
SPIK LAG 2 - HUDDINGEBELLMANSTAFETTEN

Nummer 3 – 2016

• POSTMILEN VÄSTERÅS
• BELLMANSTAFETTEN 
• BLODOMLOPPET 2016

• BORDTENNIS-NYTT

 Rickard                   Niklas                Christer                      Johan             Johan

Stockholms-
Postens IK:s
IDROTTSTIDNING



2

SPIK:s STYRELSE 2016

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

V. ordförarnde: 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: Karin Johansson,
 Borgarfjordsgatan 21A, 4202
 164 53 Kista
 tel. 08-632 03 86

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: Leif Åberg,
 Björkstickegången 37, 135 33 Tyresö
 tel. 742 28 54

 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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Postens Idrottsförbund har under många år varit 
medlem i Union SCIPT, ett europaförbund för Post- och 
Teleanställda, med idrott och kultur på programmet.

Jag hade förmånen att arrangera det första Bowling-
mästerskapet 1998 i Helsingborg. En helt ny erfarenhet 
att samtidigt som ledare även få vara spelare. Man knöt 
nya kontakter och i stort sett bara positivt.

Vi från Sverige visade att vi är i det absoluta topp skiktet, 
bland damerna och herrarna.

Till Malta 2002 fick jag ta ut en trupp, som var än mer 
framgångsrika. Man kan önska sig mycket, men att få 
med en spelare som slog det högsta man kan få på en 
serie, 300 poäng i ett Europamästerskap slår allting. Olle 
Ivert från Skellefteå lyckades med detta. Då blir man 
imponerad som ledare. Damerna och herrarna var åter 
med i den absoluta toppen.

År 2003 var det Golf på programmet och tävlingarna 
gick av stapeln I Dublin på Irland. Nu var jag med som 
ledare för 4 herrspelare. En helt ny uppgift, där man 
fick serva killarna med vatten och bananer på banan. 
Träningsdagen var de ute på förmiddagen och spelade 
in sig. Efter lunchen gick de ut igen och tränade, andra 
länders spelare lyste med sin frånvaro.

När det var dags för tävling, så visade våra killar hur 
man spelar golf på absolut toppnivå.

Europamästare blev Mats Birgersson från Norrköping 
och laget tog guld. I laget ingick två SPIK-spelare Peter 
Öhman och Christer Öhman, samt Tomas Jönsson från 
Lund. Det var en underbar prisutdelning då medaljerna 
delades ut och man var otroligt stolt som ledare. Inte 
ett öga var torrt. Man ska ta med sig att irländarna fick 
kvala, de 100 bästa spelarna samlades vid ett tillfälle för 
att ta ut de 5 bästa. Det hjälpte föga.

År 2006 var det åter dags för Bowling och denna gång 
i Lissabon i Portugal. Upplägget var inte det bästa och 
man hade ingen förståelse för hur bowlingmästerskap 
skulle genomföras, samt att en del länder inte tog med 
spelare som kan spela bowling. Vi var dock med i toppen 
även denna gång.

Sista Bowlingmästerskapet var 2010 och orten var Rouen 
i Normandie, Frankrike. Nu hade jag fått ihop det bästa 
laget någonsin. Ett mycket bra arrangemang.

Bland damerna gjorde Anneli Strandgård SPIK, en 
fantastisk insats. I en spännande final stod hon som 
segrare och hon hade det bästa stödet från oss och alla 
fransmän. Laget fick silver och damerna var otroligt nära 
att vinna lagspelet. Mycket bra.

I herrspelet var alla i perfekt toppform. Vad sägs om 
följande prislista: Patrik Ahlstrand Falköping (Guld) 
Stefan Biehl Hagfors (Silver) Eric Sjöberg Hagfors 
(Brons) Inte nog med det så vann vi även lagspelet.

Guldlaget: Patrik, Stefan, Eric, Bengt Lindewall Göteborg, 
Olle Ivert Skellefteå och Jan Johansson Hagfors. Det var 
en underbar känsla att vara med och bidra i detta lag.

