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VART ÄR VI PÅ VÄG?
Med ”vi” menar jag idrottsföreningar i PostNord, och 
min avsikt är att filosofera över utveckling och fram-
tid för lokala idrottsföreningar runt om i PostNord.

Först o främst vill jag tacka för förtroendet att skriva 
ledare i i SPIK-tidningen. Känns som ett hedersupp-
drag.

Det självvalda ämnet är ytterst aktuellt för mig, då 
vi nyligen och för andra gången på 5 år, fick ställa in 
Post-SM i Innebandy. Som tidigare vice ordförande 
och numera arbetande i valberedningen i Postens 
Idrottsförbund, får jag ofta studera fenomenet med 
krympande verksamhet.

Själv har jag en mycket lång karriär inom postidrott, 
främst lagsporter. Gick med i Mölndals PIF 1979 och 
med arbetsförflyttningar har jag hunnit vara med i PIF 
Halmstad och PIF Göteborg, innan jag gick med i SPIK. 
Jag har haft förmånen att ha en relativt frisk kropp och 
har därmed kunnat engagera mig i motionsidrott i alla 
år. Sedan 1974 har jag spelat fotboll, rinkbandy, inne-
bandy och volleyboll som kamratmotion och i korpen. 
Det allra mesta ihop med arbetskamrater och inom ra-
men för av arbetsgivaren finansierade faciliteter. (Mo-
tionshallar, korpavgifter och utrustning). 

En krydda på det här har varit återkommande, av Pos-
tens idrottsförbund ordnade riksarrangemang. Under 
de första 10 åren var det såväl 11 som 7-mannafotboll 
på programmet. Vi hade lag i Rinkbandy (Hockey 
Bockey hette det en tid). Volleybollturneringarna på 
allhelgonahelgen var en höjdare att minnas. Senare 
tog Innebandy vid som största motionsaktivitet, och 
följaktligen blev det stort även i PIF:s utbud. Lång-
samt men säkert har de flesta av dessa arrangemang 
marginaliserats ute i landet. Utefotboll, Rinkbandy 
och Volleyboll är borta sedan länge. Kvar är Innefot-
boll och innebandy, men det är med nöd o näppe vi får 
ihop en turnering numera, och som nämnts måste det 
ställas in ibland.

Hur kunde det bli så här?

Ja, förklaringarna är många och jag har sannerligen 
inte alla. 

Av någon anledning, har jag oftast blivit administra-
tör/lagledare för de ovan nämnda aktiviteterna. För-
modligen var jag den som mest ville att det skulle bli 
av och därför jagade med andra. Har nu över 40 års 
erfarenhet av dylikt arbete och det finns en del att re-
flektera över. 

Då som nu, består en trupp av en grundstomme som 
alltid vill vara med, och prioriterar aktiviteten före det 
mesta annat. Vidare finns en lite mer svårflirtad mel-
lanklass, som har intresse, men helst skall tjatas in. Till 
detta kommer den viktiga kompisars kompisar-grup-
pen, som allt som oftast måste identifieras och som 
rycker in vid ”personalbrist”.

Lagsporternas förbannelse är just deltagarantalet. Det 
skall vara ett exakt antal spelare vid tillfället och det 
krävs ett visst antal till för att hålla igång ett lag under 
en säsong. Oavsett hur man hanterar de ovan nämnda 
grupperna, står man inte med exakt rätt antal man 
varje match. Är skadeläget gynnsamt, matchdagar op-
timala och ”go” i gänget, får inte alla plats eller så blir 
det inte tillräckligt meningsfullt. Det här urholkar då 
intresset och vips är man inne och jagar folk igen. Det 
här har inte ändrats ett dugg på 40 år.

Vad som däremot utvecklats kolossalt är kommunika-
tion.  Mail, mobiltelefoner, sociala medier har under-
lättat lagledarens möjligheter att snabbt och enkelt få 
tag i folk. Därmed inte sagt att det är lättare få besked. 
”Får se” Har lite ont” Vet inte om jag måste hämta 
kidsen” ”kommer inte loss”.  Förr var problemet att 
komma i kontakt med personer för att få besked, nu 
är utmaningen att få besked.

