upp till Hammarbytoppen! Roffe 
”sjöng” några rader ”……..vår sångartropp 
han gångar opp på kullens allra högsta 
topp…..” och någon stämde in. Och till 
toppen ”gångade” vi opp! Toppen som är
Stockholms näst högsta topp, 87,6 meter 
över havet, bara Högdalstoppen är högre, 
är anlagd med schaktmassor från bygget av 
Globen och Hammarby sjöstad. Utsikten från 
toppen är väl värd mödan att ta sig upp!
Vandringen avslutades på sedvanligt sätt 
med Sörens goda mackor och kaffe i Willy 
Brandts park. Jag ser fram mot nästa 
vandring, som blir i slutet av augusti, enligt 
Roffe. 

Signaturen ”Glad vandrare”
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PM i Boule i Ulricehamn 
27/28 augusti
En relativ ny stad PIF sammanhang. Nu 
är det dagas att anmäla sig till Boule PM.

Var noga med att skriva vem ni ska spela 
med ihop med, om
någon är själv kommer ni att lottas ihop 
men någon på plats.

Anmälan gör ni på SPIKS hemsida:
www.spikare.se - där det finns mer 
information.

Sista anmälningsdag 26 juli

Man får boka rum på egen hand som 
man betalar på plats.
Hotell Lasselyckan eller hotell Bogesund, 
bokningskod – Postboule 
Telefon 0321 - 775720
Rummen är reserverade till 26 juli.
Lunch förbeställs endast lördag.

Vi kommer att ha en buss, storlek beror 
på hur många vi blir och sedan finns 
det möjlighet att åka bil, men då gäller 
samåkning
om minst 3 personer.

VÄLKOMNA

Posttrampet i Motala 10 
september
Anmälan och information på SPIKs 
hemsida www.spikare.se. 
Sista anmälningsdag 7 aug, samma 
datum som är sista dagen att beställa 
hotell till ett bra pris.

PM i Golf i Skövde 
16/17 september
Tillbaka till Skövde för PM i golf. 
Deltagarantalet har ju sjunkit dramatiskt 
sista åren. Sjunger PM i golf på sista 
versen? Sorgligt i så fall. Vi har ju faktiskt 
hållit på sen 1973. 
Som sagt, senast vi var i Skövde var -95 
och då var det dessutom slagtävling. 
Ställde till det för somliga…. 
Nu är det inte slagtävling, mera misch- 
masch. Tråkigt, men nu satsar vi på 
Skövde , eller hur! 

Anmälan på SPIKs hemsida: 
www spikare.se
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Bowling lördag 8 oktober, ALLA SPELAR 6 serier
Med Ert individuella resultat kan ni komma att delta
i både PM som SPIK ansvarar för detta år och SPIKs
Klubbmästerskap KM!! På Bowlorama

Två speltideratt välja mellan
Samling 09.30 och spelstart 10.00
Samling 13.30 och spelstart 14.00

Överraskning . efter sista spelomgång förvandlas
Bowloramas lokaler för middag/buff’e med
underhållning som förgås av roliga aktiviteter.
Kostnader för ALLT detta blir riktigt modesta om du
deltar i spel och kamratmåltid, vilket kommer att
framgå av inbjudan på: www.spikare.se

VIK DENNA HELG FÖR BOWLING! VÄLKOMNA!
Spelomgång söndag 9 oktober endast finalspel
gällande PM titlar. Självklart skall SPIKare va med
där också - eller hur!!

Läs detta        alla SPIKare!!
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Postmilen gick lördagen den 14 maj i Malmö. 
Vi blev 26 st Spikare som deltog. 19 st 
sprang 10 km och 7 st sprang 5 km. Start/
Mål var på Krokbäcks IP i Malmö. Starten 
för 10 km var kl 13.00 och för 5 km kl 13.30. 
Banan gick mestadels på cykelbanor och 
stigar med både asfalt och grus. På den 
långa banan fanns det en vätskekontroll vid 
ca 5 km. I mål fick alla deltagare en medalj, 
dricka och bananer. Banan hade i stort sett 
inga backar alls och det gjorde banan väldigt 
lättsprungen.

Solen strålade denna dag, men mycket 
blåsigt. Dagen började ganska kyligt men 
det blev lite behagligare närmare start. 
Temperaturen låg då kring 15 grader.

En bra bana och vädret blev perfekt att 
springa i. Det gjorde att detta blev ett 
mycket lyckat arrangemang. 
Tack för detta Malmö.

Nästa år kommer Postmilen att gå i 
Göteborg. Vi ses då!

Annelie Buller Granlund

Postmilen i Malmö -22

Liten skara till Malmö, fast många från Falköping, men vinnare var ANNELIE!
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Bangolf gick fredagen den 13 maj på 
Kulladal bangolfklubb i Malmö. Vi blev 13 
st Spikare som deltog. Starten var kl 16.00. 
Fri träning från kl 12.00-15.45. Bantypen 
var filtbanor. Alla lottades ihop med tre 
spelare på varje bana och det var 18 banor. 
När första omgången var klar räknades 
allas resultat ihop, sedan fick de som hade 
samma resultat från första omgången spela 
på samma bana. Återigen tre på varje bana. 
När även denna omgång var klar räknades 
allas poäng från första och andra omgången 
ihop och så fick man ett resultat och kunde 
utse en vinnare.

