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SPIK:s STYRELSE 2017

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

Sekreterare: Berit Sandelius,
 Kvarnängsvägen 33, 139 64 Värmdö
 tel. 072-516 00 44

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

V. ordförande: Lennart Helgesson,
 Blomkronegränd 10, 165 77 Hässelby
 tel. 076-776 66 21

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

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

Arrangemang Annelie Buller Granlund,
 Dukatvägen 7 B, 175 67 Järfälla,
 tel. 070-598 72 08

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

 Louise Ekblom
 Becksjudarvägen 51, 131 36 Nacka,
 tel. 7160414

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

 Bernt Otterström,
 Motionsvägen 2, 181 29 Lidingö,
 tel. 070-848 65 34

Tidnings- Hans Lundén,
redaktör: Skolvägen 4, 5 tr., 121 32 Enskededalen,
 tel. 39 44 84

Stockholms-Postens IK
105 00 STOCKHOLM

Plusgiro: 2162-6

Hemsida:
www.spikare.se

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: Bernt Otterström,
 Motionsvägen 2, 181 29 Lidingö,
 tel. 070-848 65 34

 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. 733 47 78

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 800MANUSSTOPP
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”to be, or not to be” en klassisk Hamlet-fras. Lite så är 
det med “klippa och klistra”. Vi försöker ju underlätta 
för ansvariga mottagare av anmälningar till de olika 
arrangemangen både på riks- och lokalnivå. Dock, 
det går ju inte att låta sig imponeras av gamla tiders 
anmälningsförfarande. Legendariske Leffe Åberg fick 
ihop listor med över 4 000 namn manuellt. Strongt. 
Men den tiden är förbi – tiden, för tidsåtgången finns 
inte längre. Svårt att få frivilliga att ställa upp. De som 
faktiskt vill, skall vi underlätta för! Ni som har anmält 
er de sista två åren har märkt att vi har gått över till 
anmälnings-blanketter på vår hemsida, www.spikare.
se. Lite barnsjukdomar är det ju alltid i början.

Så snälla, fyll i blanketten som finns på hemsidan vid 
varje arrangemang och om inget annat framgår skall 
ALLA fylla anmälan. Vid problem, checka med nån 
kompis som kan anmäla dig! Kanske dyker det upp 
nåt i still med ”du är redan anmäld”, men det är bara 
att fylla i och skicka. Med lite finputsningar kommer 
detta anmälningsförfarande att, förhoppningsvis un-
derlätta för ansvariga!

Vi lever ju i ett förändringarnas tidevarv. Kul för fem-
tio år sedan, totalt ute idag. Ja, jo det finns en del mos-
sigt kvar. Nya aktiviteter provas, men ack vad det är 
trögt. Löpandet, springandet och cyklandet har fått 
nytt blod. Arrangemang varenda helg mer eller min-
dre. PIf ville att vi skulle cykla i en bilfri huvudstad. 
Responsen har inte varit över sig, även om det tagit sig 
på slutet. 

Kan en klubbs mål vara att fylla 100 år? SPIK till ex-
empel? Eller är det bara ett mål i sig, ett konstgjort mål 
kanske, nått som får några att klappa sig för bröstet. 
Vi har fört traditionen vidare, uppfyllt drömmar som 
kanske fanns runt 1920. Fast vilka drömmar hade folk 
på den tiden? Vet man det? Sätta killar i rörelse – bara 

att titta på allvarsmännen på bilden från första årsmö-
tet. Några tjejer syns inte röken av. Bilden finns förres-
ten på: www.spikare.se under rubriken, Information/
historik. Kanske hade tjejerna annat för sig?!  Fast nu 
för tiden är ju tjejerna med, femti/femti. Ska SPIK fin-
nas kvar ett tag till krävs fler intresserade deltagare i 
arrangemangen, både hemma och borta. Så ställ upp 
när det är dags!

Bakgrunden, för det finns ju alltid något att skylla på, 
eller hur. Nödvändiga nedskärningar, ändrade be-
teenden. Tröttande och rätt dålig publicitet i media. 
Skiter folk i sin hälsa, nja så illa är det väl ändå inte. 
Klart är väl att, vila på stolta traditioner, eller ”vila på 
lagrarna” finns inte plats för nu.