Det här är sannolikt en effekt av dagens mer upptag-
na samhälle. Konkurrens  om tid och prioriteringar. 
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50 åringar  
Tommy Jernström, Tyresö 22 juli
Mats Tingström, Vällingby 17 september
Annah Hellström, Tullinge 17 september

60 åringar  
Ulla-Britt Persson, Hägersten 24 juli
Juha Pitkänen, Vällingby 12 augusti
Rose-Marie Sjöholm, Stockholm 22 augusti
Kent Löfgren, Järfälla 1 september
Monica Orrebrink, Vendelsö 6 september
Göran Kjellström, Stockholm 12 september
Leif Augustsson, Södertälje 16 september

  

70 åringar
Jan Laurell, Häggeby 19 juli
Isa Emretsson, Forsa 29 juli
Nils Persson, Upplands Väsby 30 juli
Claes-Göran Bergfeldt, Klintehamn 13 augusti
Yngve Säfström, Tullinge 17 augusti
Rolf Hammarkvist, Älvsjö 20 augusti
Eva Andersson, Ösmo 24 augusti
Christer Fransson, Bergshamra 30 augusti
Ove Bjurgard, Älvsjö 22 september

80 åringar
Åke Georgii, Deje 23 juli
Inga Lindroth, Gävle 26 augusti

  Vi gratulerar
Utan vetenskaplig underbyggnad, känns det som om 
många nu har ett större aktivitetsinnehåll på fritiden, 
än för 40 år sedan. Nog inte bara en åldersfråga.

Ett exempel

Tillbaka till Post-SM i innebandy, som återigen fick 
ställas in.

Innebandy är en tämligen enkel sport att utöva. 
Många fuskar i enklare träning varje vecka ihop med 
kompisar eller arbetskamrater. Så gör vi även på min 
arbetsplats, Arken. Vi har under många år haft unika 
förutsättningar för detta. I huset arbetar hundratals 
potentiella deltagare. Ett fyrtiotal av dessa är i olika 
konstellationer med och spelar regelbundet i Arken. 
När vi så skulle få ihop ett gäng till turneringen är det 
till slut endast 3 man som är på. Vi som haft tre lag 
vissa år.

Trots att vi har en generös arbetsgivare som finansie-
rar resa och turnering, är det inte tillräckligt intressant 
att engagera sig. Andra saker och ”måsten” går före.

På andra arbetsplatser vittnas om att intresse finns.  
Men där saknas ”eldjälen” som drar igång, anmäler, 
administrerar och tjatar in de där extra som behövs.

Det är just i de här områdena jag tror vi hittar den 
största orsaken till varför alla bollsporter går kräft-
gång i PostSM eller dör ut. Den krympande verksam-
heten i PostNord bidrar säkert en del, men är långti-
från enda förklaringen.

Föreningar och Förbund

I så gott som alla föreningar jag känner till, i och ut-
anför posten, alla typer av ideella föreningar, så är det 
just tillförseln av eldsjälar som brister mest. Styrelser 
och motsvarande ökar i medelålder då ungdomstill-
skottet sinar. Andelen pensionärer måste ha ”all time 
high”. Inget ont om pensionärer, de är oftast helt oum-
bärliga med tid, kompetens och erfarenhet. Det hjäl-
per dock föga om inte rekryteringsprocessen fungerar. 
Eldsjälen har just engagemanget för att hen är med 
själv.

Jag har i ett flertal föreningar bistått i framtidsfrågor. 
Frågan ”hur hittar vi nya eldsjälar?” kommer alltid 
upp.  Sanningen är den att de inte hittas. De uppstår 
av något annat. De uppstår som en effekt av engage-
mang. I mina ögon är den här arten på väg att dö ut i 
vissa sammanhang.

Tillbaka till innebandy och fotbollspelare i Arken. Det 
finns ingen som ställer sig upp och säger ”Nu gör vi 
det här. Jag fixar X o Y. Du fixar Z så kör vi . Vilka är 
på?”

