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LEDARE

DRAGNING SPIK:S MEDLEMSLOTTERI AUGUSTI 2020

Vi befinner oss fortfarande i en konstig verk-
lighet Mycket fungerar förstås, men mycket är 
tills vidare. Det förbereds saker som nästan 
garanterat ”ställs in”. På något sätt lever vi i en 
verklighet som fortfarande är overklig. Men vi 
vill ju fortfarande planera saker och ting. När 
overkligheten kryper närmare, skyddar vi oss 
hjälpligt! I alla fall hittills – konstaterar när 
luften gått ur….oss – nu siktar vi på nästa akti-
vitet. Människosläktet är segt, minst sagt, men 
nu måste vi förhålla oss till overkligheten. Men 
gamla invanda rutiner gäller dom just nu. El-
ler får man? Oavsett pandemier så är vi ju alla 
”byggda” för att vara skogshuggare och jägare, 
helst i djupsnö!

Den dagliga motionen går inte att avstå, vi 
måste stå ut och röra på oss. Utegym är ett 
lämpligt ställe och cykla är kanon. I DN flaggar 
SL för att Stockholm är litet! så du behöver 
inte ”snöret” och bussen. Ta cykeln! Fast lite 
overkligt är det allt Hur många ”utöver” alla 
spikare har cykel? För spikare har ju cykel, 
eller hur? Ja nu menar jag inte el-cykel, ett 
modernt påfund, som inte gynnar konditionen 
speciellt mycket – ja om batteriet tar slut, så är 
det ju en annan sak.
På PIFs agenda är allt inställt förutom Padel i 

Helsingborg i nov. Vi får förhålla oss till våra 
egna aktiviteter som är kvar. Bowla, boula, 
simma och löpa borde kunna gå att genomföra 
nu framåt höstkanten. Oktober blir tufft! Men 
mycket att vinna!!
Så glöm inte egenvården! Och har du inte star-
tat egenvårdsförändringen ännu vänta inte på 
verkligheten. För det kan bli overklighet när 
du minst anar det!!
För att inte glömma det roliga nu på höstkan-
ten! Mig veterligt har SPIK inte haft någon 
medlem som fyllt eller fyller 100 år. Nestor In-
gvar Andersson har uppnått denna hedervär-
da ålder. Stort grattis från redaktion och alla 
övriga SPIK-medlemmar!

Glömmer gör jag förstås inte att vi spelat PM i 
golf oavbrutet från 1973. Men detta overkliga 
år är PM:et inställt. Surt sa räven och säkert en 
hel del andra arter!? 
”Och över alltihopa lyser moder Sol” dristar 
jag mig att säga – men även uppmaningen 
”stanna hemma om du känner dig sjuk”, så re-
der vi ut detta!!

LENNART HELGESSON

SOM KONTROLLANT VID DRAGNINGEN HAR SUNE PETTERSSON FUNGERAT. NÄSTA DRAGNING SKER I OKTOBER 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

Vinst 1
1000 kronor 1344

Vinst 2
500 kronor 627

Vinst 3 
400 kronor 1219

Vinst 4
300 kronor 850

Vinst 5 
200 kronor 1415

Vinst 6-66 100 kr

106 113 164 170 184 244 259 291 341

374 377 396 411 415 431 472 489 499

508 552 585 603 613 674 679 682 693

697 722 736 757 765 766 779 808 819

828 839 889 891 911 963 984 991 997

1081 1082 1089 1101 1120 1172 1257 1271 1276

1282 1293 1294 1312 1318 1382 1422
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Vi gratulerar

50-åringar
Jessica Johansson  Sorunda
Jakob Persson  Tyresö
Jessica Ternander  Värmdö
Roger Andersson  Järfälla
Satu Puurunen  Ingarö

60-åringar

Thomas Forslund  Bromma
Ulf Bjuggfält  Lidingö
Lennart Nystedt  Sköndal
Hans Brandin  Älta
Karl-Gunnar Lindahl  Gustavsberg
Eva Nyholm Jönsson  Kungsängen
Velu Visvanathan  Märsta
Helene Sundelin  Bromma
Leif Nyberg   Stockholm

70-åringar

Göran Wiklund  Rönninge
Gunilla Lecoq  Sexdrega
Pia Stoor   Vallentuna
Renée Rönnestig  Årsta
Lars Hanning  Hallstavik
Stefan Andersson  Kungsängen
Kerstin Hållén  Nynäshamn

80-åringar
Ingvar Ahlström  Saltjsö-Boo

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

            INGVAR ANDERSSON 
                      100 ÅR 
              STORT GRATTIS!!! 
            