När förändringarna sker, kanske pga. rationalisering-
arna senaste åren, så sker en minskning. Behöver det 
göra det? Så mycket!  Eller beror minskningen på att 
vi på klubbarna inte når ut och lyckas nyrekrytera - för 
det finns en hel del folk kvar i Firman. Hur får vi tag 
i ”inte redan frälsta”!! Vilken info lockar mest? En hel 
del är ju via den tidning som du just nu läser, fast hem-
sidan börjar ta sig. Eller får vi bästa responsen genom 
”mun mot mun metoden”!?  Dvs att folk som deltagit, 
berättar för folk som inte varit med, ”att detta var jät-
tekul”!  Häng på nästa gång!

Och DU, som har idéer runt bowlingen i SPIK, gå in 
på hemsidan och hjälp Svante genom att fylla i hans 
upprop. Och anmäl dig till höstens KM.

Och DU, har väl inte glömt att ta vara på 
vardagsmotionen – grunden till att må 
bättre!

Lennart HeLgesson

KLIPPA OCH KLISTRA – ÄR FRÅGAN!
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Vi gratulerar
50-åringar  
Zina Qvarnström, Tänndalen 2 oktober

Johan Borg, Åkersberga 5 oktober

Björn Johansson, Sundbyberg 31 oktober

Robert Lindberg, Vretstorp 2 december

Johnny Ekdahl, Hägersten 10 december

Mikael Nordlund, Norsborg 10 december

Jonas Ransmyr, Bromma 21 december

60-åringar
Jari Paussi, Tumba 3 oktober

Bengt Redén, Farsta 4 oktober

Ann-Marie Fredmer, Vällingby 7 oktober

Peter Grönberg, Skärholmen 21 oktober

Robert Malm, Nacka 16 november

Ingela Eriksdotter, Tyresö 5 december

Agneta Nuhma, Bromma 29 december

70-åringar
Leo Brefelt, Askersund 1 oktober

Hans Nilsson, Hägersten 7 oktober

Göran Malmberg, Nynäshamn 13 november

Börje Åhsberg, Årsta 2 december

Gunnar Åhsberg, Enskededalen 2 december

Olle Laurell, Rönninge 3 december

Rolf Berglund, Dalarö 9 december

Lena Sandberg, Åkersberga 9 december

80-åringar
Bengt Israelsson, Älta 4 oktober

Sture Smedberg, Bromma 28 oktober

Stig Johansson, Riala 10 december

Lennart Hjertner, Haninge 23 december

90-åringar
Arne Melin, Haninge 15 november

Olyckligtvis föll 50-0ch 60-åringarna bort när vi tryckte 
förra numret av tidningen. Så här var avsikten att det 

skulle ha se ut:

50-åringar  
Jonas Tornstrand, Hässelby 15 juli

Kristina Nykvist, Södertälje 22 juli

Anneli Strandgård, Saltsjö-Boo 21 augusti

Lena Gauffin, Saltsjö-Boo 30 september

60-åringar
Peter Malm, Ingarö 18 juli

Göran Lindqvist, Täby  6 augusti

Per Erik Örebrand, Stockholm 8 augusti

Lennart Bergling, Bromma 11 augusti

Jan Oddbratt, Kista 27 augusti

Michael Grünewald, Hägersten 30 augusti

Toivo Kauppinen, Upplands Väsby 14 september

Asher Reuben, Kungsängen 15 september

Claes Sjögren,  Årsta 16 september

Bo Jönsson, Västerhaninge 28 septemberRedaktören ber om  
överseende !
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DRAGNING SPIK:S  
MEDLEMSLOTTERI AUGUSTI 2017

Vinst 1 1000 kronor 631
Vinst 2 500 kronor 783
Vinst 3  400 kronor 1338
Vinst 4 300 kronor 515
Vinst 5  200 kronor 315
Vinst 6-76 100 kronor
 124 150 152 203 218 219 223 242 243
 247 283 291 296 325 356 373 418 428
 445 491 495 501 504 522 524 555 574
 576 597 599 602 614 617 627 628 641
 644 650 652 687 720 722 840 870 888
 898 913 929 933 936 961 964 983 1022
 1024 1046 1106 1168 1176 1227 1248 1262 1290
 1303 1304 1308 1333 1336 1360 1363 1403 

Som kontrollant vid dragningen har Sune Pettersson fungerat.  