Under mina 22 år på Arken har jag bara träffat på 1 
person som agerat så här. Han är tyvärr inte kvar på 
PostNord. Så här är verkligheten. Engagemang kan 
inte beordras. Engagemang skapas inifrån. Företeel-
sen att lagidrotter på PostSM nivå dör ut, beror helt 
enkelt på att vi underifrån inte vill tillräckligt.

Det här fenomenet smittar av sig i föreningsverksam-
heten. Förutom att medlems- och föreningsantalet 
minskar i Postens Idrottsförbund på grund av att före-

taget krymper, gör avsaknaden av 
det underliggande engagemanget 
att det är ytterst svårt att hålla liv i 
vissa föreningar. Att rekrytera folk 
till styrelser och förbund för ide-
ella insatser blir snart bara möjligt 
med pensionärer. Allt i en negativ 
spiral som är svår att ta sig ur.

Nu låter jag som en domedags-
profet, och det är egentligen inte 
min avsikt. Men ärligt talat har jag 
svårt se en ljusning. Är det så en-
kelt att världen inte behöver Post-
SM i bollsporter?

Jag tycker det är synd, för jag vet 
hur många som efter ha varit med 
om en turnering,  uppskattat det, 
fått minnen för livet och ökat ar-
betsgemenskapen och därmed 
glädjen. Här på huvudkontoret 
har det också bidragit till ökad 
gemenskap över enhetsgränserna. 
Ingen annan än jag skulle bli gla-
dare för ”eldsjälens återkomst”

Ola SvenSSOnArtikelförfattaren på bakre raden längst till höger!

IN  MEMORIAM 
ÅKE  MOSELL

En av våra allra trognaste medlemmar, Åke Mosell, lämnade oss för alltid för en tid sedan.

Åke deltog i ett flertal av  PIF:s Klassiker och Bollklassiker genom åren.Här kämpade han på ordentligt även om 
vissa grenar uppenbarligen var jobbiga för honom. Gällde det att få ihop funktionärer till våra arrangemang var 
han den som aldrig drog sig undan. Åke hade definitivt ett hjärta som klappade för SPIK och han ingick även i 
SPIK:s valberedning under ett antal år. Utöver SPIK var Åkes stora idrottsintresse gångsporten. Han hade här 
uppdrag inom flera lokala klubbar och även inom Stockholms Gångförbund utnyttjades hans tjänster under 
många år.

Vi  inom SPIK saknar Åke  och minns honom som en vänlig, sympatisk och mycket social medlem.

HaSSe lundén
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DRAGNING SPIK:s 
MEDLEMSLOTTERI  JUNI  2016

Vinst 1 331
Vinst 2 1355 
Vinst 3-4  1364 833
Vinst 5-6 690 840
Vinst 7-10  427 1059 1081 1146 
Vinst 11-110  
 114 116 124 128 132 194 202 214 218 259
 278 282 300 302 313 314 339 386 405 408
 416 435 448 461 474 476 488 530 536 558
 566 579 592 598 625 633 635 644 681 695
 740 753 757 772 774 785 790 791 802 811
 812 816 829 831 835 844 858 898 906 917
 940 942 953 955 962 962 963 966 978 988
 989 1038 1068 1077 1082 1098 1113 1114 1144 1155
 1167 1180 1190 1200 1219 1225 1231 1256 1262 1270
 1273 1294 1299 1311 1316 1331 1381 1382 1385 1404

Som kontrollant vid dragningen har Lars Åke Hörjel fungerat. 

Nästa dragning sker i augusti 2016

FEL HERR REDAKTÖR !
I  ett tidigare tidningsnummer angav vi att sektionsledarmötet 2015 var det 25:e i ord-
ningen efter starten 1990. Mot detta påstående reagerar Rolf Pettersson som invaldes i 
SPIK:s styrelse 1984 och som samma år fick i uppdrag av den  dåvarande styrelsen att 
anordna ett sektionsledarmöte under nya former. Roffe kläckte då en idé om att fortsätt-
ningsvis pröva med att förlägga mötena till Stockholms museer. En bra idé minst sagt 
vilket bevisas av att mötena än idag hålls på något av huvudstadens museer.

