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LEDARE
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. 

Vi har kunnat glädja oss åt våra bordtennislirare 
som sopade banan 60-årsklassen vid SM i  
Halmstad. Kul med hjältar - behövs i dessa 
dagar! 

Roffes stockholmsvandringar har haft sina fyra 
vandringar.
Kul att Roffe ställde upp.Vi skall heller inte glöm-
ma fotbollskillarna som kom ut på planen ”som 
pånyttfödda” 2022!! 

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 nytt namn. 
Just nu vikarierar Magnus Österdahl medlem i 
styrelsen. 

På tal om ”vakanser”, SPIKs medlemskader, 
minskar oroväckande. Vi är nu under 1000 med-
lemmar! 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. Nu finns swish på plats.

Tala med din sektionsledare!

För övrigt önskar jag alla ett Nytt Bra 2023 med 
ett betydligt  ökat deltagarantal och så ses vi på 
Årsmötet i Tanto på Zinken hotell! 

Välkomna
Lennart

LENNART HELGESSON

Dragning SPIK:s medlemslotteri oktober 2022 

Vinst 1 1000 kronor 120 

Vinst 2 500 kronor 1348 

Vinst 3  400 kronor 932 

Vinst 4 300 kronor 589 

Vinst 5  200 kronor 446 

 

Vinst 6-55  100 kronor 

139 151 170 241 272 282 294 303 356 

361 369 402 468 501 503 543 561 562 

571 608 616 633 640 667 728 733 751 

838 839 852 883 888 971 988 994 1012 

1024 1115 1150 1195 1200 1228 1249 1304 1344 

1350 1368 1371 1381 1423     

 

Som kontrollant vid dragningen har Sune Pettersson fungerat. Nästa dragning sker i december 2022. 
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GRATTIS ALLA VINNARE! SOM NI VET - 
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Vi gratulerar
50-åringar
Peter Carlsson Ekerö
Mårten Dahlqvist Huddinge
Anna-Karin Karlsson Sundbyberg
Lars Ohlsson Trångsund
 

60-åringar
Per Martin Dreje Hägersten
Stefan Eriksson Täby
Leif Frölander Åkersberga
Christer Hedström Stockholm
Hans Hellgren Hägersten
Eva Johansson Stockholm
Johan Lepamets Farsta
Lena Moberg Stockholm
Mikael Norén Hägersten
Malin Reinus Åkersberga
Tomas Schmidt Hägersten
Tone Sjunnesson Farsta
Helen Svensdotter Sköndal

70-åringar
Lars Eriksson Hägersten
Kerstin Hedin Norrtälje
Hans Holmström Handen
Bo Larsson  Hägersten
Lars Linderberg Stockholm
Roger Norén Katrineholm
Inga-Lill Viklander Trångsund
Håkan Wiklund Bagarmossen

80-åringar
Eva Andersson Täby
Ann-Marie Hjertner Haninge
Bertil Johansson Hägersten
Rolf Pettersson Johanneshov

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

Vi gratulerar

50-åringar

60-åringar

70-åringar

80-åringar

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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Fredagen den 26 augusti bär det 
av till Ulricehamn både med bil 
och buss.
Vi var 24 startande men d et var 
2 som fick förhinder. 
Hotellet vi skulle bo på heter 
Lassalyckan i liten bit från 
centrum, men väldigt nära 
bouleplatsen. Annelie och jag 
var och rekade lite för det var 
gångavstånd, det var väldigt 
fina banor avsedda för endast 
boulespel. Det var 46 lag på två 
dagars och 8 lag som spelade 
en dagars,
På lördagen var det samling 
kockan 08.30 och spelstart 
klockan 09.00.
Vi spelade 3 matcher sedan 
var det lunch ytterligare 3 
matcher. Det började med 
ganska bra väder sedan var 
det som himmelen öppnade 
sig, det regnade hela dagen, så 
det var regnkläder och paraply 
som kom fram. Den var väldigt 
bra stämning mellan lagen. En 
dagars blev klar på lördagen där 
Borlänge tog hem finalen. SPIK 
kom på en tredje plats.                      

Tyvärr blev det ingen kamratfest 
för att det var för få anmälningar, 
så man fick äta på egen hand.

På söndagen var det också 
regn så man bestämde att 
spelet skulle spelas inomhus, 
där banorna hade en helt annan 
karaktär som blev svårt för en 
del.

A-finalspel blev Pär Lundin 
Motala och Hans Brandin SPIK 
mot bröderna
Torbjörn och Christer Hedström 
från SPIK. Matchen blev vinst till 
SPIK och
Torbjörn och Christer med 13–3. 
Ett stort Grattis till SPIK som 
kom på 1: a plats.
Carina P

PM vinnare:” bröderna Boule”

Boule i Ulricehamn 27–28 augusti
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I år ställde SPIK upp med 
två lag i Convinistafetten fd. 
Bellmanstafetten torsdagen den 
25 augusti. Stafetten består av 5 
mannalag och varje löpare springer 
5 km. 