Nästa dragning sker i oktober2017.
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STOCKHOLM TUNNEL RUN!
Den 25 mars gick Stockholm Tunnel Run av sta-
peln, jag och Carina Adesol passade på att delta, 
liksom ett antal fler SPIK:are. Loppet var på 7,6 km, 
vi startade vid Karolinska institutet och gick i mål 
i Fatbursparken på Söder. Då hade vi passerat un-
der Odenplan, Stockholm Central, Gamla Stan och 
Maria Magdalena Kyrka. Loppet gick i den asfal-
terade servicetunneln som går parallellt med pen-
deltågstunneln som öppnades den 10 juli. Det var 
ett intressant lopp, 33 000 var anmälda men det var 
bara ca 31 000 som genomförde loppet.

Efter semestern är det väl dags att även åka i den 
nya tunneln och besöka de nya stationerna vid 
Odenplan och Centralen.

Hoppas ni alla haft en skön sommar och nu ser 
fram emot Höstens arrangemang.

guniLLa



EVERT GILLBERG 
IN MEMORIAM

Gamla Spikares äldste medlem, Evert Gillberg 
95 år, lämnade det jordiska livet den 25 juni i år.

Mitt första minne av Evert var i samband med en av 
Korpens onsdagsorienteringar, som denna dag hade 
förlagts till Skavlöten i Täby. Det var någon gång i 
början av 1970-talet och jag hade cyklat c:a 6 km till 
friluftsgården. När jag anmälde mig till start visade 
det sig att jag glömt att ta med pengar till startavgiften 
5 kronor. Jag var beredd att cykla hem och hämta 
pengar -  det hade ju bara blivit en dryg mil extra 
som uppvärmning. Men Evert, som stod i närheten, 
hade hört samtalet och uppfattat min belägenhet. 
Han räckte snabbt fram en femma och sa "varsågod 
här får du 5 kronor av mig" ! Jag tog tacksamt emot 
hans erbjudande och trots att det inte var förknippat 
med något krav på återbetalning så sände jag nästa 
dag en postanvisning på motsvarande belopp till min 
välgörare. 

Den lilla berättelsen visar några av de goda egenskaper 
som Evert var i besittning av nämligen hjälpsamhet, 
omtanke och generositet.  

Evert föddes och växte upp i en av Stockholms 
förorter. Båda hans föräldrar var hörselskadade så 
Evert fick redan som liten lära sig teckenspråket för 
att kunna kommunicera med sina föräldrar. Den tuffa 
barndomen formade säkerligen Evert till den fina 
person som han växte upp till. 

Evert fick redan som tonåring anställning på Postgirot 
men sökte sig snart till Tidningsavdelningen, som 
då låg vid Tegelbacken. Efter några år blev det 
nybyggda Bangårdspostkontoret Everts arbetsplats, 
där han tjänstgjorde som förman med goda 
arbetsledaregenskaper till sin pensionering. 

Everts största intresse i livet var emellertid idrott och 
då framförallt orientering och skidåkning. Han var en 
mycket god utövare i båda dessa sporter men kommer 

ändå att minnas allra mest för sina insatser som 
ungdomsledare inom Stockholms orienteringsförbund 
samt för arbetet inom  klubbarna Stigfinnarna och 
Skogsluffarna. Han lade en mängd tävlingsbanor och 
var funktionär på många SM och 10-mila budkavlar. 
Många år i följd samlade Evert ungdomar för att 
utbilda dem i orienteringens spännande värld 
vid Domarudden, Påta och Tyresta. För alla dessa  
insatser belönades Evert av Riksidrottsförbundet 
genom dess dåvarande ordförande, Prins Bertil, som 
i samband med ett riksförbundsmöte överlämnade 
en relief föreställande arvprinsen Gustaf Adolf. Den 
utmärkelsen uppskattade verkligen Evert högt. Det 
var som ett erkännande för en hel livsgärning. 