 
Foto av morfar: barnbarnet Linn Gustavsson 
 
 
Ingvar har bott 90 år i Stockholm. Sedan blev det flytt till Ronneby, på uppmaning av  
dottern! Pensionär blev Ingvar 1983, smaka på det. Hela sitt arbetsliv arbetade Ingvar  
på klassiska Stockholm 1 på vasagatan. Först på lokal dvs stockholmssorteringen,  
efter detta på värdeavdelningen.  
 
”På den tiden” blev det skidor – Bengt Andersson sektionsledare för skidåkare jobbade 
ju på samma avd. Sedan blev det en hel del cykel. 
Samstämmiga uppgifter från arbetskamrater är: ”En fröjd att arbeta med Ingvar – en 
sann posttjänsteman”, ett släkte som väl inte finns längre?!   
 
 
Å som äkta stockholmare frågar man ju, vilket lag? Jo AIK, gnagare mao! 
Ove A orienteraren – har ett minne från lite senare datum. Postvallen, fjällmaran -91 
– Ingvar langade dricka vid vändpunkten! Snyggt!! 
Finns inget annat än att buga djupt å allas vägnar för denne gentleman, och säga 
                          HJÄRTLIGT GRATTIS på bemärkelsedagen!!! 
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                           Grattis Leif på bemärkelsedagen !!! 
 
 
             …………. 63 år i ett nötskal!SPIK bugar! 
 
          -Jag blev medlem  i SPIK 1957, det var Olle Larsson som skrev in mig. 
 -1966 blev jag sektionsledare i fri idrottssektionen. Ett uppdrag som jag hade 
  i 50 år. I mitten av 1970-talet blev jag styrelseledamot.  
           -Jag var kassör några  år på 90-talet.                                        
  -Tillsammans med Heimo Auer startade vi Farsta-stafetten. 
 En mycket populär tävling som arrangerades under åren 1974-1999. 
 -1982 deltog 113 st 3-mannalag, där Enskede ställde upp med 15 lag. 
 - I mitten av 70-talet startade SPIK:s medlemslotteri, där jag tillsammans 
 med Yngve Warreby och Inger Eriksson hade som uppgift att se till att 
 detta fungerade. De första åren gav det SPIK en inkomst på 60.000 kr/år. 
 -Jag har varit med att ordnat resor till olika Postmästerskap, främst då 
 för fri idrotssektionen. De första 20 åren som sektionsledare, fanns det inte 
 internet, så då skickade jag ut information per brev, så medlemmarna fick 
 ringa till mig för att anmäla sig. 
 -I mitten av 80-talet vann SPIK en tävling som hette ”Stockholm Runt” 
 En stafettävling där 5 cyklister och 5 löpare deltog. Prisutdelningen ägde rum 
 på en stor scen i Kungsträdgården. 
          -På 80-talet kom SPIK på 3:e plats i Bellmansstafetten, mixedklassen. 

Rapport från fotbollen i augusti 

Som de flesta nog uppmärksammat så 
drabbades även fotbollen av Covid-19 
epidemin med full kraft i våras. 
Det ”lustiga” var i att när epidemin mer eller 
mindre stod i sin peak under mars/april så 
stretade Stockholm Fotbollsförbund med 
näbbar och klor och kämpade för att allting var 
som vanligt och att seriespelet för seniorer 
skulle börja i april. Ett mindre antal föreningar 
och klubbar protesterade vilt (däribland SPIK 
Fotboll), men inget verkade gå att stoppa 
förbundet. Då plötsligt ett par dagar innan 
seriestart, protesterar även Stefan Löfven och 
Anders Tegnell instämmer i kritiken mot att 
dra igång matcherna i april.  
Stockholms Fotbollsförbund vänder kvickt 
kappan efter vinden och tycker att det nu är ett 
alldeles utmärkt förslag att ställa in matcherna 
på våren och låta hälsan komma först!! 

