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SPIK:s STYRELSE 2018

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
Ledamot: Lennart Helgesson,
 Blomkronegränd 10, 165 77 Hässelby
 tel. 076-776 66 21
Ledamot: Carina Adesol,
 Odengatan 81, 113 22 Stockholm
 tel. 0709-31 11 66
Ledamot: Svante Olsson, 
 Styrmansgatan 12, 114 54 Stockholm,
 tel. 661 93 78
Ledamot: Annelie Buller Granlund,
 Dukatvägen 7 B, 175 67 Järfälla,
 tel. 070-598 72 08
Ersättare: Sune Pettersson,
 Nyckelpigsvägen 35, 125 57 Älvsjö,
 tel. 070-323 26 07
 Carina Persson,
 Fyrspannsgatan 153, 165 64 Hässelby,
 tel. 070 -742 85 63
Tidnings- Bernt Otterström, 070 848 65 34 
redaktion: b.otterstrom@hotmail.com
 Hans Lundén, 070 280 38 64  
 lunden.hans33@gmail.com
 Sune Pettersson, 070 323 2607 
 suneapettersson@gmail.com
 

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: 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

MANUSSTOPP
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Katarina
Katja



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

VI SAKNAR FORTFARANDE MEDLEMSAVGIFTER.

SPIK:s  STYRELSE
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NUMMER 3 2018 ÅRGÅNG: 75

ANSVARIG UTGIVARE: 
GUNILLA JOHANSSON

REDAKTION: 
SPIK:s KANSLI 

105 00 STOCKHOLM

Stockholms Postens IK:s
IDROTTSTIDNING

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



Vi gratulerar
50-åringar  
Marie Söderberg Bandhagen

Charlotta Olausson Solna

Anette Allvise Bromma

Robert Söderman Rönninge

Helene Alkebring Bandhagen

60-åringar
Monica Bolinder Stockholm

Kenneth Jonsson Djurhamn

Cindy Nanberg Stockholm

Stefan Fahlcrantz Järfälla

Ulf Hermansson Tyresö

Hans Källberg Sundbyberg

Susanne Larsson Vällingby

Stefan Karlsson Huddinge

Eija Jaatinen Stockholm

Markus Rabe Järfälla

70-åringar
Sinikka Karmaeus Gedda Stockholm

Osmo Venäläinen Tyresö

Jan-Åke Tegebro Lidingö

Åke Kjörling Tungelsta

Jan-Erik Tyllman Haninge

Roland Visén Uppl. Väsby

Bo Johnson Nacka

Bengt Wahlund Jordbro

Marie Holmberg Stockholm

Conny Siljeby Täby

80-åringar
Ove Arvidsson Västervik

Lars Rova Kiruna

Stig Nordström Segeltorp

Hasse Lindberg Haninge

Karl Rudolf Pettersson Uttran

Hans Lönn Stockholm

Bo Malmström Bromma

90-åringar
Sören Ode Strängnäs

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

Det visste du inte!
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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 AUGUSTI 2018

Vinst 1 1000 kronor 319
Vinst 2 500 kronor 291
Vinst 3  400 kronor 833
Vinst 4 300 kronor 1176
Vinst 5  200 kronor 301
Vinst 6-76 100 kronor
 106 113 118 192 193 210 218 235 268
 275 283 294 328 337 344 347 365 489
 517 519 534 536 552 563 576 579 590
 611 638 650 663 672 681 684 724 727
 746 758 812 850 875 876 891 915 957
 974 986 990 1043 1054 1056 1064 1065 1091
 1136 1147 1156 1174 1186 1190 1218 1267 1302
 1306 1330 1353 1366 1383 1385 1404 1419 

Som kontrollant vid dragningen har Sune Pettersson fungerat. 

Nästa dragning sker i oktober 2018.

Vår Mister Bordtennis, Per-Gunnar Pettersson, 

mest känd som P-G (gäller ej hans fru som kallar 

honom Gunnar), deltog för åtsk
illiga år sedan i en 

handicapturnering.

På den tiden spelade man ett set till 2
1 och P-G 

fick starta med en ledning på 12-0.  

P-G vann setet. Segersiffrorna minns han inte.  