Torsdagen den 3 augusti jordfästes Evert i Kungsholms 
Kyrka. Många idrottsvänner hade då samlats för att 
ta farväl av Evert. Från SPIK deltog Ove Arvidsson, 
Leif Åberg, Torbjörn Larm, P-G Pettersson samt 
Heimo Auer, som vid båren läste en strof av poeten 
Dan Andersson. Vidare närvarade Erik Nordh, som 
under de sista 15 åren var en av Everts trognaste 
vänner. Från Skogsluffarna och andra föreningar kom 
bland annat Christer Grunder, som talade vid båren 
och framförde diktläsning för Skogskarlarna. Övriga 
orienteringsvänner som talade vid den efterföljande 
minnesstunden var brorsdottern Karin Gillberg, 
Dagny Tirén, Omar Magnegård, Bengt Åhlander samt 
gudsonen Ingvar Åström. Samtliga talare framhöll 
Everts fina egenskaper, hans varma hjärta och hur han 
varit en eldsjäl för orienteringssporten i alla år. 

Självklart var också Evert medlem i Hedersklubben 
Gamla SPIK:re - invald år 1988 med sitt unika nr 
27 - och var vid sin bortgång dess äldste medlem. 
Vid klubbens sommarsammanträde den 24 augusti 
högtidlighölls Evert medelst en stilfull parentation.

Heimo auer
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BLODOMLOPPET 2017
(Med regn i omlopp)

Perioden i början av juni brukar kalendern 
fullkomligt svämma över av aktiviteter. 
Studentfirande, nationaldagsfirande och en 
massa andra saker på en och samma gång. 
Blodomloppet på södra Djurgården är ett 
av dessa återkommande arrangemang första 
veckan i juni. Loppet har de senare åren vuxit 
till ett 2-dagarsarrangemang. 

Vi SPIKare sprang den första av dessa dagar. 
Som sig bör sken solen från en klarblå himmel 
på förmiddagen för att framåt lunch och tidig 
eftermiddag övergå i snudd på vad som kan liknas 
vid skyfall. Oroväckande med andra ord. Men 
så någon halvtimme före start så hade det regnat 
färdigt. Det var snudd på soligt men fortfarande 
en väldigt blöt bana. Den kortare 5 km-klassen 

startade först och där representerades SPIK av 4 
damer och 3 herrar. Annika Tillander var snabbast 
av våra damer med tiden 33,45 och undertecknad 
var snabbaste herre med 23,17.

På 10 km-sträckan som startade senare sprang 12 
damer och  13 herrar för SPIK. Då hade det torkat 
upp och vinden mojnat så de fick en behagligare 
löptur. Hur gick det då för våra löpare på distansen? 
Jo Annelie Buller-Granlund och Raul Garcia var 
snabbast med 43,15 resp 45,59. 

Kvällen avslutades med sedvanlig picnic i vårt 
SPIK-tält och på det hela var det en trevlig kväll 
även om kylan kom krypande ju längre kvällen led.

Bernt otterström

SIMNING PÅ HEMMAPLAN 2017
LÖRDAGEN DEN 14 OKTOBER

Det är först till kvarnen som gäller. Ni som vet att 
ni vill ha god tid på Er bör välja en tidig tid, skriv 
det i anmälan. 
SPIK bjuder på fika.

Kostnad 75 kronor, sätts in på konto 70 05 28 – 3
Anmälan ska lämnas senast 6 oktober och anmälan 
är bindande.

Anmälan lämnas till Carina Persson per mail 
astrakan143@yahoo.se eller skickas till 
SPIK 105 00 Stockholm

Upplysningar per telefon Carina 070-742 85 63
och SPIKS hemsida www.spikare.se
Anmälningsblankett finns på hemsidan.

