Verksamhetsberattelse 2013
Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013-01-01 – 2013-12-31 för Postens
Kamratklubb, Lund.

Styrelse
Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:
Ordförande

Annika Aronsson

Vice ordförande

Tommy Månsson

Kassör

Marie Berg

Sekreterare

Tage Olsin

Övriga ledamöter

H G Hansson
Katarina Hansson
Bo Pettersson

Suppleanter

Thorbjörn Andersson
Jonas Johansson

Styrelsemöten
Under verksamhetsåret har styrelsen haft åtta protokollförda möten.

Medlemmar
Medlemsantalet ligger på 130 medlemmar. Medlemsantalet är oförändrat i förhållande
till föregående år, lite tapp och lite nya medlemmar.

Ekonomi
Vi förvaltar medlemsavgiften och hjälpmedlet från PIF, Postens Idrotts Förbund, väl.
Under 2013 har vi kunnat tillgodose våra medlemmars önskemål om deltagande i PIF:s
olika arrangemang. Vi försöker hålla kostnaderna nere genom att genomföra starter på
hemmaplan och vid centrala arrangemang använder vi oss av så billiga resealternativ
som möjligt.
Marie Berg

Verksamhet
Deltagande i postmästerskap
Mästerskap
Postskidan
Postmilen
Posttrampet
Postsimmet
Bangolf
Boule
Bowling
Five-a-Side
Innebandy
Kubb
Golf
Summa
Klassikern
Bollklassikern

Antal
2
6
0
0
0
15
2
16
0
7
0
32
-

Antal
hemma
4
0
2
2
6
5
19
-

Totalt
6
6
2
2
6
15
7
16
0
7
0
51
1
4

Föreg.
år
6
7
2
6
15
9
7
14
0
0
0
69
5
5
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Postklassikern
Klassikertagare detta år var: Christina Nimmerfeldt
Postskidan i Umeå
Endast två deltagare från Lund tog sig upp till Gävle för att avverka postklassikerns
första gren, Postskidan. För att underlätta för oss i Söder valde de att lägga banan på en
äng så det inte blev så mycket backar. Men stakåkning är minst lika jobbigt. Återigen
lyckades vi med att INTE inta sistaplatsen, vilket är bra gjort med tanke på vad vi har för
träningsmöjligheter. Kvällens bankett bjöds på buffé och dans i vanlig ordning.
På hemmaplan var det två som åkt skidor och två som gått stavgång.
Annika Aronsson
Postmilen i Eskilstuna
I år gick postmilen i Eskilstuna ute på Vilsta friluftsområde.
Vi som deltog var: Annika Aronsson, Helen Möller, Katarina Hansson, Marie Berg, Peo
Nilsson, Poul Hommel-Nielsen alla sprang eller gick milen, Katarina o Peo sprang i
tävlingsklassen.
Det var en väldigt trevlig och vacker bana som började med 5 km på en kuperad
skogsslinga sen in mot centrum längs Eskilstunaån.
Inte ont anade så var jag väldigt ”jagad” var så säker på att jag i lugn och ro skulle kunna
hämta kameran för att fota Peo när han kom i mål men när jag vände mig om efter
målgång så stod han precis bakom mig.
Deltagare
Katarina
Peo
Helen
Annika
Poul
Marie

Tid
48:10
48:21
1:08:22
1:10:45
1:31:12
1:37:18

På kvällen var det Buffé och dans till Titanix också ute på Vilsta.
Annika Aronsson
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Cykel
Ingen från vår förening var iväg på det centrala evenemanget utan det blev endast
hemmaplan och vi blev bara två, Katarina o Peo tog tåget till Helsingborg lördagen
morgonen den 7 september, vi skulle varit tre men Marie var sjuk.
I år skulle vi testa något nytt, vi brukar cykla till Köpenhamn men i år blev det norrut
istället, till Gilleleje. Fick ytterligare tips i ostbutiken inne i Helsingör om hur vackert det
var om man cyklade fortsatte förbi Gilleleje mot Tisvildeleje, men det skulle bli lite för
lång tur för oss. Det skall ju var 5 mil men vi brukar få en mil extra. Rundan i år blev 58
km.
Solguden var med oss, otroligt 22 grader, lite blåsigt. Vi brukar alltid cykla första helgen i
september och vädret har nästan alltid varit fantastiskt, men det gick ju bra med andra
helgen också. Både bad och picknick längs vägen.
Katarina Hansson
Simning
Simningen gick i november i Jönköping cirka 200 ställde upp där. Tyvärr ingen från Lund
men på hemmaplan den 24 november i Högevallsbadet simmade två medlemmar 1000
meter.
Bo Pettersson