Nåväl, träningarna var tillåtna under våren och 
ett gäng tappra grabbar i laget har dykt upp till 
tisdagsträningarna hela tiden (med ett kort 
uppehåll under sommaren! 
Nu drar dock även matcherna igång under 
augusti med en enkelserie, vi vet i dags dato 
inte hur det kommer sluta, om vi t ex har 
tillräckligt med spelare som känner sig 
tillräckligt friska och ev. känner att det värt att 
ställa upp för spel. Vi har noga påpekat inför 
varje träning Folkhälsomyndighetens råd att 
känner man sig lite krassligt, så stanna 
hemma! 
Nedan följer höstens matchschema, 
Stockholms Fotbollförbund rekommenderar 
dock att alla matcher genomförs ”publikfritt”, 
vad det exakt konkret innebär på division 7 
nivå är dock svårt att säga. Det är sällan det är 
fullsatt på läktaren…. 
Matcher i oktober 
4  Hammarbyhöjden BP 19.00 mot Björnligan 
10 Västberga IP 14.00 mot Atletic Blåsut FC 

 

 

 

Dartrapport i augusti 

Darten blev, pga Covid-19, abrupt avbruten 
under mars månad i både Stockholmsserien 
som Riksserien. Besked kom strax efter att 
slutspel och finalspel skjuts upp och hoppas 
hinnas med innan nästa säsongstart (som är 
mitten av september) beroende på utveckling 
och restriktioner från Folkhälsomyndigheten. 
 
Så här låg Spiks lag till när serien bröts. 
Sthlms serien: 
A-lag Dam: 3:a        Mixed 
B-lag Dam: 8:a        A-lag:2:a 
A-lag: 4:a                 B-lag:3:a 
B-lag: 2:a                 Riksserien: 
C-lag: 4:a                 A-lag: 7:a 
D-lag: 6:a                 B-lag: 5:a 
E-lag: 1:a                 C-lag: 6:a 
 
Dartsektionen som i år fyller 25 år planerade 
en jubileumsresa till Gotland som givetvis 
även den fick stå tillbaka. 
Vi hoppas att livet snart ska gå tillbaka till 
något som kan anses som normalläge. 
Ta hand om varandra 
Bordtennis 
Vi har fem lag anmälda till höstens seriespel 
som om allt fungerar i dessa "Coronatider" 
startar 4-5 oktober. Vårt A-lag spelar i division 
2 och vi har fyra lag i Stockholmsserierna: 
division 4, två i veteranserierna och ett i 
pensionärsserien. 

Träningslokalen är som tidigare Hälsocenter i 
"Arken" där vi även spelar våra 
hemmamatcher i Stockholmsserierna. Det 
fungerar mycket bra. Vi har 18 licensierade 
spelare. Nu ser vi fram mot höstens matcher 
och tävlingar. 
Redaktionen önskar lycka till – 
förhoppningsvis blir det nått!! 
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               STOCKHOLMSVANDRINGARNA 
 
 
Vi har bedömt att det inte är läge för att genomföra våra två 
höstvandringar i år. 
Tyvärr måste man säga. Men vi måste ju följa de riktlinjer  
som gäller för coronapandemin. 
 
Vi ställer nu in siktet på nästa år och planerar att starta i 
slutet av april 2021. Alla som deltagit under 2019 kommer  
att få en kallelse. 
 
                           TILL DESS HA DET SÅ BRA !  
                                          Hasse 
 

Postmilen på hemmaplan 3 okt               

 
Så här kunde det se up på 90-talet när 
.SPIK-stafetten avgjordes på Karlberg! 