OBS! DU HAR RÄTT ATT TA MED DIG ANHÖRIG 
TILL EN KOSTNAD AV 100 KRONOR!

Platsen för simningen blir SPÅNGABADET, SOLHEMSVÄGEN 46, SPÅNGA.
Man kan åka pendeltåg till Spånga station eller buss 117 från Bromma.

Lördagen den 14 oktober. Mellan klockan 10.00 – 13.00

VÄLKOMNA!
Carina
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HÖSTPROMENAD I CITY

• Starta i hörnet Drottninggatan – 
Kungsgatan, närmare bestämt vid 
Drottninggatan 80-78, Kvarter 
Vinkelhaken. Gå Drottninggatan på 
höger sida i riktning mot Odengatan.

• Vid Kammakargatan tar du till höger 
ner till Sveavägen där du åter tar till 
höger och följer Sveavägen på höger 
sida fram till Kungsgatan. Följ sedan 
Kungsgatan på höger sida fram till 
startpunkten vid Drottninggatan.

På dessa gator hittar du ett antal av de 
foton du skall identifiera. Samtliga finns 
på höger sida av gatorna. Men en del 
foton finns även inom det område som 
ovan nämnda gator begränsar. 

Vad gäller dessa gator kan de foton du 
skall leta rätt på finnas endera på högra 
eller vänstra sidan av gatan!

Kyrkogården runt Adolf Fredriks Kyrka 
ingår i promenaden, dock ej själva kyrkan.

Ange bildernas gatuadresser eller beskriv var de 
är belägna och sänd in dina lösningar senast den 
15 november till SPIK, Posten, 105 00 STOCKHOLM 
eller lunden.hans33@gmail.com

SÄND IN LÖSNINGEN  ÄVEN OM DU  
INTE HAR  HITTAT ALLA  FOTON

A B

C D

ETT ANTAL 

PRISER 

UTLOTTAS! 
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E F

G H

FRÅN POMPE TILL ASTRID!

LYCKA TILL!

Årets junivandring bestod av 
två delar. Start vid Stadshagens 
tunnelbana och med Karlbergsparken 
som första mål. Ett 35-tal deltagare 
fick tillfälle att beundra Karl XII:s 
ek, en ek med åtskilliga hundratals 
år på nacken. Karl XII hade inte 
mindre än tre hundar med namnet 
Pompe. En av dem ligger begravd i 
Karlbergsparken och den gravplatsen 
väckte berättigad uppmärksamhet.

Nu bytte vandringen karaktär och vi 
begav oss upp i Rödabergsområdet, 
ett område som är kulturskyddat med tillägget ”av 
särskilt riksintresse”. 

Här har arkitekten P O Hallman skapat en oerhört 
trivsam boendemiljö, smala gator med ett flertal 
insprängda parker och grönområden. Vi vandrade 
både på Hedemoratäppan och Sätertäppan.

Vi landade sedan på Astrid Lindgrens terrass i 
Vasaparken för fika och macka.

En solig och skön junisöndag trots att det inte såg 
så lovande ut dagarna innan.

Hasse
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BELLMANSTAFETTEN 2017
En februaridag för 277 år 
sedan föddes mannen som 
har gett upphov till den 
löparfolkfest som ägde rum 
2 dagar i slutet av augusti. 
Carl Michael Bellman hette 
han och om den där dagen 
i början av februari var 
kylig, kall och grå vågar 
jag inte sia om. Men när 
vi (SPIK) slöt upp denna onsdagseftermiddag 
på norra Djurgården så var det riktigt varmt och 
soligt.                                               

Det var länge lite ovisst om vi skulle få ihop 1 
eller 2 lag men genom ett idogt rundringande fick 
Annelie ihop 2 lag till årets lopp. På vardagskvällar 
är det alltid lite knepigt att få ihop folk speciellt då 
starten som i Bellmanstafetten går 17.30 och det är 
svårt att komma ifrån jobb och hinna till start. Men 
2 lag blev det alltså. Redan i tunnelbanan på väg 
ut mot universitetet så märktes det att det skulle 
bli stor uppslutning med många deltagare. Ju 
närmare startområdet man började komma desto 
mer folk och det var bara att följa den karavan som 
ringlade sig fram. Men det var en uppsluppen och 
glad stämning så förväntningarna var på topp. 