Motståndare: En 12-årig knatte vid namn  

Jan-Ove Waldner.

Det är inte många som har pluskvot mot J-O!

Det visste du inte!
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GAMLA SPIKARES FEMKAMP 2018
En söndag i mitten av augusti ägde Gamla Spikares traditionella femkamp rum. Plats: 
Axelsberg med Berit Sandelius som arrangör. Det blev som vanligt en mycket trevlig 
tillställning.

MARGARETA – NY SEGRARE !
Årets upplaga av femkampen innehöll två 
traditionella grenar men tre stycken var helt 
nya och dessa föranledde deltagarna ordentliga 
bekymmer. Ansvarig för slutresultatet var Åke 
Kihlberg och han fick jobba för full maskin innan 
slutresultatet var helt klart.

Segrade gjorde Margareta Glock. Margareta har 
ett långt förflutet inom både SPIK och PIF så segern 
måste betecknas som mycket välförtjänt. Upp på 
pallen klev också Berit Sandelius som tvåa och 
Sune Pettersson som trea.

Vandringspriset inrättades 1982 och innehåller 
därför en mängd namn. Förste pristagaren var 
Rune Åberg, en trogen SPIKare som under en tid 
också var klubbens ordförande.

EN ELOGE
ger vi till Gunilla Lecoq, vår första kvinnliga 
ordförande, som sedan lång tid är bosatt i 
Boråstrakten. Detta hindrade henne dock inte från 
att besöka sina gamla klubbkompisar i Stockholm. 
Starkt gjort!

Ordförande Åke Kihlberg höll avslutningsvis ett 
informellt möte där det beslöts att årsmötet 2019 
skall äga rum söndagen den 20 januari.

Han delade sedan ut ELOGE NR 2 till Berit 
Sandelius för ett mycket väl genomfört 
arrangemang.                                                                          

Hasse

Åke-Margareta-Sune och
Gunilla och Kajsa  
låter sig väl smaka
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STIG 
ERIKSSON

VI  

TRÄFFAR

I samband med PM/KM I BANGOLF fick vi en pratstund med en trogen SPIK-medlem, Stig 
Eriksson. Han hade följande att berätta:

Jag är född och uppvuxen på Åland. Nästan 21 
år fyllda tog jag båten till  Stockholm för att söka 
arbete. Ålänningen stegade in på postkontoret 
Stockholm 12 (Kungsholmen) den 2 dec 1968 och 
inte förrän den 31 dec 2014 lämnade jag det postala 
livet. Jag har hela tiden trivts med postarbetet. 
Från brevbärarbetingets frihet till senare års 
lagorganisation.

Medlem i SPIK blev jag i början av 1970-talet. 
Fotboll har varit min bästa och roligaste sport ända 
från 10 till 45 år.Vid  50 år blev längdskidåkning min 
nya sport. Jag har åkt fem Vasalopp, en Halvvasan 
och nio Kortvasor. Det har blivit 18 Postklassiker 
hittills och jag tänker fortsätta så länge som möjligt.

Mitt favoritlag i fotboll är IFK Mariehamn. Laget 
harvar i högsta serien i Finland och blev finska 
mästare 2016. Betänk att i Mariehamn bor endast 
15.000 innevånare och på hela Åland totalt 30.000.

Slutligen vill jag tacka framlidne ”Harald” (Anders 
Haraldsson) för allt han gjorde för idrotten på 
Stockholm 12. Det var han som bl a lockade mig att 
delta i Postklassikerloppen i slutet av 1990-talet. En 
sak jag aldrig ångrat ett enda ögonblick.

stig ” stickan ” eriksson.
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HÖSTPROMENAD 
PÅ KUNGSHOLMEN

Starta vid hörnet  
Hantverkargatan – Parmmätargatan. 
För att komma dit: Åk buss 3 till 
Kungsholms kyrka eller T-bana till 
Rådhuset, utgång Hantverkargatan/
Stadshuset.)

• Starta promenaden genom att gå 
Hantverkargatan i riktning mot 
Stadshuset. 

• Gå på vänster sida fram till 
Kaplansbacken där du tar till vänster.

• Vid Bolindersplan tag till vänster och 
följ Kungsholmsgatan (Börjar med ett 
stort ”berg” på vänster sida) fram till 
Scheelegatan. 