Som avslutning så har jag många härliga minnen från 
Union SCIPT, både som spelare och ledare samt delegat 
på General Assembly (förbundsmöte). Man har haft ett 
stort utbud på både kultur och sport. Det har varit ett 
stort engagemang från många 
olika Post och Teleföretag, men 
på senare år har det skett stora 
förändringar inom Post- och 
Teleföretagen, och det finns en 
mycket liten verksamhet kvar i 
Union SCIPT.

Bengt  LindewaLL

INTERNATIONELL  POSTIDROTT
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Vi gratulerar
50-åringar  
Per Näsman, Åkersberga 3 oktober
Roland Lenngren, Älvsjö 15 oktober
Jörgen Sundqvist, Bromma 29 oktober
Örjan Elneus, Stockholm 1 november
Maria Tysén Holmberg, Järfälla 13 november

Jana Olli, Bandhagen 30 november
Mats Friman, Gustavsberg 3 december
Catalina Leoson, Segeltorp 16 december
Niklas Ahlbom, Stockholm 20 december
Lars Johansson, Sundbyberg 29 december

70-åringar  
Bent Oddsen, Lidingö 1 oktober
Margareta Mattisson, Bromma 8 oktober
Sven-Olof Nyberg, Skogås 23 oktober
Per-Olov Broström, Mora 11 december

Lennart Petersen, Spånga 17 december
Owe Olausson, Årsta 17 december
Tuula Törnudd, Rimbo 21 december

60-åringar  
Rolf Lindefors, Bromma 13 oktober
Torsten von Gegerfelt, Tyresö 15 oktober
Gunilla Johansson, Hägersten 19 oktober
Per Hägerfors, Johanneshov 23 oktober
Dick Norén, Stockholm 26 oktober
Roland Johansson, Jordbro 31 oktober
George Wängberg, Hässelby 14 november
Tommy Söderholm, Spånga 16 november

Robert Andersson, Knivsta 17 november
Eva Nilsson, Huddinge 19 november
Ann-Britt Pettersson, Tyresö 24 november
Siv Andersson, Farsta 7 december
Jan Castlin, Handen 16 december
Sven-Erik Wenngren, Skogås 16 december
Karl-Åke Fäldt, Enskede 21 december

80-åringar  
Karl-Evert Crageus, Älvsjö 25 oktober
  

90-åringar  
Nils Nilsson, Skärholmen 27 december
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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



DRAGNING SPIK:S 
MEDLEMSLOTTERI  AUGUSTI  2016

Vinst 1 1011
Vinst 2 648 
Vinst 3  1135 
Vinst 4 1161
Vinst 5 447
Vinst 6-76
 104 135 141 206 209 210 266 283 285 
 347 352 363 376 388 407 415 434 442 
 467 500 551 568 576 597 638 661 664 
 674 685 690 698 716 726 746 790 793 
 799 858 865 874 876 938 944 955 964 
 977 1007 1022 1024 1036 1050 1054 1092 1093 
 1137 1141 1158 1159 1193 1219 1224 1232 1261 
 1267 1311 1323 1342 1382 1393 1410 1420 

Som kontrollant vid dragningen har Sune Pettersson fungerat. 

Nästa dragning sker i oktober.

IN  MEMORIAM 
VALLE  SÖDERSTRÖM

En av våra äldsta medlemmar, Valle Söderström, har lämnat oss för alltid.

Valle kämpade under många år mot en besvärlig sjukdom men i slutet av augusti i år orkade han inte längre 
utan avled under en vistelse på Huddinge sjukhus.

Valle var  SPIK trogen under en lång tid och han invaldes också på senare år i Föreningen Gamla Spikare

Vi minns honom mest som en mycket duktig löpare med 1500m som  bästa distans.
Han erövrade åtskilliga postmästerskap genom åren.

Efter den aktiva karriären jobbade han som revisor både åt PIF och  SPIK. Han var 
ekonomiskt intresserad och hade en god blick för att hantera siffror.