Postmil i Växjö blev det ju inte detta 
år! SPIK ställde in sin postmil på 
hemmaplan ute i Rudan i maj. Nu 
återkommer SPIK med det 
uppskjutna löpandet 3 okt. 
Samling/Start kl 11.00. Alla kommer 
att springa ett eller två varv på 5 km 
spåret i Rudan, beroende på vilken 
distans man väljer. Antingen 5 km 
eller 10 km och anmäl dig! Vi 
kommer att hålla till i Haninge SOK 
klubblokal. 
Anmäl er senast den 28 sep på 
www.spikare.se  om ni vill vara 
med och det kostar 75 kronor, 
anhörig 100 kr, som sätts in på 
SPIK:s plusgiro 70 05 28-3. PIF 
står för en present till alla som full- 
följer loppet. 

 

Postsimmet på hemma 24 okt 
Den avslutande klassikergrenen är ju 
”simmet”! I år blir det i Spånga igen. 
Vi simmar mellan 10.00 och 13.00. 
Du anmäler dig som vanligt på: 
www.spikare.se, där du kan välja 
starttid. Kostnad 75:- som sätts in på 
pg 700528-3. Anhörig simmar för 
100 :-. Anmälan senast 18 okt. 
Fika blir det efter simmandet. 
 

 

----var ska simmarna ta vägen i så 
fall?

 

 

Vid dessa aktiviteter gäller ju de 
restriktioner som FHM satt upp. Dvs 
håll avstånd etc. Men fram för allt; 
minsta symtom, STANNA 
HEMMA!! 

Bada?

när?

Simma
går bra?!
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KM I Bowling 11 oktober

Tidigt KM I Bowling! Bowlorama.
Samling 10.30/spelstart 11.00 
Dam och herr-klass – 6 serier per 
deltagare. SPIK bjuder på fika. 
Anmälan: www.spikare.se och 
avgiften 175:- på pg700528-3 

Anmälan senast 4 okt
Alla SPIKare är välkomna.  
Anhöriga får dock betala full avgift. 
Med reservation att det finns plats. 
Vi förhåller oss till FHM när det 
gäller antalet spelande deltagare. 
OBS!Nyheter på Bowlorama 
-nya skor ingår förstås!
-nya klot ingår också!

KM i Boule 31 oktober
Som så mycket annat blev ju KM i 
Boule inställt i mars. PM i PIFs regi 
blev inställt. Nu försöker vi med ett 
Boule-KM sista lördagen oktober.
Var och hur är inte riktigt klart, så 
det återkommer vi med. Kolla på
www.spikare.se och på FB!

Lite Extratävlingar som PIF bjuder 
på!

Posttrampet Hemmaplan 2020
PIF lottar ut fem presentkort á 500 
kronor och trisslotter bland alla som 
deltar i Posttrampet på hemmaplan.
Bollklassiker 2020 inställt!

Som tidigare meddelats så blir det 
ingen Bollklassiker i år! För att 
stimulera deltagande i Bangolf och 
Bowling i år så kommer PIF att lotta ut 
20 gåvokort bland de som deltar i 
bägge grenarna!

Postsimmet Hemmaplan 2020
PIF lottar ut fem presentkort á 500
kronor och trisslotter bland alla som 
deltar i Postsimmet på hemmaplan.

Klassikern är förstås kvar: skidor,
löpning, cykel och simmandet

  

  
Härliga bilder från 80-talet. Aktiviteterna låg på topp. Farstastafetten i salig 
åminnelse! Sen kom -94 och tid fanns inte över för stafetter. Lite tråkigt minst sagt. 
SPIKs medlemskader har ju minskat markant därför ställer vi frågan, är du med på 
nån av bilderna? I mitten känns ju Roffe igen! Känd från Roffes hörna. Men det 
övriga gänget är redaktionen nyfiken på.  Är du fortfarande medlem i SPIK och är 
med på bilden skickar du ett svar till: rolf.pettersson6@gmail.com. Pris utlovas och 
det kan bli en presentation av vederbörande, som ”trogen medlem” i något 
framtida nummer!!  
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PADEL I Helsingborg 14-15 nov 