I lag 1. sprang Jakob Persson, Raul 
Garcia, Dan Mattisson och Annelie 
Buller Granlund. 

I lag 2. sprang Helen, Mikael 
Jonsson, Magnus Grönlund och 
Daniel van Berlecom. 

Lagen består ju av 5 löpare. Efter 
att jag har fått två sena avhopp så 
saknade jag två löpare. Convini 
hade reserver sk Convinianer att 
låna ut. Jag fick låna en till varje 
lag. Alla kämpade på bra och sedan 
blev det en trevlig picknick efteråt. 
Det blev en väldig trevlig kväll och 
alla verkade nöjda och glada.

Annelie Buller Granlund 

Från Stafett till……
Äntligen är Postskidan tillbaka i 
Mora!
Alltid fina spår, nån  vecka innan
Vasaloppet. 
Gå in på www.spikare.se
och anmäl Dig! Obs sista 
anmälningsdag 31 december. 
Så skynda på!!

För de som inte får ledigt finns ju 
alltid Rudan att ta till. Samma sak 
här, gå in på www.spikare.se 
och anmäl Dig!

Välkomna till en fin start på 2023
hälsa Annelie och SPIK

Convinistafetten 
(fd Bellmanstafetten)

Postskidan i Mora  
18 februari och 
i Rudan 4 februari 2023

Convinistafetten (fd Bellmanstafetten) 
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Solskensvandring i oktober!
Lördagen 29 oktober träffades ett 20-tal 
SPIK:are och två hundar vid Årstabergs 
station i strålande höstsol! Kosan ställdes 
ner mot Årstavikens vatten. På vägen dit 
passerade vi Årstabäcken och Årsta gård 
och Roffe berättade att bäcken restaurerats 
genom att dagvatten från Årstafältet leddes 
om till bäcken. Han berättade också om 
Årstafrun och att det nu bedrivs social 
verksamhet på Årsta gård genom Stiftelsen 
Årsta gård.

På väg över Årstabäcken
Vi vandrade vidare västerut och kom fram 
till Årstabroarna, de två järnvägsbroarna, 
invigda 1929 resp. 2005. På den nya finns 
även en gång- och cykelbana, dit vi tog oss 
via en hiss. Roffe instruerade oss noga att 
gå på rätt sida, den vänstra, vilket vi givetvis 
gjorde.
På Årstavikens norra sida, som är 
Södermalms södra sida, låg tidigare Tanto 
sockerbruk, som lades ner 1956, och ett 
hus som kommunen hyrde ut till romska 
familjer, och där bland andra Katarina Taikon 
bodde. Hennes böcker om Katitzi utspelar 
sig där. Huset revs i mitten av 1950-talet och 
senare byggdes de bågformade lamellhus 
som står där idag. Vi vandrade vidare in i 
parken och såg platsen där friluftsteatern 
låg fram till 1961 och där Julia Ceasar 

ofta spelade ”huskors”. Vidare genom 
koloniområdet med sina vackra trädgårdar 
och fram till en utsiktspunkt där vi såg över 
mot Liljeholmskajen, som tidigare hette 
Årstadalshamnen och där Vin- och Sprit 
hade sina lager insprängda i berget, totalt 
230 000 m². Vid den vackra utsikts¬platsen 
passade Roffe på att dela ut SPIK:s 49:e 
Svettdroppe till Stig Eriksson.

Svettdroppe nr. 49!
Som vanligt avslutades vandringen med 
Sörens kaffe och smörgåsar, och därmed 
var Roffes premiärår som vandringsledare 
avklarad med glans och jag ser fram mot 
nästa år. Datum för första vandringen är inte 
helt bestämt, den blir antingen lördagen 29 
april eller lördagen 6 maj. 

”Glad vandrare”

Roffes stockholmsvandringar 
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                    ÅRSMÖTE 2023
                             ZINKEN Hotell
                             Zinkens väg 20
                         Onsdagen 15 Februari

* Middag  Kl 17.00.
* Mötet börjar kl 18.00--20.00

Ärenden att behandla skall ha inkommit till SPIK
senast 10 januari!