Han var en hängiven gotlänning som var väldigt noga med att varje dag läsa 
Gotlands Allehanda.

Valle var som människa lågmäld, enkel och genuin. Bakom den fasaden besatt 
han en enorm kunskap och erfarenhet om det mesta här i samhället.

Saknaden efter dig, Valle, är stor hos alla oss  SPIK:are.

Hasse Lundén
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BLODOMLOPPET  2016
I en tid som sprudlar av aktiviteter med studentfester & 
skolavslutningar för de yngre och sommar och semestrar 
för oss lite äldre, ja det är då som Blodomloppet arrangeras 
ute på Djurgården i början av juni. Loppet som går i en av 
de vackraste delarna av Stckholm med mycket grönska och 
i mycket vacker natur. Loppet har vuxit sig riktigt stort sen 
starten 1993 då det var ca 500 löpare som deltog. I år sprang 
drygt 20 000 löpare under de 2 dagar loppet arrangerades.  

Vi i SPIK deltog den första av dessa 2 dagar och det fanns 
2 distanser att välja på. En längre distans på 10 km eller 
en kortare variant på 5 km. SPIK var välrepresenterat på 
båda distanserna då loppet dels ingick i vår Postklassiker 
samt att man sprang för en god sak. Totalt var vi 31 postisar 
som sprang fördelat på 23 st som sprang den längre och 8 
st som deltog på den kortare sträckan.  Hur gick då loppet 
? Jag själv sprang den kortare 5 km-sträckan gjorde det på 
lite över 21 minuter. På 10 km var Annelie Buller Granlund 
snabbast med 43,12 och bäste manlige löpare var Rikard 
Kassberg med 46,36. Efter loppet var det sedvanlig picknick 
som arrangörerna bjöd på.

Bernt O

Stig värmer upp!

Scheiler och Jenny

Målgång!
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SIMNING PÅ HEMMAPLAN 2016


LÖRDAGEN DEN 15 OKTOBER

SPÅNGABADET, SOLHEMSVÄGEN 46, SPÅNGA
KLOCKAN  10.00  -  13.00


PENDELN TILL SPÅNGA STATION ELLER 

BUSS 117 FRÅN BROMMAPLAN OM DU RESER KOMMUNALT


START VARJE HALVTIMMA MED 8 SIMMARE PER GÅNG

VILL DU TA GOD TID PÅ DIG – VÄLJ EN TIDIG STARTTID !

SPIK BJUDER PÅ FÖRTÄRING EFTER SIMNINGEN!

Välkomna!

KOSTNAD:  
75 KR som insätts på SPIK:s Plusgiro 700528-3

ANMÄLAN: 
E-post till Carina Persson: astrakan143@yahoo.se

eller skriftligt till SPIK, 10500, STOCKHOLM
Senast: 7 oktober

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

www.spikare.se
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TRE  SPIK-LAG PÅ LÖRDAGEN!
Anneli Buller-Granlund hade förberett det hela perfekt 
vilket innebar att 15 SPIK-löpare infann sig, alla 
dessutom exakt till den tid Annelie angett i  kallelsen.
De tre lagen såg ut som följer:

LAG 1: Raul Garcia - Annelie Buller Granlund - Jakob 
Persson - Bernt Otterström - Mikael Nordlund

LAG 2: Mirja Lundin - Carina Persson - Daniel von 
Berlekom - Olof Björkman - Peter Ögren

LAG 3: Johan Jonsson - Johan Söderlund - Christer 
Åkerström - Niklas Johansson - Richard Örn

Alla lagen kämpade på bra och nådde resultaten:

LAG 1:  14:e plats, tid 1.21.54

LAG 3:  23:e plats, 1.26.09

LAG 2:  162:a plats, 1.42.37

Totalt fullföljde under lördagen 337 lag . 