• Följ denna gata åt vänster till 
Hantverkargatan där du återigen tar till 
vänster.

• Följ Hantverkargatan fram till 
startplatsen.

Längs dessa gator hittar du ett antal av 
de foton du skall identifiera. Samtliga 
ligger på vänstra sidan av gatorna sett i 
färdriktningen.

Inom det område ovan nämnda gator 
begränsar finns sedan ytterligare ett antal 
foton att söka upp. Dessa foton finns 
endera på högra eller vänstra sidan av 
resp gata. Kyrkogården runt Kungsholms 
kyrka ingår, dock ej själva kyrkan. 

Ange bildernas gatuadresser eller beskriv var de 
är belägna och sänd in lösningarna till  
SPIK, Posten 10500 STOCKHOLM eller till
lunden.hans33@gmail.com

SENAST DEN 15 NOVEMBER 
VILL VI HA DITT SVAR

A B

VÄLKOMNA 

OCH LYCKA 

TILL ! 
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VÄLKOMNA 

OCH LYCKA 

TILL ! 

G H
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TÄNKA FRITT ÄR STORT 
MEN ATT TÄNKA RÄTT ÄR STÖRRE!

En känd devis från förr som t o m fått plats 
med gyllene bokstäver över ingången till aulan 
i universitetshuset i Uppsala. Men vem var 
det då som kan tillskrivas detta kända citat? 
Thomas Thorild hette han och var en för sin tid 
provocerande och kontroversiell tänkare som 
studerade till jurist i Uppsala. Thorildsplan på 
Kungsholmen är således uppkallad efter honom 
och det var där vi samlades för årets 2:a vandring 
och den 66:e vandringen totalt. Hur var vädret ? 
Jo, som vanligt var det strålande solsken från en 
klarblå himmel och uppåt 30 grader varmt. Regn 
och rusk kan nog räknas på ena handens fingrar 
om vi blickar tillbaka på alla vandringar som varit.

Vi började med en runda på gator med idel 
författarnamn. Vi stannade till vid Birger Jarls ek 
som idag är en solitär ek och är runt 800 år gammal. 
Stockholm grundades 1252 så eken är lika gammal 
som vår huvudstad. När Essingeleden planerades 
i början av 1960-talet sägs det att man flyttade den 
planerade vägsträckningen bara för att bevara 
eken som nu bara står ett 10-tal meter från den 
befintliga leden. Fler gator med författarnamn 
passerades på väg tillbaka till Thorildsplan där så 
den ofrånkomliga frågan kom. Hur många gator 
med författarnamn har vi gått på? Rätt svar: 8

Vi vandrade vidare under Drottningholmsvägen in 
i den lummiga Rålambshovsparken som fungerade 
som en skön grönskande oas denna stekheta 

högsommardag. Vi passerade Konradsberg 
med dess lanternin. En pampig byggnad som 
passerat mig obemärkt förbi trots att den ligger 
i Rålambshovsparken. Från början var det ett 
mentalsjukhus och användes för psykiatrisk vård 
fram till 1995. Därefter togs byggnaden över av 
lärarhögskolan. 

Vi fortsätter förbi det som varit Svenska 
Dagblads-huset och skymtar även Expressen-
skrapan för komma ner till Riddarfjärden och 
Smedsuddsbadet. Miljön blir nu livligare och 
livligare. Smedsuddsbadet kryllar av folk som 
solbadar och ute på Riddarfjärden samsas 
kanotiser, segelbåtar och motorbåtar. När man 
vandrar längs med vattnet och ser vyn bort mot 
Stadshuset, Riddarholmen och Skinnarviksberget 
på Söder inser man vilken vacker stad vi bor i. Vi 
korsar Norr Mälarstrand och kryssar oss upp mot 
Pontonjärsparken där Sören Hoffman väntar på oss 
med kaffe och smörgås. Det är inte första gången 
en vandring avslutas där men själva vandringen 
gjordes på nya marker och Hasse Lundén ska ha 
en eloge för sitt arbete att hitta nya områden att 
vandra i.

Bernt
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KM I BOWLING 2018

Glada SPIK-are från PM i Göteborg 2018. Leif, Jan-Erik, Stefan, Jimmy och Per.