Antingen via brev: SPIK 105 00 Stockholm eller mail
till: Lennart Helgesson
lennart.b.helgesson@gmail.com
Anmälan senast 10 februari via brev till: SPIK 105 00
Stockholm
              eller via hemsidan, www.spikare.se
                Ange om du vill ha vegetarisk kost vid
                anmälan!!
Förutom ”årets SPIKare”, kommer olika priser att
utdelas.
                       VÄLKOMNA



Årets sista hemmamatch 
Almanackan visade 1:a oktober och 
hösten var i antågande. Det märktes även 
vädermässigt då det var ett något kylslaget 
och blåsigt Zinkensdamm IP som SPIK klev 
in på för att spela sin sista hemmamatch. 
Solen sken dock och helgbruset från ett 
sjudande Södermalm bildade en ljudkuliss 
runt arenan. Även några åskådare hade letat 
sig in för att se matchen där Djurö/Vindö IF 
stod för motståndet.

Båda lagen låg i mitten av tabellen där SPIK 
var 1 poäng efter sina motståndare på en 6:e 
plats. Djurö/Vindö öppnade matchen bäst 
och hade spelövertaget i första halvleken. 
Men de lyckades inte forcera SPIK-försvaret 
där även målvakten gjorde en mycket bra 
och stabil insats. SPIK var dock inte ofarliga 
utan stack upp i några vassa kontringar men 
inget av lagen lyckades spräcka nollan. 0-0 i 
halvtid alltså.

Efter halvtidsvilan tog SPIK över mer och 
mer av spelet och dominerade matchen. 
Halvvägs in i halvleken kom det förlösande 
ledningsmålet. David blev frispelad mitt på 
motståndarnas planhalva och kunde ensam 
med målvakten kyligt placera in 1-0-målet. 
SPIK fortsatte att trycka på och skapade 
flera farligheter utan att få in bollen i mål.
I skrivande stund ligger SPIK efter dagens 
match på en 5:e plats i tabellen med 25 
poäng inför avslutningsmatchen borta mot 
Jarlabergs IF. En mycket bra och en fullt 
godkänd säsong är då till ända.
/Bernt Otterström

Simma hemma .....i Spånga
Simma hemma Spånga förlöpte bra det
är mysigt med fika o Sörens mackor.
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BOWLING PM – KM 2022
Tre “årstvåor” och
verksamheterna inom SPIK
började rulla igång efter
pandemin! SPIK skulle ta hand
om PM i bowling. Lika bra att
satsa stort. Alltså slog vi ihop
PM/ KM och
bowling på hemmaplan. Detta
skedde lördag och söndag 8-9
oktober. Plats Bowl-o-Rama
i Årsta bland alla
grönsakshandlare. Dessutom
hade vi kamratfesten på
samma ställe-
nytt grepp! Festen inleddes
med ”kul aktiviteter, så som
King of the Hill” och lagspel
i bowlinghallen. Därefter
vandrade vi till den
uppskattade tackon med
tillbehör och den
underhållande trubaduren
”Mac Allan”. Det blev alltså
livat i flera timmar, för
gästerna!
Riktigt trevligt var det
allmänna  betyget!

Men före detta hade ju
lördagens tävlingsspel
avslutats. Spännande och
överraskande
resultat blev det när kloten
rullat klart. Stort
deltagande med över 30% från
SPIK. Och flera
pallplatser blev det när
söndagens finalspel
avverkats. Damklassen med
Lisa Hellsten som
vinnare och Eva Nyholm
Jönsson trea. Herrklassen Ste-
fan Runström vinnare och Per
Nyholm Jönsson trea.
Lagtävlingen för  Damer hade
SPIK lag 1 som vinnare, medan
herrlaget fick nöja sig med en
2:a plats. Mer att notera från
söndagens finalspel en 300:a
serie, dvs 12 strikar av
herr mästaren Stefan Runström
SPIK!
         Nöjd Svante

10

Bilder från PM i Bowling i oktober!

Mac Allan med hjälp.....                                Vinnare och utmanare!

Stilstudie Lisa!                                   Lagvinnare!

Chefen Kai!!                                                   Stilstudie Stefan.
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Posttrampet gick i Motala, lördagen den 
10 september. Vi blev 10 st SPIK:are som 
genomförde cyklingen. Även detta år blev 
Posttrampets tävlingsklass inställd och det 
blev alltså  bara en motionsklass för alla.
 
Start/Mål för Posttrampet var vid baksidan 
av Motala AIF ”Bangårdsgatan. I närheten 
av Baltzar von Platens grav, som grundade 
Göta kanal. Motionsklassen cyklade 39 km 
och  starten var från kl 11.00 – 12.00. Det 
tillämpades en s.k rullande start och det 
innebär att cyklisterna släpptes iväg i en 
jämn ström hela tiden. Inga startgrupper. 
 
Banan gick längs mindre vägar på största 
delen på asfalt, men också till viss del 
på grusvägar i mycket naturskön miljö 
utmed och runt sjön Boren. Mulet väder, 
grus, ganska blåsigt och några rejäla 
uppförsbackar gjorde att cyklisterna fick 
kämpa en del. Temperaturen låg kring 15 
grader.