Vi beklagar givetvis  vårt påstående samtidigt som vi konstaterar att det är bra med medlemmar som reagerar. 
Vi tackar dig, Roffe, för din idé och anser att du har all anledning att sträcka på ryggen.

Red 
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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
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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 44

HELENE I STADSHUSET!
Vid en mottagning i Stadshuset för SM-guldmedaljörer från 
Stockholm deltog bl a Helene Sundelin från SPIK-kastarna. 
Så här upplevde hon det hela:

Den 19 april 2016 kl 18.30 öppnades dörrarna till Prinsens Galleri i 
Stockholms Stadshus och in släpptes alla idrottsutövare i Stockholm 
som vunnit SM-Guld under år 2015. Kvällen  började med mingel 
och en välkomstdrink bestående av bubbelvin. Därefter blev det 
gruppfotografering av de 234 medaljörerna som alla samlades i mit-
ten av rummet.Fotografen stod på en hög stege och fångade alla på 
bild. Imponerande!

Idrottsborgarrådet Emilia Bjuggren höll tal och tackade alla för goda 
insatser. Medaljutdelningen skedde sedan i bokstavsordning inom 
resp sport. Det var 30 olika sporter från 43 klubbar representerade och jag hade äran att få närvara som repre-
sentant för SPIK-kastarna. Detta tack vare att jag blev Svensk Mästare i Oldtimers (OT) vid darttävling i Kalmar 
i mars 2015.

En annan stor upplevelse för mig var deltagandet i den prestigefyllda tävlingen World Masters i England. Det 
var något alldeles extra att få möta spelare man tidigare bara sett på TV.

Helene Sundelin

SPIK säger GRATTIS i efterhand och önskar Helene Lycka till i fortsättningen! 

Red

SIMNING  HEMMA  2016!



OBS ! PIF ORDNAR I ÅR INTE NÅGOT CENTRALT POSTSIM!!!

Välkomna!

UPPLYSNINGAR: 
Carina Persson, tel: 070-742 85 63

E-post: astrakan143@yahoo.se

Kallelse kommer i nästa tidning den 30 september  
och på SPIK:s hemsida!

LÖRDAGEN DEN 15 OKTOBER  KL 10.00 – 13.00
SPÅNGABADET, SOLHEMSVÄGEN 46, SPÅNGA
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FOTBOLL:  SPIK  FÖLL FRAMÅT!
I tredje omgången i fotbollens serie div 7- Stockholm mötte SPIK Kungsholmen.
Matchen var mållös ända till 35 min i andra halvlek då Kungsholmen i röran som 
uppstod efter ett hårt ribbskott kunde sätta 1-0.

JÄMN MATCH
Som helhet var matchen jämn och båda lagen hade ett antal hel-och halvchanser. Kanske hade oavgjort varit 
ett mer rättvist resultat men så här är ju fotbollen, ibland är det stolpe in, ibland stolpe ut som gäller. Glädjande 
var att SPIK var på plats med en stor trupp, en trupp som innehöll flera nya och yngre spelare. Vi tycker nog att 
SPIK denna gång trots att laget föll ändå på något vis föll framåt.

EN NESTOR
SPIK:s backlinje hölls ihop på ett säkert sätt av Jens Nilsson, som nu är 44 år gammal och har varit SPIK  Fotboll 
trogen sedan 1999, en prestation så god som någon. Jens har just den där förmågan som riktiga lirare tillskansar 
sig på äldre dagar nämligen att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt. Vi noterade också att SPIK:s målvakt, Carl 
Magnus Hellsten, gjorde flera mycket bra ingripanden.

HaSSe

Från ringside!

Björn och Joakim

Still going strong!