Bäst bland damerna blev Kerstin 
Hesselbrand Enköping PIK med totalt 83 
slag. Bästa Spikare blev Inger Edström på 
89 slag. Bäst bland herrarna blev Peter 
Karlsson Falköping PIF med 69 slag. Bästa 
herre bland SPIK:arna blev Dan Mattisson 
med 90 slag.

Denna gång hade vi inte tur med vädret. 
Det började med spöregn men blev lite 
bättre efter en stund. Temperaturen låg 
kring 13 grader och det gjorde att det blev 
ganska kallt att spela.

Ett trevligt arrangemang trots det dåliga 
vädret tyckte nog de flesta. Några banor 
var lite svårare och några andra lite lättare. 
Mycket vatten blev det på banorna. 
Filtbanor är alltid lite tyngre att spela på, 
men alla verkade nöjda och glada i alla fall.

Annelie Buller Granlund

Bangolf

Liten skara till Malmö, fast många från Falköping, men vinnare var ANNELIE! Samling vid pum....förlåt bangolfbanorna - Carinor ggr två, jagar ”spikar!
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Vi var sexton SPIK:are som träffades vid 
Tantogårdens bangolfklubb den 8 maj. Det 
var fyra tjejer och tolv killar. Var är ni tjejer vi 
saknade er hoppas vi blir fler tjejer nästa år.

Vädret var lite växlande sol och kalla vindar 
men det var i alla fall uppehåll. Vi spelade 
två omgångar. Efter väl förrättat värv var 
det dags för kaffe/dricka och en macka. 
Det hjälpte Niklas från bangolklubben och 
hans medhjälpare oss med. Niklas fick även 
använda lövblåsen för att få bort böset från 
banorna. Träden var generös med att släppa 
ner sitt bös.

Resultat:

En välbekant SPIK:are dök upp, nämligen 
Hasse Lundén. Det var ett tag sedan vi såg 
Hasse i SPIK sammanhang. Det var ett 
välkommet besök men han fick bara gå runt 
och titta på oss som spelade utan han sattes 
genast i arbete med att räkna resultat.

Efter fika och prisutdelning skingrades vi för 
egna aktiviteter resten av söndagen.

Gunilla

Reflektion från redaktionen; Kul med 
ord som inte hörs så ofta i 08-området. 
Smaka på BÖS, ett ord som passar 
perfekt i det sammanhang som Gunilla 
beskriver. Böskorvarna är ovälkomna på 
bangolbanorna och för den delen även på 
andra sorters golfbanor – tråkigt nog har vi 
inte ”bösblåsare” till hands där…..

Carina och Stickan årets 
Klubbmästare i bangolf
Carina och Stickan årets 
Klubbmästare i bangolf 
Vi var sexton SPIK:are som träffades vid 
Tantogårdens bangolfklubb den 8 maj. Det var 
fyra tjejer och tolv killar. Var är ni tjejer vi 
saknade er hoppas vi blir fler tjejer nästa år. 

Vädret var lite växlande sol och kalla vindar 
men det var i alla fall uppehåll. Vi spelade två 
omgångar. Efter väl förrättat värv var det dags 
för kaffe/dricka och en macka. Det hjälpte 
Niklas från bangolklubben och hans 
medhjälpare oss med. Niklas fick även 
använda lövblåsen för att få bort böset från 
banorna. Träden var generös med att släppa ner 
sitt bös. 

En välbekant SPIK:are dök upp, nämligen 
Hasse Lundén. Det var ett tag sedan vi såg 
Hasse i SPIK sammanhang. Det var ett 
välkommet besök men han fick bara gå runt 
och titta på oss som spelade utan han sattes 
genast i arbete med att räkna resultat.  

Efter fika och prisutdelning skingrades vi för 
egna aktiviteter resten av söndagen. 

Gunilla 

Reflektion från redaktionen; Kul med ord som 
inte hörs så ofta i 08-området. Smaka på BÖS, 
ett ord som passar perfekt i det sammanhang 
som Gunilla beskriver. Böskorvarna är  
ovälkomna på bangolbanorna och för den 
delen även på andra sorters golfbanor – tråkigt 
nog har vi inte ”bösblåsare” till hands där….. 
 

Reslutat 

Carina Adesol 107 
Gunilla Johansson 112 
Greta Bäck 115 
Kajsa Johansson 122 

 

 

 

 

Stig Eriksson 76 
Jan Sundelin 81 
Olle Eklund 88 
Bengt Ericson 92 
Dan Mattisson 96 
Heimo Auer 98 
Roland Bernskans 99 
Hans Johansson 99 
Roger Hedberg 113 
Björn Hjelm 123 
Pär Hansson 125 
Lars-Åke Åkerman 127 

Pallplatser
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Ingalill

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:               Erik Bovin,
                              Fyrskeppsväg 138, 12154 Johanneshov,

tel. 076-946583  

                             
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

Simning:    Carina Persson 
se styrelsen

    Annelie Buller Granlund,
se styrelsen

Skidor:  Annelie Buller Granlund,
se styrelsen 

Föreningen:  Vakant
G:a SPIK:are  

Stockholms-Postens IK 
105 00 STOCKHOLM

Plusgiro: 2162-6
Hemsida: 

www.spikare.se
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2Nästa tidning utkommer
25 oktober 2022!

Glöm inte!

  PM i Boule 27/28 augusti i Ulricehamn

  Posttrampet 10 september i Motala

  PM i golf 16/17 september i Skövde

  PM i Bowling 8-9 oktober i Stockholm (Bowlorama)

Returadress: SPIK 
105 00 Stockholm

Avslappad attityd Björne. Det gillar vi.....

trannel
Stamp