Väl på plats så basunerades det ut att det var nytt 
deltagarrekord vad gäller antal lag och det kunde 
man förstå när man såg alla människor och tält 
som stod uppställda på start och målområdet. I 
vårt första-lag sprang Raul Garcia, Annelie Buller-
Granlund, Daniel Von Berlekom, Rickard Örn och 
Olof Björkman i nämnd ordning. I andra-laget var 
uppställningen som följer: Berit Sandelius, Mikael 
Jonsson, Karin Johansson, Magnus Grönlund och 
Carina Persson. Alla genomförde sina lopp med 
bravur på den 5 km långa banan och första laget 
kom till slut på en 74 plats av de ca 1650 lag som 
deltog. 

En trevlig och spännande kväll avslutades med en 
rejäl picknicklåda för att stilla hungern efter väl 
förrättat värv.

Bernt o

Mikael, en glad Spikare, längst tillvänster i bild!
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LIVETS TRE SKEDEN
- Ungdomsåren
- Medelåldern

- Va pigg du ser ut



KM  BOWLING  2017

Jimmys segerresultat
25 mars

Stefan Jensens bästa 
serie, 25 mars

Anita                  Renée                       Monica                        Carina

INBJUDAN
ALLA SPIK:ARE ÄR VÄLKOMNA ATT DELTA I 

KM  I  BOWLING
SÖNDAGEN DEN 12 NOVEMBER 2017
SAMLING KL 10.00 / START KL 10.30

PLATS: BOWL-O-RAMA ÅRSTA
UPPKÖPARVÄGEN 1

P-PLATS FINNS

Dam- och Herrklass – 6 serier per deltagare!

ANMÄLAN görs via SPIK:s 
hemsida: www.spikare.se  där 
kommer anmälningsblanketten att 
finnas.

AVGIFT:  150 SEK inbetalas till 
SPIK:s Plusgiro:  70 05 28-3 
ange KM i Bowling och namn

Anmälan och betalning absolut 
senast måndagen den 30 oktober!

Upplysningar: Svante Olsson,  
tel 08-6619378

SPIK bjuder på fika som avslutning.

VÄLKOMNA!

Bilder från 

Bowling 

Hemmaplan 
2017
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Vi träffar

BJÖRN ”BIFFEN”  
JOHANSSON

Björn har en lång period som SPIK-medlem och han är än idag verksam inom fotbollssektionen, i 
första hand som medhjälpare åt Johan Lepamets. Han utsågs för några år sedan till Årets Spikare 
och är även invald i Hedersföreningen Gamla Spikare. Vi pressade honom med några frågor i 
samband med en SPIK-match  i augusti.

• Numera pensionär efter att ha jobbat i Posten som 
brevbärare på Stockholm  5. Där startade han 1958 
då han samtidigt blev Spikare.På den tiden kunde 
man även få syssla med avgående sortering under 
kvällstid.

• Stockholm 5 hade på den tiden även en egen 
idrottsförening, en mycket aktiv sådan. Här var 
två SPIK-profiler drivande nämligen Frans Peter 
Portin och Tommy Ström. Man hade verksamhet 
inom de flesta idrotter.

• Fram till någon gång på 1970-talet arrangerade 
SPIK en kontorsserie i fotboll för postkontoren 
i Stockholm. Arrangemanget var mycket 
omfattande och populärt. Björn minns med glädje 
att Stockholm 5 här hade en framträdande roll.

• År 1979 anmälde SPIK ett 11-mannalag till 
Stockholms Fotbollsförbunds serier. Start längst 
ner d v s i div 8. Tidvis fanns även ett B-lag där  
bl.a. Björn deltog. Han övergick successivt till att 
bli lagledare och allt i allo.

• Idag spelar SPIK i div 7 och på plats är fortfarande 
Björn Biffen som hjälpreda. Han minns med glädje 
seriesegrarna i div 8 år 1984 och i div 7 2007.