BELLMAN NÖJD!
Bellman njuter nog i sin himmel när han ser hur 
trevligt man kan ha i Nationalstadsparken en dag 
som denna. Här roar sig både unga och gamla på ett 
avslappnande och skönt sätt.

Hoppas SPIK har fem lag nästa år!

Noteras kan också att LAG 3 enbart bestod  av löpare 
från Huddinge. 

En idé för styrelsen att fundera vidare på !

Hasse

BELLMANSTAFETTEN:
TRE  SPIK-LAG DELTOG !

Årets Bellmanstafett lockade som vanligt ett  stort antal deltagande lag. Stafetten är numera 
fördelad på tre dagar under en vecka;  onsdag, torsdag och lördag.

Lördagsupplagan består fr o m i år av 2 sträckor á 2.5 km och  3 sträckor á 5 km. Onsdag-torsdag är 
det 5 km som gäller över lag.

SPIK-rygg

Annelie

Mikael,Raul, Bernt, Annelie,Mirja, Carina,Peter, Olof
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INBJUDAN
ALLA  SPIK:ARE ÄR  VÄLKOMNA  ATT  DELTA I

KM  I  BOWLING
SÖNDAGEN  DEN  13  NOVEMBER  2016

SAMLING  KL  10.00/ START  KL  10.30

PLATS: BOWL-O-RAMA  ÅRSTA 

UPPKÖPARVÄGEN  1 

P-PLATS  FINNS

DAM- OCH HERRKLASS – 5 SERIER PER DELTAGARE!

ANMÄLAN OCH AVGIFT: 150 KR INBETALAS TILL SPIK:S

PLUSGIRO: 70 05 28 – 3

ANGE  KM I BOWLING PÅ TALONGEN !

ANMÄLAN  SENAST DEN  28  OKTOBER!

UPPLYSNINGAR:  SVANTE  OLSSSON, TEL: 08-6619378

SPIK  BJUDER  PÅ  FIKA  SOM  AVSLUTNING !

VÄLKOMNA!
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Marinerade meningar om sakers tillstånd. Löpa, 
jogga, lunka, springa….efter bussen eller efter väl-
befinnandet.

Postmilen rullar fram över landet, men tråkigt nog 
blir deltagarna färre, för varje år. Ja ok, det försvinner 
ju folk från firman och är väl en orsak, men trots allt 
är många kvar. Hur tänker dom? Om välbefinnandet. 
Orkas det inte, att träna. På fem år har nästan tusen 
färre anmält sig. Är det bara ”det tränade folket som 
blivit över och fått lämna”? I år drygt 500 anmälda, 
varav 86 ”bara” sprang halvan. Mesigt minst sagt.

För oss som har det trögt med löpningen, men ändå 
ställer upp, gäller det att fånga upp de som har trögt 
med löpningen och inte ställer upp. Svinn pratade 
nestor Hasse L om redan 2011, men då menade han 
folk som anmälde sig men sen inte dök upp vid start.  
Ev några som sprang vilse etc. Sedan skall vi inte 
tala om de som anmälde sig för SPIK, men fick kalla 
fötter?? och aldrig kom till start.

För en som inte direkt är förtjust i att springa, nåja 
jogga, så går det ju att tänka på annat när starten gått, 
tex hur det var förr när Postmilen arrangerades lite 
hit och dit. Här kommer en nostalgisk tripp, hur det 
var förr prioriteras, fast framtiden ter sig just nu lite 
dimmig.

Postmilar, snart är det trettioårsjubileum. Går föresten 
i Stockholm!

- Ett  med midnattssol vid pingsttid. - Fanns även tid 
för andra sporter, där! - Clabbe som ”körde rakt över 
disk” i Globen ett annat år. - VD Grabe som kom från 
Eriksson och spelade banjo.- Ett annat år var ”kvasten” 
ett gäng Årstafolk med välfyllda ICA-kassar eller 
var det konsums. Picknick i alla fall. - Jakob som tog 
revansch för ”felspringningen” i Götet.