Alla startande fick en s.k ”Goodibag” som 
innehöll en kexchoklad, en vattenflaska 
och en väst som alla skulle ha på sig under 
cykelturen. Efter halva vägen i Borensberg 
fanns det en vätskekontroll där det 
serverades vatten och bananer.
Som vanligt är det ingen tidtagning utan 
var och en fick hålla reda på sin tid själv. 
Hyrcyklarna var helt ok och alla tog sig i 
mål nöjda och glada.

Annelie Buller Granlund

Posttrampet 2022

12



Klubbmästare 2022

Roffe boule Caria bangolf

Stickan bangolf

Lisa bowling

Henrik golf

Stefan bowling
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För förtio år sedan drog postgolfarna till 
Malmö och Bokskogens GK för att tävla om 
PM-titlar.  

Det har hänt mycket under 40 år, det är 
sant men nu börjar leden tunnas ut med 
deltagare i PM i golf. Så också detta är. Till 
Skövde drog 44 spelare. Sjukt  dåligt, även 
om personalstyrkan minskat under åren,men 
troligen är det fler än 44 golfspelare i 
PostNord Sverige?!?! Att ingen spelar 
golf tex i Göteborg är ju inte sant, men till 
Skövde kom ingen. Har inte hänt i historien, 
helt klart! 
 
Från SPIK blev till slut 12 deltagare + en som 
spelade för PIF.Vi hade två  nya medlemmar 
och som dessutom skötte sig bra, Lena 
Hillring och Henrik Lind. Damklassen som 
varit tunn sista åren, deltog åtta detta året. 
Från SPIK kom Kim, Tina och nykomlingen 
Lena. Vi som var där på Skövde GK fick en 
inte helt lätt bana att kämpa med. Ombyggd 
sen sist vi var där vilket var -95, samma 
gräs överallt, djupa bunkrar och även 
mycket sand på fairway. Banan var alltså 
väl förberedd för nästa säsong...... Men den 
svårigheten är ju lika för alla! Och solen sken 
över alla i tre dagar. En närmast perfekt helg! 

Till PMet. SPIKs nykomling Lena visade sig 
inte vara en novis. När allt räknats ihop kom 
hon tvåa ett slag efter rutinerade vinnaren 
Monika från Dalarna. Snyggt jobbat!!!  

A-klassen fick en ny PM-vinnare, Andreas 
Lind slog vane vinnaren Jonas LIndeblad 
efter särspel. SPIKs Henrik Lind hängde 

på och slutade till slut på 6e plats. Bra 
spelat i första PMet! B-klassen togs hem 
av SPIKs Hasse Johansson. Trots spel från 
”restaurangen” på sista hålet, dvs det 36e, 
fixade Hasse en PM titel. Grattis!! 

Lagtävlingen som avgjordes på lördagen 
togs hem av SPIK lag 4. Ett hastigt hopsatt 
lag med Alvaro Cuevas, Henrik Lind och 
Lennart Helgesson. Ett bra PM, men med 
lite väl tunt deltagarantal. Nu hoppas vi på 
en vändpunkt till nästa år, eller hur!
Hur är det då med Malmö och flera 
arrangemang? Svagt minst sagt, men
Skåne har bidragit med spel i Ystad, 
Landskrona och Helsingborg.  

Var nästa års PM skall gå och med tanke på 
Malmös 40 år utan PM i golf,
så borde det förstås gå i Malmöområdet, 
eller hur!!!! 

Till sist - KM i golf i Skövde.
Vi valde detta året att avgöra årets KM i golf 
i Skövde och för första gången som en 36 
hålstävling! Kul med en 36-hålare. Tufft både 
för vinnare och alla andra. Kul att det slut 
blev ett namn som inte fanns förut på det 
ärofyllda vandringspriset. Med ackuratess 
vann nye medlemmen Henrik Lind KM titeln 
med 185 slag! Stort grattis!

PM i golf i Skövde 
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SPIK:s STYRELSE 2022
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. 070-6946583 

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:   Åke Kihlberg, 
 
G:a SPIK:are    Sedelvägen 6, 129 32 Hägersten  

tel. 076-27 33 800

Stockholms-Postens IK 
105 00 STOCKHOLM

Plusgiro: 2162-6
Hemsida: 

www.spikare.se
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  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

<<Namn>>
<<Adress>>
<<Postnr. ort>>
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2Nästa tidning utkommer
25 mars 2023!

  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

<<Namn>>
<<Adress>>
<<postort>>
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Glöm inte!

  Postskidan i Mora 18 feb sista anmäl 31 dec!

  Postskidan i Rudan 4 feb

  PM i Boule 26 och 27 aug

               Anmäl via www.spikare.se

Returadress: SPIK 
105 00 Stockholm