Bollklassikern.
Vi som tog klassikern 2013 var Sven Andersson, Tommy Månsson, Christina Barnell och
Monica Westerlund.
Bangolf
Som vi brukar skulle vi spela på Bulltofta minigolfbana, men tyvärr ställde vädret till det.
De hade stängt eftersom det regnade för mycket. Vi åkte iväg till Kulladals minigolfbana,
där vi spelade och undertecknad stod som segrare. Deltagare var Monica Westerlund,
Christina Barnell, Marie Berg, Annika Aronsson, Sven Andersson och Tommy Månsson.
Inga deltagare i det centrala arrangemanget.
Tommy Månsson
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Bowling
Postens Kamratklubb Lund sände iväg två deltagare till Örebro. Johan Mårtensson som
tävlade i tävlingsklass och kom på 27:e plats. Poul Hommel Nielsen ställde upp i
motionsklassen och hamnade på 35:e plats.
På hemmaplan spelade vi som vanligt i Lund. Där lyckades Tage Olsin bäst följd av Sven
Andersson, Tommy Månsson, Christina Barnell och Monica Westerlund.
Tommy Månsson
Boule
Den 27 april började årets spel med korpens vårcupen i stadsparken endast jag deltog.
Den 29 april startade korpens seriespel med 6 lag med från posten. Den 17 juni slutade
vi för sommaruppehåll.
Den 12 augusti startade serien igen och den 2 september tog det slut.
Årets spel i korpen för våra postlag gick väl lite sämre än vi tänkt oss. Jag och Torbjörn
Andersson kom 3:a i division 1. Våra 2 lag i division 2 klarade sig kvar. Våra 3 lag i
division 3 gick det lite sämre för. De lagen hamnade på de sista 3 platserna i serien. Det
innebär att 2 lag ramlar ner i division 4 till nästa år.
Den 31 augusti – 1 september var det dags för årets postmästerskap i Linköping. Vi var
15 stycken postare med stora drömmar som åkte dit. Det gick ganska bra faktiskt denna
gång. Jag och Torbjörn Andersson gick till final i B-klassen där vi tyvärr förlorade. Till
final i endagsspelet gick också Sune Lundahl och Torgny Jeppsson, men även de
förlorade finalen. Det var nog vårt bästa Post SM ändå. I övrigt var det en bra helg.
Maten och boendet var bra och vädret var fint. En lyckad helg tror jag de flesta tyckte.
Den 29 september var det dags för årets klubbmästerskap i singelboule eller Kjell
Helanders vandringspris. Vi var 16 stycken taggade postare som kom till spel denna dag.
Efter många matcher blev det jag mot Jonas Jacobsson i finalen. Jonas vann med 13-8
och det innebar att han vunnit singelspelet 5 gånger. Därmed tog han hem Kjell
Helanders vandringspris för gott. Vi säger ett stort grattis Jonas. I övrigt blev det en
toppendag med solsken i stadsparken.
Med dessa ord vill jag tacka för bouleåret 2013 och vi syns 2014 med nya friska tag.
Paul Grahn
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Innebandy
Klubben hade inga deltagare i postmästerskapet, som för övrigt ställdes in, detta år.
Jonas Johansson

Five-a-side
Posten Lund hade två lag i five a side i Stockholm, ett herrlag och ett mixed lag.
Herrlaget tog sig till kvartsfinal där dom fick ge sig med uddamålet. Bra insats då lagen
höll bra klass. Victor Johansson blev bäste målskytt för Lundalaget. Mixlaget åkte ut
redan i gruppspelet. Mycket berodde på att två spelare blev skadade redan i första
matchen. Övriga spelare fick då matchas hårt med 4 matcher på kort tid. Vi hade en
trevlig helg i huvudstaden och åkte hem träningsvärk och onda kroppar. Arrangemanget
höll inte den klass som när Växjö och Jönköping har hand om det.
Jonas Johansson

Golf
Klubben hade inga deltagare i postmästerskapet detta år.
Katarina Hanssson
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Slutord
Jag vill tacka alla i styrelsen och sektionerna för mycket goda insatser under
verksamhetsåret 2013. Jag vill även tacka våra medlemmar och PM-deltagare för år
2013. Jag hoppas på ett nytt härligt verksamhetsår 2014.
Annika Aronsson

Lund 2014-02-25

Annika Aronsson

Marie Berg

Tommy Månsson

Tage Olsin

H G Hansson

Katarina Hansson

Bo Pettersson

Sida 7 av 7