Jens Nilsson

Paus-vila

Spik-hörna

BORDTENNIS - NYTT !
Rapport från division 2 
Postens A-lag tog en tredje plats efter Norrtull och KFUM Stocksund. I laget har Thomas Eriksson, Gert Klang, 
Anders Johansson, Hans Hellgren och Ulf Karlsson spelat. Thomas Eriksson hade bästa spelkvoten i serien 
vilket är väldigt bra då det vimlar av högre rankade och betydligt yngre spelare.

Rapport från division 5 södra
Posten vann serien överlägset före Spånga. I laget har Kenneth Jonsson, Hasse Hellgren, Sune Pettersson, Chris-
ter Mattsson, Rolf Näsberg och Arne Karlsson spelat.  Nästa år spelar laget i division 4. Laget kommer att för-
stärkas med Peter Nyrén som nu spelar i Back BTK.

Rapport från veteran division 1
Posten slutade på fjärde plats efter KFUM Stocksund, Ängby och Österåker. I laget har Lasse Ericsson, Anders 
Johansson, Ulf Karlsson och Hasse Hellgren spelat. Lagets målsättning har varit att hålla sig kvar i högsta se-
rien.

Rapport från veteran division 4
Posten slutade på en andra plats efter Spånga. Nästa säsong kommer laget att spela i veteraner div 3. I laget har 
Rolf Näsberg, Kenneth Jonsson, Christer Mattsson, Arne Karlsson och Sune Petterson spelat.

Rapport från pensionärer A
Posten vann serien före tre lag från Spårvägen. Det är andra gången Postens pensionärer vinner serien. I laget 
har Christer Mattsson, Sune Pettersson, Arne Karlsson och Bosse Andreasson spelat. Målsättning i år har varit 
att vinna serien.

Rapport från veteran-VM i Alicante.
Posten deltog med 11 gubbar i detta mastodontarrangemang med långt över 4000 deltagare. I en mördande 
konkurrens inhöstade vi dessutom en del ganska anmärkningsvärda framgångar. Våra Linköpingsbor Thomas 
Eriksson och Gert Klang tog sig ända fram till kvartsfinal i herrdubbel 50 efter att bland annat ha vänt 4-10 till 
15-13 i avgörande set mot ett förstarankat par. Sune Pettersson sluggade sig fram till åttondelsfinal i herrar 65 
och Christer Mattsson vann tröstturneringen i herrdubbel 65 tillsammans med en utsocknes.

Sune PetteRSSOn/KennetH JOnSSOn

INNEBANDY: SPIK KVAR I ETTAN !
Det är inte ofta SPIK:s damer i innebandy missar ett A-slutspel. Men i år var det dags! Så det var 
bara för tjejerna att infinna sig till B-slutspelet, ett slutspel som för SPIK:s del alltså skulle avgöra 
om man stannar kvar i div 1 eller flyttas ner till div 2.

TVÅ  SEGRAR
Fyra lag deltar och spelar vardera två matcher. SPIK vann första matchen mot Spader Dam med 
10-5 och besegrade sedan i den andra  matchen  Änglarna med 6-3. Klara siffror kan tyckas men 
det stod faktiskt och vägde vid ett par tillfällen i båda matcherna. Det var därför en nöjd och 
lättad Ingela Tillander som reste sig från coach-bänken och tackade sina spelare.

På plats var också SPIK:s ordförande Gunilla, givetvis fullt belåten med dagen. Hon ser 
tillsammans med SPIK-Tidningen fram mot höstsäsongen. 

Till dess önskas SPIK Innebandy TREVLIG SOMAR!

HaSSe 
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ROSERSBERG: 
TAPPRA  CYKLISTER I KYLA!

Lagom till cykling på hemmaplan i Rosersberg förbyttes ett strålande försommarväder till kyla 
och blåst.Trots detta kom ett 25-tal åkare till start varav de allra flesta åkte banan två varv dvs 50 
km.