- I ttellaområdet  var det tälttak  över matgästerna. 
- Stadslopp var det en annan gång. Bara asfalt mao. 
- Sten och Stanley skötte dansgolvet, med bravur. 
- Gessles alla ”refursbrev” från skivbolagen kunde 
man titta på ett annat år. - Brandlarmet gick under en 
annan kamratfest och många åkte tåg till en -  Postmil 
som finns i minnet hos många. - Många fick uppleva 
en magisk solnedgång vid en annan kamratfest….. - 
Glömde platsen med ett hotell där dubbelrum hade 
sängar med ett täcke. Mysigt!? Åka tåg ja, men båt till -  
kamratfesten har det varit åtminstone en gång!- Ulrika 
Johansson sprang postmil med barnvagn.

Nostalgitripp minst sagt att gå igenom iakttagelser på 
gamla  postmilar.

Var var vi nu? Postmilen i Västerås. Nästan så det 
glömdes bort. Tröttheten blir påtaglig med hjärnan full 
av  gamla postmilar och benen fulla av spring, eller 
rättare sagt ”tomma av spring”. Denna gång  sprangs 
det över Svartån via broar. Svartån är ett populärt namn 
på åar i landet. I princip skulle man kunna ta sig från 
gurkstan, via Mälaren, Eskilstunaån, vidare genom 
Hjälmaren, till  Svartån som rinner igenom Örebro. 
Men detta får bli en annan gång. Kanske ett tips om ett 
nytt äventyr/arrangemang?!  Nu gällde årets Postmil 
som startade och slutade vid Lögarängsbadet. En 
trevlig bana. Mycket folk i omlopp. Västerås passade 
på att ha sina Skärgårdsdagar  och många aktiviteter 
var det, alltså förutom vår löpning. Undan gick det 
för vinnarna, några tog det piano, men efter runt tre 
timmar fanns inget  som tydde på att här hade årets 
Postmil ägt rum. Start och målplats var bokstavligen 
nerplockad.

Men först var det prisutdelning för de tre bästa i varje 
klass. SPIK var med på alla pallarna utom i herr och 
damklassen. Kul! Visar dock på att återväxten i SPIK 
kanske inte är den bästa, men de som började en gång 
har inte slutat. Bra så. Sedan blev det ”after run” på 
olika ställen i gurkstan. Populärt förstås.

Avslutades gjordes det med festligheter på Aros 
CongressCenter. Kamratfest när den är som bäst. 
Buffémiddag som vanligt tvingas man att konstatera. 
Men det är väl enklast så. Och priset är väl också med 
som lättast påverkansbart. När maten tuggats ned 
så väntade förstås dans. Den här gången ”styrde” 
Titanix  ”after buffé”, med välkänd bravur. Disco 
fanns för de som ville ha det hippigare. Och så fick 
alla veta att 6 maj nästa år går Postmilen i Göteborg.
Den här återblicken bakåt i tiden med Postmilar leder 
ju vidare till frågan” Vad kommer ni själva ihåg! Mao 
är det tävlingsdax, med priser i potten. Gå in på vår 
hemsida: www.spikare.se  och

besvara ställda frågor. Tolv till antalet. Lite ledtrådar 
har ni i ovanstående text, med både personliga och 
allmänt kända iakttagelser. Lycka till!! 

Lennart H

POSTMILEN  I  VÄSTERÅS
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SPIK höll spelet väl uppe första halvlek, hade en del mål-
chanser men gick till halvtidsvila med ett mål i baken.

I slutet av andra halvlek tappade SPIK orken en aning 
vilket innebar att motståndarna kunde öka på sin 
ledning och fastställa segersiffrorna till  4 – 0.

I målet hade SPIK för dagen inte tillgång till vare sig 

förste eller andre målvakten. Vi tyckte dock tredje-
målisen trots en viss oträning jobbade på bra.

Noteras kan också att motståndarna Borsten hade 
en skara på ca 5-6. supportrar på plats. De gjorde sig 
ordentligt hörda matchen igenom.