Spelplats Padelcrew 
http://www.padelcrew.se/ 
Rännarbanan 32, 252 32 
Helsingborg. 
Tävlingsform Gruppspel under 
lördagens eftermiddag och slutspel 
söndag förmiddag. Spelas som 
dubbel, dvs tvåmannalag som möts. 
Start kl. 13:00 lördag, beräknas vara 
slut klockan 12:00 söndag. 
Alla får spela minst tre matcher! 
Klassindelning En klass. 
Startlista och resultat kommer på 
www.postnordplus.com/pif 
Prisutdelning sker snarast 
efter avslutat spel på söndag. 
Tävlingsregler Svenska 
padelförbundet Postens 
Idrottsförbunds specialregler. 
Lunch I direkt anslutning till 
anläggningen ligger HolyGreen, 
som företrädesvis är en 
salladsrestaurang. Frågor 
padel@pif.nu 
Kamratmåltid Vi kommer att kolla  
intresse för en gemensam middag 
efter anmälning. SPIKare gör sin  
anmälan på: wwwspikare.se 
Sista anmälningsdag 30 sep!! 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ta chansen och va med i PIFs första 
Padel-PM. Denna variant 
på tennis och squash. Sporten växer 
snabbt i Sverige och banor ”dyker upp” 
både här och var. Zlatan har satsat både 
i Stockholm (Årsta), Jönköping och 
Skövde……. 

 

Oktober en intensiv månad och då 
kan du passa på komplettera din 
SPIK-klassiker. Ingår gör: 

Skidor/Löpning/Cykel/Simma/ 
Bangolf/Bowling/Boule. 

Minst fyra aktiviteter och 
priset är ditt! 
Förhoppningsvis går det att full- 
göra dessa aktiviteter, men som 
sagt detta året, ja då vet man 
aldrig………  
Tillsammans med PIFs extra 
utlottningar finns det all 
anledning att ta tag i sitt väl- 
mående. Aldrig för sent! 

Välkomna SPIKare!! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

På sidan 13 finns en bildpromenad från 
Södermalm. Följ anvisningarna . Svaren 
på A,C.D,F,G gatunr. B,E,H platsen 
skickas till Roffe: 
rolf.pettersson6@gmail.com. Pst ni som 
inte är bajare behöver inte ta av mössan! 
Visa vördnad ändå. Lycka till! 

 

       Fotopromenad I ROFFES spår A 

 

        Fotopromenad I ROFFES spår B 

 
       Fotopromenad I ROFFES spår  C 

     
      Fotopromenad I ROFFES spår D 

 

        Fotopromenad I ROFFES spår E 
 

 
     Fotopromenad I ROFFES spår F 

 
       Fotopromenad I ROFFES spår G 

 
     Fotopromenad I ROFFES spår H 
Den här gången är det åter Söder som gäller, 
några klassiska adresser passeras. Starta vid 
Skobell i korsningen Götgatan-Blekingegatan 
(Greta Garbo bodde på Blekingegatan som 
ung, men väster om Götgatan) och gå 
Blekingegatan fram till Östgötagatan, där du 
går norrut, till Katarina Bangata. Gå den, 
på södra sidan, fram till Södermannagatan. 
När du passerar nr. 42 tar du av dig mössan, 
det är Nackas port. Södermannagatan norrut 
100 meter, ta Närkesgatan österut, sedan 
Nytorget söderut, Sofiagatan till 
Södermannagatan, som du följer tills den 
slutar vid Kanalplan. Där tar man av sig 
mössan igen, i sista kvarteret på höger sida 
bodde Svenne Berka och de ishockeyspelande 
bröderna Åke Plutten och Stig Emanuel 
Andersson. På Närkesgatan och 
Södermannagatan finns motiven på båda 
sidor av gatan. 
Av trycktekniska skäl har vi tvingats beskära 
bilderna något, men de finns obeskurna på 
www.spikare.se och dessutom i färg! 