Inbjudan
ALLA SPIK:ARE ÄR VÄLKOMNA ATT DELTA I

KM I BOWLING
SÖNDAGEN DEN 11 NOVEMBER 2018

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:   
175 SEK inbetalas till SPIK:s 
Plusgiro 70 05 28-3 
Ange KM i Bowling och 
namn 

Anmälan och betalning absolut 
senast fredagen den 26 oktober!

UPPLYSNINGAR:  
Svante Olsson, tel 08-661 9378SPIK bjuder på fika som avslutning.

Välkomna! 
OBS! PM-Bowling 2019 blir i Västerås 23-24 mars.
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SIMNING PÅ HEMMAPLAN 2018
LÖRDAGEN DEN 13 OKTOBER

Det är först till kvarn som gäller. Vill ni starta tidigt eller vill ha 
god tid på Er bör ni välja en tidig tid, skriv det i anmälan. SPIK 
bjuder på fika. Meddela även om ni vill ha veg. alternativ.

Kostnad 75 kronor, sätts in på konto 70 05 28 – 3. Anmälan ska 
lämnas senast fredagen den 5 oktober och anmälan är bindande.

Anmälan görs på SPIK:s hemsida, där man skriver namn, vilken 
tid man vill simma och även veg.alternativ. www.spikare.se

Upplysningar per telefon Carina 070 – 742 85 63 eller mail 
astrakan143@yahoo.se

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

Platsen för simningen blir Gubbängsbadet, Lingvägen 131, 122 45 Stockholm.
Man kan åka tunnelbana, grön linje 18, till station Gubbängen.

Lördagen den 13 oktober. Mellan klockan 10.00 – 13.00

VÄLKOMNA!
Carina



I år var det Las Vegas tur att stå som värd för 
Veteran VM i bordtennis med ca: 4000 spelare från 
33 länder. Arrangemanget gick av stapeln i det 
mäktiga Las Vegas Convention Center med plats 
för ca: 250 bord.

Från SPIK åkte fyra förväntansfulla spelare som 
kämpade tappert i den heta ökenvärmen. Vi som 
åkte var: Christer Mattson som spelade i 70-klassen, 
Gert Klang i 60-klasssen, Bosse Andreasson i 
75-klassenoch Hasse Hellgren i 55-klassen.

Både Hasse och Christer vann sina pooler och gick 
vidare till A-slutspel. Gert blev tvåa i sin pool och 
gick även han vidare till A-slutspel medan Bosse 
fick nöja sig med en fjärdeplats och B-slutspel.

I A-slutspelet lyckades Hasse och Gert gå vidare till 
tredje omgången där det blev för tufft motstånd.
Gert förlorade mot en seedad kines med 3-2 och 
Hasse fick se sig besegrad av en tysk. Christer och 
Bosse lyckades ta sig till andra omgången innan 
det var deras tur att slänga in handduken.

Vi ställde också upp i dubbel där Christer rönte 
dem största framgångarna med en semifinalplats 
i B-slutspelet.

I övrigt kan sägas om Vegas att staden är precis lika 
galen som det sägs, och lite till. Lyxiga fantasihotell 
med festande och spelande nätterna igenom.

Nästa mästerskap blir Nordeuropeiska i Uppsala 
7-9 september innan nästa stora äventyr, EM i 
Budapest 2019  och VM i Bordeaux 2020.

”Om du misslyckas med  
dina förberedelser, så förbereder  

du dig på att misslyckas”

Vid pennan: Hasse Hellgren

VETERAN-VM LAS VEGAS 2018

Hasse Hellgren med familj och vänner.
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ATT ARRANGERA EN POSTMIL

Det började med att vi i SPIK:s styrelse diskuterade 
om vi skulle ansöka om att få arrangera Postmilen 
2018. Styrelsen bestämde att vi skulle skicka in 
ansökan. När vi sedan fick besked om att vi fick 
arrangera Postmilen 2018, började styrelsen genast att 
diskutera vilken bana vi skulle ha. Det lättaste var väl 
att använda oss av den bana som vi hade förra gången 
vi arrangerade Postmilen, men nu tänkte vi springa 
den åt andra hållet.