BRA  ARRANGEMANG
Detta var andra året i rad som Annelie förlade arrangemanget till Rosersberg. Glädjande nog ökade deltagaran-
talet i år och dessutom dök några nya ansikten upp till start. På idrottsplatsen har vi tillgång både till omkläd-
ningsrum med dusch och en klubblokal där vi kan äta en pasta, fika och umgås efter loppet. En särskild eloge 
till den helt perfekta banmarkeringen som Annelie och Björn fixat till. Banan är dessutom till allra största delen 
förlagd till småvägar och således befriad från besvärande biltrafik. Positivt var också att ett 10-tal av deltagarna 
var tjejer.

INTE  KUL - BARA ETT  HJUL!
Lennart Helgesson fick nog en liten chock när han vid ankomsten plockade fram cykeln ur sin bil och fick se 
att ett hjul saknades.Trots en snabb färd hem och åter fick den gode Lennart starta en bra stund efter de andra 
cyklisterna.Men han åkte på ordentligt och fullföljde sina 50 km. Bra gjort!

TOPPTRIO
Loppet som sådant är ju en motionsaktivitet med ett socialt inslag men vi har hävd alltid noterat de tre som 
kliver upp på pallen. I år blev det:

Peo Gustafsson
Rolf Andersson
Erik Bovin

Som sagt: Tack till Annelie, Björn och småkillarna för bra jobb.

HaSSe

Upprop! Fr.v: Peo, Rolf, Annelie, Roland

SPIKTRADITION: KVANTUMLOPPET! 
Efter en segdragen vår där värmen lyst med sin frånvaro arrangerades Kvantumloppet 
som vanligt i mitten av april. Det här är ett lopp jag verkligen kan rekommendera dels för 
att det riktigt välarrangerat och dels för den vackra och natursköna banan. Start och mål är 
beläget på Källbrinks IP i Huddinge. En charmig idrottsplats som ligger mitt ute i skogen 
och man tror sig ha kört vilse på de små slingriga vägar som bär dit. Men tji, där fick man. Strålkastarbelysning, 
fullstor fotbollsplan, ett antal löparbanor och en stor parkering öppnar upp sig i skogen. Ändå är man bara 10-
15 minuter från storstan.  

För att återgå till loppet så summerade det 14 SPIK:are där 9 stycken sprang den kortare sträckan på 3,4 km och 
5 stycken sprang den längre på 10 km. Undertecknad var en av de som valde den korta sträckan på 3,4 km med 
den något udda starttiden 12:03. Men jag antar det var för att släppa iväg 10 km-löparna som startade 3 minuter 
tidigare. Den korta banan var riktigt kuperad och utmannande men det gick bra för våra SPIK:are där Carina 
Hill placerades sig bäst av damerna. Och jo jag placerade mig bäst i herrklassen.

Hur gick det då i 10 km-loppet ? Raul Garcia sprang riktigt bra och blev bästa manliga löpare och Ann Lindgren 
blev bästa kvinnliga löpare på den långa banan.

BeRnt O

Unga SPIK:are i arbete!

Vätskan i 

Rosersberg

Senaste 
nytt!

SPIK JUBILEUMSARRANGÖR!
År 2018 genomförs Postmilen för 30:e gången!

PiF har beslutat att tilldela  
SPIK detta jubileumsarrangemang!

Red

Erik

Fredrik
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MINA  SMULTRONSTÄLLEN
Vi har denna gång tillfrågat Margareta Angelöf om hennes  smultronstäl-
len i Stockholm. Margareta är en trogen och aktiv SPIK:are sedan många 
år. Hon har även suttit i SPIK:s styrelse en period.

Så här har hon svarat:

Två sjöar runt:  Jag springer eller promenerar runt Råstasjön och Lötsjön, allt efter 
behag. Fågellivet är rikt, både vanliga och ovanliga fåglar. På vintern flera hundra 
hägrar. Toppen är en fika på Gröna stugan.

