
 

 
 

 

Nyhedsbrev nr. 1, 2021    
 

 

FM’erne for resten af 2021 fremgår af nedenstående plan: 

 

Dato:             Idrætsgren:                           Sted:   

    

26. september  Fiskeri                                   Sønderborg 

2. oktober   Skydning     Fredericia 

3. oktober   Bowling                                Vejle 

30. oktober   Golf     Middelfart 

13. og 14. november  Billard                                   Aalborg 

   

 

Husk at tilmelde dig via din lokale forening. 

 

 

Nyt fra forbundet 
 

Hip Hip Hurra for Postens Idræts- og Fritidsforbund - og rigtig hjertelig tillykke til os alle fra os alle. 

 

Den 10. februar i år kunne Forbundet fejre sit 75-års jubilæum, men det skete i total stilhed. Helt efter 

planen havde vi nemlig ikke planlagt nogen form for festivitas. Heldigvis - for det var jo bare blevet aflyst 

på grund af corona. 

 

Som I måske kan huske, blev det besluttet på Delegeretmødet sidste år at udskyde festen i 2 år til 2022, 

primært fordi vi ikke skulle afvikle delegeretmøde i 2021 - og dermed ikke havde et indlysende grundlag 

for at få gæster med til festen. 

 

 Sidst i maj måned i år havde vi forretningsudvalgsmøde i Svendborg i forbindelse med 

Forbundsmesterskabet (FM) i minigolf. På mødet planlagde vi afvikling af Delegeretmøde samt forsinket 

aftenfest i anledning af vores jubilæum. Såvel møde som fest bliver afholdt lørdag den 19. februar 2022 

på Best Western, Hotel Fredericia, hvor vi jo har gode minder fra tidligere arrangementer. 

 

Vi håber meget på, at mange af jer har lyst til at deltage i fejringen af Postens Idræts- og Fritidsforbund 

(P.I.F.). I hører selvfølgelig nærmere en gang hen i efteråret. 

 

Corona`en spreder stadig utryghed og frygt omkring os, men det begynder trods alt så småt at lysne. 

Vaccinationerne er godt i gang, og samfundet åbner mere og mere for en normal hverdag, så vi er meget 

fortrøstningsfulde. Vi passer stadig på os selv og hinanden, og det opfordrer vi selvfølgelig også alle jer 

til at gøre. Vi håber, at I er friske og raske, og at I ikke har været fanget i corona`ens vold. 

 

P.I.F. har i dette forår mærket corona`ens snærende bånd med aflysning af FM i badminton. På trods af, at 

udvalget udtænkte mange alternative måder at afvikle stævnet på, kunne det i sidste ende ikke lade sig 

gøre. FM i skydning er udsat til afvikling i starten af oktober måned, og nu håber vi, at dette blev den 

sidste forhindring i corona`ens regeringstid. FM i golf er flyttet til sidst i oktober. Det har vi været nødt til 

på grund af manglende medlemmer i golfudvalget. Vi har gjort en hel del for at finde et par personer, som 



har tid og lyst til at træde ind i udvalget, men det er ikke lykkedes for os. Vi har ikke selv tilstrækkeligt 

kendskab til golfens finesser til at kunne gennemføre et FM. Derimod har vi lykkeligvis fundet en villig 

samarbejdspartner i Landskredsen, som vil afvikle vores mesterskabsstævne sammen med 

Landskredsstævnet i golf. Vores FM bliver naturligvis kun for P.I.F. - medlemmer, men vi kommer til at 

være på golfbanen sammen med Landskredsdeltagerne. Vi synes, at det er en god løsning, og vi er både 

taknemmelige og glade for Landskredsens håndsrækning. Tusind, Tusind tak for hjælpen og jeres 

imødekommenhed. 

 

OG - vi søger da stadig efter udvalgsmedlemmer til golf så hold dig endelig ikke tilbage med at kontakte 

Forretningsudvalget. Det er bydende nødvendigt med et golfudvalg, hvis golf skal bestå som en 

idrætsgren i P.I.F. 

 

FM i minigolf med 22 deltagere blev afviklet på Thurø den 30. maj i strålende solskin og med godt 

humør.  

 

Vi forventer, at efterårets mesterskabsstævner gennemføres som planlagt. 

 

Vi besluttede på vores møde i maj måned, at deltagergebyr til vore FM`er også i 2022 - akkurat som i de 

seneste år - betales af Forbundet. 

 

Pr. 20. maj 2021 er vi 869 medlemmer. Fra januar til maj har vi faktisk kun mistet 2 medlemmer, og det 

må man da kalde et stabilt medlemsniveau.  

 

Der er Landskredsstævne den 30. - 31. oktober i Fredericia med 11 forskellige idræts- og 

motionsaktiviteter samt fest lørdag aften. Man kan deltage i badminton, bowling, bowls, byvandring i 

minibyen, fodboldgolf, golf, indendørs cykling, minigolf, motionsfloorball, motionsløb og petanque. 

 

I sidste Nyhedsbrev nævnte vi, at der er nedsat et udvalg, som skal prøve at komme med nogle løsninger 

til, hvordan vi kan få flere medlemmer, få en yngre alderssammensætning samt gøre reklame for Postens 

Idræts- og Fritidsforbund på den ene eller den anden måde. Brian York fra Dansk Firmaidrætsforbund og 

John Juul fra vores eget Revisionsudvalg - sammen med Anja Nørgaard på sidelinien - har haft nogle 

svære og udfordrende arbejdsbetingelser i det forløbne år. Corona`en har ikke givet plads til de store 

"armbevægelser," så der er desværre ikke sket ret meget på den front. Brian York har her sidst i maj 

måned været nødt til at give sin del af opgaven videre til en anden konsulent, Morten Andersen. Det er 

vores håb, at Morten og John samt Anja hurtigst muligt vil have mulighed for at komme i gang med 

arbejdet. God fornøjelse og held og lykke til jer. 