Det är medlemmar av Björns karaktär som att gör att 
en förening som SPIK nu kan vara inne på sitt 83:e 
verksamhetsår.

Fotbollssektionen är idag mycket aktiv under ledning 
av teamet Johan Lepamets/Björn Johansson.

Laget är  inte längre ett rent postlag utan har mer 
karaktären av ett kamratgäng.

Hasse

POSTTIDNING B
Avs:
Stockholms Postens IK:s
Idrottstidning
105 00 Stockholm B

E
G

R
Ä

N
SA

D
 

E
FT

E
R

SÄ
N

D
N

IN
G

V
id

 d
ef

in
iti

v 
ef

te
rs

än
dn

in
g

åt
er

sä
nd

s 
fö

rs
än

de
ls

en
 m

ed
ny

a 
ad

re
ss

en
 p

å 
ba

ks
id

an
.

W
ei

nc
o 

G
ra

fis
ka

 A
B 

- M
al

m
ö 

20
09

OBS!  OBS!  OBS!
Flyttar DU

GLÖM EJ att meddela oss Din nya adress.
Då får Du vår tidning utan avbrott.

Meddela alltså:
SPIK Posten, 105 00 STOCKHOLM

Boule-glädje i Motala!

Resultat se www.spikinfo.se

POSTTIDNING B
Avs:
Stockholms Postens IK:s
Idrottstidning
105 00 Stockholm B
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OBS!  OBS!  OBS!
Flyttar DU

GLÖM EJ att meddela oss Din nya adress.
Då får Du vår tidning utan avbrott.

Meddela alltså:
SPIK Posten, 105 00 STOCKHOLM

Boule-glädje i Motala!

Resultat se www.spikinfo.se

eller epost: berit@spikare.se eller ring 072-516 00 4412



KM I BORDTENNIS MED ÅRSMÖTE!
Tillställningen, som hölls i Arken den 3 juni, hade samlat sexton personer varav 
tolv ställde upp i de två KM- klasserna singel och hardbat. I hardbat spelar alla med 
samma typ av träracket utan beläggning.

En storspelande Gert Klang vann i finalen i singel 
över Thomas Eriksson. I semifinalen vann Gert 
i en mycket sevärd match över Hasse Hellgren. I 
den andra semifinalen vann Thomas Eriksson över 
Anders Johansson. 

I hardbat klassen vann Anders Johansson över Uffe 
Karlsson, tredje plats delade Kenneth Jonsson och 
Sune Pettersson.

På årsmötet bestämdes att vi nästa säsong skall 
starta med fem lag. SPIK kommer att ha lag i 
svenska serien division två och division fyra. 
Vidare kommer vi att ha tre stycken veteranlag.

Efter KM och årsmötet blev det utgång till 
BallBreaker där det spelades Suffleboard innan 
middagen.

Allvaret för SPIK börjar i Visby där första 
sammandraget för säsongen äger rum den 23-24 
september mellan IFK Visby, SPIK, Spårvägen och 
Boo KFUM.

Sammandrag nr 2 arrangeras  den 28 oktober med 
Boo KFUM som ansvarig förening.                                                                        

sune P

Övre raden fr v: Arne, Rolle, Kenneth, Hasse, Janne, Uffe, P-G, Bengt
Nedre raden fr v: Christer, Roffe, Gert, Anders, Bosse, Thomas
Bakom kameran: Sune

POSTMILEN 2018 I STOCKHOLM
LÖRDAGEN DEN 12 MAJ

FUNKTIONÄRER BEHÖVS / MER INFORMATION KOMMER
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SEGER I HÖSTPREMIÄREN
Höstpremiären för SPIK inleddes med en svår bortamatch mot Kronobergs BK uppe 
på Stadshagens IP. De yttre förhållandena var helt optimala denna sensommarkväll 
då solen sken värmande från en klarblå himmel.