Brunnsviken runt:  Det blir ca en mil och även här varierar jag löpning och gång.
Rundan går ju igenom både Hagaparken och Bergianska trädgården. Här finns 
precis vad som även gäller Två sjöar Runt en Hälsans stig. Via datan kan man ta 
fram mycket information om dessa vandringsstigar

Valdemarsudde: Cykeltur till Djurgården och Valdemarsudde, fika och avkopp-
ling en stund med en god bok.Toppen. Jag har tidigare bott i Orminge söder om 
Stockholm så visst längtar jag ibland till Nyckelviken, Boo gård och Hellasgården.
Men dessa platser ligger nu för min del på ”fel sida om stan” så besöken där blir 
mycket sporadiska.

 Red tacKaR OcH BugaR!

GAMLA SPIKARE HOS P-G !
Gamla Spikares ordinarie årsmöte hölls i år i Solna, närmare bestämt hos Inger och P-G Petters-
son. Som vanligt var det hög  servicenivå, trevlig lokal, god förtäring och allmänt god stämning.

MÖTET
Ordf Åke Kihlberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.De vanliga procedurfrågorna avverkades snabbt 
och utan problem. Tre nya  medlemmar invaldes i föreningen: Svante Olsson, Björn ”Biffen” Johansson och An-
nika Tillander samtidigt som Lars-Åke Åkerman tilldelades föreningens Hederspris för 2015. Det blev sedan 
omval av Åke Kihlberg och Leif Åberg som ordf resp kassör samt nyval  av Berit Sandelius som sekr.

SOCIALT
Här var det fritt fram för var och en att berätta lite minnen. Evert Gillberg, på väg in i sitt 94:e levnadsår, 
redogjorde för brevlådetömningen från  spårvagnarna vid Tegelbacken i början av 1940-talet.Då var det nio 
tömningar per dygn, den sista kl 23. Han stora insats gjordes ju inom orienteringen och där mindes han med 
välbehag när han 1969 fick motta ett hederspris från Riksidrottsförbundets högste chef, Prins Bertil. Åke Kihl-
berg, Bosse Hellberg, P-G och Heimo Auer fyllde sedan på med egna berättelser. Åke tackade avslutningsvis 
dels Heimo Auer för ett långt och troget arbete inom föreningen och dels Inger och P-G för välfägnaden.

 HaSSe

Till vänster: Lennart, Åke, Bosse, Heimo
Till höger: Evert, Sune, Uffe, Louise, P-G

KM BOULE:
HARRY PÅ 
TRONEN!

En lördag i början på mars avverkades årets KM i boule 
i Huddinge, närmare bestämt i Björnkullahallen. Arrangör 
av tävlingen var som vanligt Katarina Tell som traditions- 
enligt även såg till att alla bjöds på förtäring i en paus i pro-
grammet.

När det hela var klart såg prislisten ut så här:

1. Harry Hugosson
2. Katarina Tell
3. Peter Andersson
Specialtävlingen ”Djurgårdskalle” vanns i år av Rolf Hag-
man.

 Red
Katarina, Harry, Peter
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REGN!

BOWLING HEMMA
 
HERRAR 24
Plats Namn ......................................Resultat

1 Ulf Rystedt ........................... 956
2 Peter Ring ............................. 926
3 Kaj Åkerlund ....................... 913
4 Björn Hjelm .......................... 883
5 Fredrik Nilsson .................... 882
6 Stefan Jensson ...................... 857
7 Dan Mattisson ..................... 792
8 Peter Törnqvist .................... 789
9 Peter Andersson .................. 781
10 Lars Rahme .......................... 779
11 Clas Ahlberg ........................ 776
12 Hasse Haglund .................... 774
12 Karl-Åke Fäldt ..................... 762
14 Stig Bramsäng ...................... 756
15 Bernt Otterström ................. 736
16 Heimo Auer ......................... 703
17 Hasse Svensson ................... 698
18 Stig Eriksson ........................ 684
19 Svante Olsson ...................... 682
20 Hasse Lindberg ................... 680
21 Hasse Lunden ...................... 586
22 Lars-Åke Åkerman ............. 566
23 Lars Westman ...................... 546
24 Pär Hansson ......................... 530