Hasse

DIV 7 – FOTBOLL
SPIK FÖLL PÅ KÄRRTORP!

En varm och solig söndagseftermiddag i augusti mötte SPIK Fotboll Södergänget Borsten i 
Stockholmsserien div 7. SPIK kom till spel med en tunn trupp och få avbytare.

BRA FÖRSTA HALVLEK

Hasse, Carin, Carina

Postmilare

Start!
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När herr Tidningsredaktören frågade mig om jag 
kunde skriva om ”Mina Smultronställen” så visst 
kunde jag det. Det är ju Stugan och Småland, men 
på herr redaktörens min förstod jag att det var i 
Stockholmstrakten som smultronställena skulle finnas. 
Då blev det lite knivigare, det finns ju så många fina 
ställen i Stockholmstrakten. Men efter lite fundering 
så kom jag fram till två ställen som utmärker sig 
nämligen Vintervikens/Mälarhöjdens friluftsteater.

Vintervikens/Mälarhöjdens friluftsteater startades 
i aug 2013 av några entusiaster som tyckte att 
Mälarhöjden saknade en friluftsteater, jag fick upp 
ögonen för teatern året därpå. Teatern ligger utmed 
promenadvägen vid  Mälaren inte långt från Konditori 
Lyran. (Även Konditori Lyran är värt ett besök, Lyran 
är nyrenoverad). Jag har sett några föreställningar, det 
är en fröjd att sitta i sluttningen, i kvällningen, ner 
mot Mälaren och i bakgrunden se båtar tuffa förbi på 
Mälaren, de blir en del av kulissen. Det är svårt att 
beskriva stämningen, det behövs ett besök. I år har 
programmet på teatern bestått av musikuppträdande.

Vinterviken ligger i en dal-
sänka mellan Lilje holmen, 
Aspudden och Grön dal. En 
grön oas inte långt från Stockholm 
City. Det var här som Alfred Nobel hade dynamitfabrik. 
I Nobels gamla fabrik hittar man nu en restaurang och 
café, här spelas tv-programmet ”Sveriges Mästerkock” 
in. I andra byggnader som finns kvar från Nobel-tiden 
har ett flertal konstnärer etablerat sig.  Det finns även 
en aktiv trädgårdsförening som har café, arrangerar 
grill och musikkvällar, 
skördemarknad m m. 
Den stora gräsmattan är 
en populär picknickplats, 
brännbolls- och kubbplan. 
Sist men inte minst så 
kan man bada i Mälaren 
eller ta sig en promenad 
bort till Mälar höjdens 
friluftsteater.

guniLLa  JOHanssOn

MINA  SMULTRONSTÄLLEN

Årets PM i Bangolf lockade ett stort antal deltagare till Västerås.

Ett 50-tal spelare infann sig till  kvalspel på fredagen, dagen innan PIF:s flaggskepp Postmilen 
drog igång.

PM  I  BANGOLF:  LISBETH  SUVERÄN !

De bästa spelarna från 
kvalspelet gjorde sedan upp om 
mästerskapstiteln. Här sållades 
verkligen agnarna ut från vetet då 
man till skillnad mot kvalspelet 
använde sig av de kvalificerade 
hindren.

När krutröken skingrats stod två 
mycket rutinerade spelare överst 
på pallen.

För vilken gång i ordningen är 
omöjligt att veta men vår egen  
LISBETH ELLSTRÖM vann 
återigen damklassen.

Lika säker  och ohotad var 
Falköpings PETER KARLSSON 
bland herrarna.

GRATTIS  säger vi !

red

LISBETH!
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Starta på Hornsgatan 38 vid korsningen Hornsgatan-
Bellmansgatan (högst upp på puckeln).  Följ 
Bellmansgatan och tag till vänster vid Bastugatan, följ 
Bastugatan till Timmermansgatan, tag till vänster ner 
till Hornsgatan där du åter tar till vänster och följer 
Hornsgatan tillbaka till startpunkten.

OBS! På dessa gator och inom det område de 
begränsar hittar du 8 bilder.