Efter en jämn inledning av matchen där Kronoberg 
hade den första riktigt farliga målchansen efter 5 
minuter tog SPIK över bollinnehavet och tryckte 
på för ett ledningsmål. Efter 35 minuter kom 
utdelningen genom Andreas Bagge. Resultatet 
stod sig halvleken ut trots flera farliga kontringar 
från Kronoberg både före och efter målet.

Det var naturligtvis ovisst inför andra halvlek men 
pausvilan gjorde SPIK gott.

2:a halvlek började likt den första där SPIK hade 
mycket bollinnehav och Kronoberg fortsatte 

med sina farliga kontringar. Men Carl-Magnus 
storspelade i målet och gjorde flera kvalificerade 
räddningar.  I 57:e minuten utökade dock SPIK 
ledningen till 2-0 genom samme Andreas. I den 87 
minuten fullbordade Andreas sitt hat-trick genom 
att göra 3-0 vilket också blev slutresultatet. Genom 
en riktigt bra laginsats mot ett av seriens topplag 
kunde 3-poängaren bärgas.

Bernt

Kronobergshörna som SPIK rensar undan med beked!

I pressläggningsögonblicket ligger SPIK på 
7:e plats i tabellen med 4 vunna, 2 oavgjorda 
och 6 förlorade matcher
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STOCKHOLM BIKE 
MED POSTTRAMP!

Årets Posttramp var förlagt till 
centrala Stockholm och ingick i 
ett större arrangemang, Stockholm 
Bike. Ett 5-milalopp runt hela 
Stockholm.

Totalt deltog uppemot 2000 cyklister 
som infann sig till Norrbro mitt i stan 
en tidig söndagsmorgon i september 
där starten gick exakt kl 07.00.

Det verkade dock som loppet inte 
var intressant för PIF-are landet runt. 
Endast ett 100-tal fann det mödan värt 
att stiga upp så här tidigt. Av dessa var 
ca 40 st Spikare.

De som kom till start gillade emellertid 
hela arrangemanget och var nöjda och 
belåtna.

Banan som sådan fick mycket beröm. 
Vädergudarna var också på gott humör 
denna dag. Däremot ösregnade och 
blåste det ordentligt hela förmiddagen 
på måndagen efter loppet!

Det är naturligtvis helt rätt att pröva 
nya idéer hela tiden men vad gäller just 
det här försöket får nog PIF ta sig en 
ordentlig funderare. 

                                                                                                      
Hasse

BANGOLF PÅ HEMMAPLAN  
DEN 14 MAJ 2016  

PÅ TANTOGÅRDENS BANA

HERRAR 16   |   DAMER 14

HERRAR
Efternamn Förnamn Totalt

Antal  
Spikar

Placering

Oxalaryd Rolf 74 4 1

Fäldt Karl-Åke 75 5 2

Sundelin Jan 80 3 3

Andreasson Bo 82 3 4

Lundén Hasse 84 2 5

Mattisson Dan 85 1 6

Mattsson Christer 93 1 7

Auer Heimo 97 4 8

Ericsson Bengt 100 2 9

Eriksson Stig 100 2 9

Westman Lars 101 3 11

Bramsäng Stig 101 1 12

Gavelius Per 112 3 13

Åkerman Lars-Åke 118 1 14

Hansson Pär 118 0 15

Bernskans Roland 132 0 16

DAMER
Efternamn Förnamn Totalt

Antal  
Spikar

Placering

Tillander Annika 87 0 1

 Persson Carina 88 4 2

Nyberg Lena 90 1 3

Ekblom Louise 95 3 4

Tillander Ingela 99 2 5

Möllerskog Anita 99 1 6

BullerGranlund Annelie 100 1 7

Rönnerstig Renee 102 4 8

Sandelius Berit 107 4 9

Johansson Karin 108 2 10

 Johansson Gunilla 110 1 11

Adesol Carina 111 1 12

Bäck Greta 115 2 13

Gavelius Birgitta 122 1 14
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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

NÄSTA TIDNING UTKOMMER:
31 DECEMBER 2017

Innehåller bl.a:
• GAMLA SPIKARES FEMKAMP

• REFERAT PM BOULE
• KALLELSE ÅRSMÖTE

• PM GOLF
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