Styrelsen träffades en lördag för att gå denna bana och 
den verkade vara bra tyckte alla.  Bernt Otterström 
och jag träffades några gånger och sprang runt banan 
och började gå igenom lite detaljer. Hans Lundén hade 
en vän som hade ett mäthjul som vi kunde använda 
och mäta upp exakt 10 km.  Men när ”Hasse” och jag 
skulle träffas för att mäta upp banan fick han inte tag 
på hjulet, men vi gick ändå utan hjul. 

Nästa steg var att vi måste söka tillstånd för att kunna 
arrangera detta lopp hos Djurgårdsförvaltningen. Bernt 
tog på sig att kontakta dem. Då började problemen. 
Postmilen brukar alltid gå en helg i maj. SPIK måste ta 
hänsyn till det ena loppet efter det andra. Hela maj var 
uppbokat, även i juni. Skulle man kanske ta det i slutet 
av augusti eller i början av september? Det datum som 
var ledigt var den 10 augusti. Då tyckte både Bernt, 
Hasse och resten av styrelsen att vi tar detta datum 
och detta datum spikades. De meddelade sedan mig 
om detta och jag sa direkt att detta inte var ett bra 
datum. Jag och många andra är på semester då. Men 
styrelsen sa bara att detta datum är spikat, då kör vi 
på det.

Jag tog kontakt med PIF:s styrelse samt även Christer 
Antman. De sa direkt att detta datum kan vi inte 
ta. Då är alla på semester. Nu uppstod det många 
diskussioner och väldigt dålig stämning blev det i 
hela styrelsen. Jag fick ett väldigt bra samarbete med 
Christer Antman. Vi började spåna om vi inte kunde 
lägga en bana runt Arken. Christer började med en 
bana som jag sedan utvecklade. Christer och jag åkte 
en massa gånger till Arken, men det uppstod    alltid 
några problem. Vi åkte till Ursvik och tittade om inte 
vi kunde lägga en bana där, men den blev lite för 
kort. Karin ”Kajsa” Johansson och jag var också där 
och försökte att göra den längre, men fortfarande blev 
det inte bra. Ursvik är alldeles för jobbig bana för en 
Postmil. Jag började på egen hand att leta banor, bla 
cyklade jag Hässelbyloppets bana. Jag cyklade också 
många gånger runt Järvafältet. Till slut fick jag ihop 
två riktigt bra banor på Järvafältet. En lång och en kort 
bana.

Men tanken på att kunna springa vid Arken kunde jag 
inte släppa. Jag var åtskilliga gånger runt Arken och till 
slut kunde jag utveckla banan som Christer Antman 
hade börjat med. Vi träffades och cyklade igenom 
dem. De kan nog funka med en lång och en kort bana 
från Arken. Vi kontaktade Gunilla Karlbom för att få 
godkänt att springa från Arken. Vi måste även söka 
polistillstånd och det fick Gunilla Johansson söka. Till 
slut fick vi äntligen godkänt att arrangera Postmilen 
vid Arken och datumet bestämdes till den 12 maj.

Nu kunde man pusta ut ett litet tag. Ta julledig och 
ha skönt. Jag började sedan att cykla ut och finjustera 
banan i mars när fortfarande snön låg kvar. Förlängde 
den korta banan, kortade av den långa samt även få 
till en ungdomsbana. Styrelsen och PIF träffades för 
att finjustera detaljer. Stämningen var fortfarande lite 
dålig. Start/målet kunde vi inte ha där Christer och 
jag hade planerat för det tyckte inte styrelsen. Men 
efter en del diskussioner så gick styrelsen med på att 
ha start/mål där vi hade tänkt oss. Dagarna rullade 
iväg och nu hade vi inte så mycket tid på oss att få ihop 
allt. Christer och jag träffades för att mäta banan med 
ett mäthjul. När vi kom till Huvudstabadet vid Solna 
strand så hade de stängt av vägen. De skulle bygga om 
utomhusbadet. Det visade sig att det även skulle vara 
en ridtävling vid Huvudsta ridskola samma helg. Nu 
uppstod det ännu fler problem. Christer kontaktade 
Solna kommun och jag började leta alternativa vägar. 
Tiden började rinna ut och hur gör vi nu? Mina 
alternativa vägar verkade först inte vara bra. Känslan 
blev att nu hinner jag inte titta mer utan då får någon 
annan fixa detta för snart är det dags för loppet.