Ange bildernas gatuadresser och sänd in dina 
lösningar senast 31 oktober till: 
SPIK, Posten,  
105 00, Stockholm  
eller till lunden.hans33@gmail.com

LÖSNINGAR OCH NÅGRA PRISTAGARE I NÄSTA 
NUMMER !

LYCKA  TILL !

HÖSTPROMENAD  PÅ  SÖDER

BILD B

BILD D

BILD A

BILD C
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TROTJÄNARE  LÄMNAR!

ULF BORGSTRAND lämnar i och med  
höstsäsongen 2016 sin funktion inom 

bordtennissektionen.

Detta sker efter en lång och aktiv insats för SPIK 
Bordtennis.

Uffe började som aktiv spelare för att på senare 
år övergå till att ansvara administrativt för 

Bordtennissektionen. Ett jobb som sedan sysselsatte 
honom under många år.

SPIK-Tidningen tackar för gott samarbete. Uffe var 
perfekt i arbetet med att regelbundet rapportera in 

allt som skedde inom Bordtennisen.

BENGT KRANTZ går nu in som ersättare för Uffe. 
Bengt kommer in i verksamheten med en enorm 

erfarenhet av bordtennis i bagaget.

SPIK-Tidningen önskar Lycka Till!

Hasse

Vi kommer under säsongen 2016-2017 att fem lag 
i seriespel.

A-LAGET HERRAR DIV 2 (LAGLEDARE SUNE 
PETTERSSON )

Seriespelet startar den 24-25 september i Visby 
med IFK Visby som arrangör.

Truppen består av: Thomas Eriksson, Hans 
Hellgren, Anders Johansson, Ulf Karlsson och 
Hans-Peter Häger.

Lagledare Sune Pettersson är för närvarande etta i 
Sverigerankingen för herrar 70.

SENIORLAG DIV 4 - Kenneth Jonsson

VETERANLAG DIV 1 - Hans Hellgren

VETERANLAG DIV 3 - Rolf Näsberg

PENSIONÄRSLAG DIV A - Christer Mattsson

Bengt Krantz

BILD E BILD F

BILD G BILD H

BORDTENNIS - NYTT !
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FEMKAMP

Gamla SPIKARE hade i år sin traditionella 
höstfemkamp förlagd till Älvsjö där Bordtennisbossen 
Sune Pettersson bjudit in de 21 medlemmarna till sin 
villa på Nyckelpigsvägen 35.

P-G I TOPP!

I år fick vi förutom de sedvanliga femkampsgrenarna 
pröva på lite förenklade varianter av både kubb och 
golf.

När sammanräkningen var klar stod P-G Pettersson 
överst på pallen.

Han såg mycket nöjd ut när han fick ta emot 
vandringspriset av vår ordförande Åke Kihlberg.

Tjejerna som tog tredubbelt förra året fick i år nöja sig 
med andra och tredje plats: Berit Sandelius tvåa och 
Gunilla Johansson trea!

13 medlemmar deltog totalt.

MÖTE

Åke ledde sedan ett enklare möte där bl a kassören Leif 
Åberg konstaterade att den ekonomiska situationen f 
n är god.

Beslut togs sedan om att förlägga Årsmötet 2017 till 
torsdagen den 19 januari.

Vår äldste medlem Evert Gillberg berättade sedan 
fängslande om hur det kunde gå till i postsammanhang 
på tiden då ”det begav sig”. Han har varit med om 
mycket den gode Evert!

Avslutningsvis tackade Åke värdparet Renée och Sune 
för en trevlig eftermiddag i Älvsjö.

Hasse

FEMKAMP
GAMLA  SPIKARE

OBS! Högst 

på 30 sek!

Sune

Åke!
Evert

Nya medlemmar: Biffen och Svante
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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:

Innehåller bl.a:
• PM GOLF

• BORDTENNIS
• INNEBANDY

• KALLELSE ÅRSMÖTE

31:e december 2016
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