12 13

SPIK nr3 2020.indd   12-13SPIK nr3 2020.indd   12-13 2020-09-17   08:512020-09-17   08:51



25
NOV
2020

Katarina, Katja

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

Kanske någon undrar varför just mina 
minnen skall få ta plats -  delge oss gärna 
minnen från andra områden? I min första 
hörna uppmanade jag er som har glada 
minnen som är värda att bevara att skriva 
ner några rader, som kanske sammanställt 
kan bli en 100-årsskrift om fyra år? 

På 1980-talet betraktades det inte längre 
som ”konstigt” att motionsspringa. 
Stockholm maraton, Lidingöloppet och 
senare även Tjejmilen hade visat vägen! 
Och jag hade kommit igång på allvar, och 
1979 sprang jag mitt första Lidingölopp. 
Lidingöloppet passade mig, och några år 
senare slog jag faktiskt Hasse Lundén! En 
stor triumf!  

SPIK:s friidrottssektion leddes av Leffe 
Åberg och Hasse. Jag minns att de startade 
säsongerna med ett möte i källaren på 
Stockholm 1. Genomgång av den 
kommande säsongen och lite uppmuntran i 
form av presenter såsom strumpor! Vi höll 
också SPIK-mästerskap i terräng, de korta 
distanserna gick i Lilljansskogen, jag har 
några medaljer att glädjas åt från den tiden. 

1984 kom jag med i styrelsen, Hasse blev 
vald till ordförande efter Yngve Warreby, 
som avgick efter 20 år som ordförande. 
Mitt första uppdrag i styrelsen blev att se 
över och modernisera stadgarna. Då 
upptäckte jag att det stod något om 
hedersmedlemmar. Vilka var det, frågade 
jag Hasse. Det finns inga, blev svaret. Vid 
nästa årsmöte föreslog jag att Yngve skulle 
utses till vår första hedersmedlem, och det 

blev mötets beslut. Några år senare 
föreslog jag att Leffe också skulle utses, 
och så blev det. Hasse, Leffe och jag hade 
också äran att representera SPIK:s styrelse 
i Farstastafetten några år, med blandad 
framgång. Farstastafetten är, enligt mig, en 
av SPIK:s stora grejer genom åren. Som 
mest deltog 115 lag, ett svårslaget rekord! 
Vi har en del andra arrangemang att vara 
stolta över, jag återkommer om det.  

På årsmötena på ”den tiden” blev det ofta 
diskussioner om medlemsavgiften för 
”icke-postisar”, nu är det väl ingen som 
bryr sig? När postregionerna bildades 1984 
förändrades mycket, en grej var att Posten 
började anställa fritidskonsulenter, vilket 
Yngve inte riktigt gillade, han tyckte att 
det var SPIK:s område. Men, nya tider, 
Posten hade förändrats, men hos ledningen 
fanns en insikt om värdet av en 
idrottsklubb. Här vill jag nämna personer 
som Peo Sandrén, Ingegerd Mattsson och 
Börge Österholm, alla tidigare ordförande i 
PIF. Allt andades framtidstro, och Leffe 
var ute i Bandhagen och välkomnade 
SPIK:s medlem nr. 3 000! Ett bra 
samarbete med fritidskonsulenterna 
inleddes, och länge var de representerade i 
SPIK:s styrelse. 

1984 gick ”stora” Tjejmilen för första 
gången och 1987 var det dags för PIF att 
hänga på trenden, genom att på försök köra 
Postens tjejmil i Motala. Det blev succé 
och 1988 i Mora ställde 400 tjejer upp! 
Fortfarande hölls mästerskapstävlingar i 
terräng, med korta distanser på lördagen, 
och tvåmilen på söndagen, dagen efter 
festen/kamratmiddagen. Toppen! Jag 
sprang både lördag och söndag, liksom året 
efter i Gävle. Det året ersattes Tjejmilen 
med Postmilen, öppen för alla och de 
särskilda postmästerskapen i terräng på 
olika distanser lockade allt färre deltagare 
och lades ner några år senare. 
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0Nästa tidning utkommer
30 december 2020!

Glöm inte!

  Postmilen hemma 3 oktober. 

  KM i Bowling 11 oktober

  Postsimmet hemma 24 oktober

  Km i Boule 31 oktober

– men det kan bli andra datum!
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