DAMER 8
Plats Namn ......................................Resultat

1 Rosie Sjöholm ...................... 729
2 Lena Nyberg ........................ 697
3 Gunilla Johansson ............... 678
4 Annelie Buller-Granlund ... 619
5 Monica Bolinder .................. 587
6 Berit Sandelius ..................... 500
7 Helena Andersson ............... 450
8 Kajsa Johansson ................... 443

TANTO  UTAN  SOL  OCH  VÄRME !
Traditionsrika Bangolf på hemmaplan i Tantolunden råkade i år ut för kyla, blåst och regn. Det var 
första gången någonsin som solen  lyste med sin frånvaro vilket innebar att det var ett huttrande 
gäng som utomhus avslutade tävlingen med kaffe och smörgås.

KM
Årets arrangemang var utlyst som Klubbmästerskap inom SPIK. KM i Bangolf har arrangerats tidigare men 
mästerskapet har legat i träda under en mycket lång period.Nu verkade det dock som vädergudarna inte var så 
värst förtjusta i idén att göra en nystart.

Två klubbmästare korades emellertid. På damsidan blev det en riktig sensation då Birgitta Gavelius tog hem 
titeln. Birgitta hade 99 slag på de två rundorna. Bland herrarna vann inte helt oväntat Karl-Åke Fäldt med sina 
78 slag.
Dolda i diverse olika regnplagg kämpade alla övriga tappert med den lynniga blåsten och de vattenfyllda ba-
norna. Alla verkade ändå ganska nöjda med sina resultat. Men visst vill vi ha tillbaka värmen och solen nästa 
år. Om detta rådde ingen oenighet.

ÖVRIGT
Arrangemanget som sådant fungerade mycket bra, därför en eloge till Louise och Gunilla som hade benägen 
hjälp av Kajsa. Till Er andra säger vi precis som man gör till sina gäster i TV-Aktuellt: Tack för att Ni kom!

HaSSe

RESULTATBÖRS
BANGOLF HEMMA

HERRAR 18       
    
Efternamn       Förnamn       Totalt       Antal Spikar         Plac.        Anm.

Fäldt Karl-Åke 78 2 1:a 
Mattsson Christer 81 3 2:a 
Oxalaryd Rolf 85 2 3:e 
Andreasson Bo 86 1 4:e 
Sundelin Jan 92 1 5:e fler 2:er
Lundén Hasse 92 2 6:e 
Andreasson Karl-Erik 95 1 7:e 
Ericsson Bengt 98 1 8:e 
Auer Heimo 102 3 9:e 
Mattisson Dan  103 2 10:e 
Eriksson Stig 108 1 11:e fler 2:er
Otterström Bernt 108 1 12:e 
Bramsäng Stig 109 1 13:e 
Gavelius Per 112 1 14:e 
Bernskans Roland 116 2 15:e 
Westman  Lars 120 1 16:e 
Åkerman Lars-Åke 132 0 17e 
Hansson Pär 143 2 18e      
     

DAMER 12   
    
Efternamn       Förnamn       Totalt       Antal Spikar         Plac.        Anm.

Gavelius Birgitta 99 2 1:a fler 2:er
Nyberg  Lena 99 2 2:a 
Buller Granlund  Annelie 103 2 3:e 
Persson Carina 106 1 4:e 
Johansson Karin 112 1 5:e fler 2:er
Ekblom Louise 112 1 6:e 
Rönnerstig Renee 116 3 7:e 
Johansson Gunilla 121 1 8:e 
Hult-Carlsson Kristina 131 1 9:e 
Bäck Greta 135 1 10:e 
Sandelius Berit 143 1 11:a 
Erlandsson Gunbritt 163 1 12:a 
     

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

StyrelsenOB
S!

Stig E 
kollar

Stig B kämpar på

I väntan på 
resultaten
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NÄSTA TIDNING UTKOMMER:

Innehåller bl.a:
• BELLMANSTAFETTEN

• BLODOMLOPPET
• PM BOULE

• POSTMILEN

30:e september 2016

Trevlig sommar
önskar
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