Men när Christer till slut fick besked om att de 
kommer att öppna upp vid stranden helgen innan vi 
ska springa och att min alternativa väg förbi ridskolan 
var ok. Då började det kännas bättre.

Jag hade väldigt svårt att få ihop funktionärer och 
det gjorde det lite nervöst. På slutet fick jag ihop 
med nöd och näppe funktionärer. Kunde arrangera 
ett funktionärslopp helgen innan och gå igenom alla 
detaljer. Christer och jag cyklade runt och märkte 
banan dagen innan den 12 maj

Jag fick låna en lastbil som vi kunde ha uppvärmning 
från och alla högtalare på. Solen strålade och det var 
väldigt varmt denna dag. När väl ungdomsklassen 
skulle starta så fick de inte igång ljudet, utan 
Gunilla Karlbom fick starta alla ungdomar och alla 
funktionärer var på plats. Loppet gick bra och alla 
kom i mål.
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Snart var det dags för den långa banan att starta. Jag 
cyklade ut på banan och kollade att alla funktionärer 
var på plats och satte en extra banderoll där det 
behövdes. Då ringer Christer och berättar att vår 
förcyklist på långa banan inte hade kommit. Jag hade 
knappt 10 min att hinna till starten. Men jag han dit 
och fick vara förcyklist på långa banan. Det gick bra. 
Starten för korta banan gick 20 minuter efter och där 
hade jag Stefan Karlsson som för-cyklist. 

Allt flöt på bra men lite knöligt blev det där löparna 
skulle mötas. Vätskekontrollen vid Pampas fick serva 
även löparna på vägen tillbaka och det uppskattades 
av många.

När väl alla löparna hade kommit i mål och alla 
funktionärer kunde röra sig tillbaka kunde man pusta 
ut.

Det verkade som de flesta var nöjda och det kändes 
skönt.

Sammanfattningsvis kan man ju säga att det blev bra 
till slut. Det uppstod många problem på vägen, dålig 
stämning mellan SPIK:s styrelse, PIF samt även mot 
mig. Att arrangera en Postmil är ett krävande jobb 
och det tar mycket kraft och tid. Men när det väl är 
över känner man att det trots allt var värt mödan. 
En sak var i alla fall säker och det är att om vi hade 
kört Postmilen i Augusti, då hade jag hoppat av. Jag 
vill ha semester med min familj och inte hålla på att 
arrangera Postmilen då.

annelie Buller granlund

KOMMENTAR

Visst är det så att det i ett arrangemang av denna typ kan uppstå olika meningar och 
uppfattningar om hur arbetet skall bedrivas. Det måste vi nog tåla och vänja oss vid.

PIF:s djupa engagemang i projektet, som i huvudsak naturligtvis är positivt, skapade 
ändå en form av dubbelkommando som orsakade problem och villrådighet i SPIK:s 
styrelse. Detta gällde i första hand frågorna om tid och plats  för arrangemanget.

Nåväl, nu roddes Postmilen 2018 trots allt i land på ett fullgott sätt men PIF bör kanske 
ändå fundera lite grand på hur rollfördelningen skall se ut vid sådana här tillfällen.

Ett ibland svårförståeligt dubbelkommando är aldrig bra för någon av de inblandade 
parterna.

Därmed sätter vi punkt för Postmilen 2018 och konstaterar att SPIK nu arrangerat 6 
postmilar med ett sammanlagt deltagarantal uppgående till 14.000.

red/ordf gunilla
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Nästa tidning utkommer 
omkring den 20 december 2018!
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Innehåller bl.a:
• KM BOWLING

• PM GOLF
• PM BOULE

• BORDTENNIS DIV 1 
• FOTBOLL

• INNEBANDY  M.M.

Sektionsledarmöte lördagen den 17 november
Kallelse kommer!

EN  BOXARES  ÖDE:

”Det var lång väg från mitt  
omklädningrum till boxnings-ringen…  

Jag är glad att jag inte  
behövde gå tillbaka…”