 

Næste møde i Forretningsudvalget er fastsat til lørdag den 19. februar 2022 på Best Western, Hotel 

Fredericia i forbindelse med Delegeretmøde og jubilæumsfest. 

 

Vi har modtaget en hyldest fra Jørgen Øager Rasmussen, København til èn af vore trofaste og meget 

arbejdsomme medlemmer, som gør en kæmpe stor forskel som blæksprutte i sin forening. Vi synes, at 

den fortjener en offentliggørelse her i Nyhedsbrevet.  

 

Henrik Dam 50-års jubilæum: 

  

Atletik- og Svømmeklubben Posten kan fejre Henrik Dams 50-års jubilæum i klubben. Henrik startede 

som barn med at svømme i klubben og har lige siden været en central og vigtig person. Henrik har haft 

mange forskellige roller og opgaver i klubben gennem årene. I bestyrelsen har Henrik haft alle roller. Fra 

sekretær til formand og altid med energi og ønsket om at gøre det bedste for foreningen og dens 

medlemmer. Han er på plads hver fredag, når der skal trænes og kan både ses og høres i svømmehallen. 

Henrik har lært mange årgange af børn og unge at svømme og oplever ofte, at tidligere medlemmer nu 

kommer med deres børn, som skal lære at svømme. Henriks begejstring for svømning har smittet af på 

familien. Sønnerne Patrick og Nicklas har selvfølgelig lært at svømme i klubben, og begge er nu selv 

trænere. Skulle Henrik være blevet lokket på en fisketur, så vikarerer Henriks kone gerne. Svømning og 

frivilligt arbejde er helt centralt hos familien Dam. 

 



I svømmeklubben Posten ønsker vi Henrik et stort tillykke med jubilæet og glæder os til at fejre ham, når 

det igen bliver muligt. 

 

Vi i forretningsudvalget vil benytte lejligheden til at ønske Henrik rigtig hjertelig tillykke med det flotte 

jubilæum. Vi er glade og taknemmelige for, at vi har ildsjæle som dig i Postens Idræts- og Fritidsforbund. 

Tusind tak for din indsats og for dine mange år som medlem i Forbundet. Vi ønsker dig alt det bedste i 

fremtiden. 

 

Vi ønsker jer og jeres familie en varm og solrig sommer med masser af samvær og aktivitet. Vi håber at 

se jer til jubilæumsfest lørdag den 19. februar 2022 i Fredericia. Pas godt på jer selv og hinanden. 

 

 

Indlæg fra FM´er 
 

FM i badminton 

 

Dette FM blev desværre aflyst på grund af corona situationen. 

 

 

FM i minigolf 30. maj 2021, Smørmosen, Thurø. 
Referent: Britta Jensen, redaktør 

 

Det er første gang, jeg skal besøge Thurø, og det glæder mig til. Sådan tænkte jeg, da det gik op for mig, 

hvor jeg skulle hen for at overvære FM i minigolf. Og som de fleste andre øer var der også helt eventyrligt 

dejligt der med campingpladsen helt ud til vandet og minigolfbanen mellem den og skoven. 

 

I år var der desværre kun 22 deltagere, som havde tilmeldt sig.  Det er lidt færre end de foregående år. Hvad 

årsagen til tilbagegangen er vides ikke – måske Thurø har været for langt væk for nogen. Heldigvis var hele 

Forretningsudvalget med på banerne – der var afholdt møde dagen forinden.   

 

 
 

Det var ellers et dejligt sted, minigolfudvalget havde fundet til dagens stævne, og så var vejrguderne da bare 

med os med en bagende sol ned over stedet. Det var nok også medvirkende til, at der var mange andre end os 

fra Posten, som havde fundet vej til banerne, så indimellem var der trængsel og ventetid.  

 

Det var en spændende og udfordrende 20 hullers minigolfbane, der blev spillet på, og hver bane havde sin 

egen sjove figur. Trods udfordringerne blev det dog til en del ”hole-in-one” blandt deltagerne, så der gik ren 

konkurrence i det. Blandt dem var Ronnie, som havde en god dag med hele 7 af slagsen. 

Michael og Jesper havde en indbyrdes ”kamp” om de bedste pladser, hvilket senere også viste sig på 

resultatlisten. Modsat forholdt det sig vist med de to øvrige på deres hold, Per Svensson og Bent – det 

lignede rent hyggespil for dem, men det skal der også være plads til. 

 



 
 

Blandt damerne var jeg imponeret over Inger, som spillede som ”en brækket arm” – ja faktisk havde hun en 

brækket arm, så godt klaret af hende. 

 

Ellers hyggede spillerne sig og bakkede hinanden godt op, men man fornemmede også godmodigt drilleri 

rundt ved banerne.  

 

Efter et par timers spil blev vinderne kåret, og præmier uddelt. Til slut lagde Ole op til en dialog omkring, 

hvor det kan være muligt at afvikle stævnet til næste år (søndag den 29. maj 2022), og der fremkom et par 

forslag dertil. 

 

 
 

Der er også mulighed for at komme med yderligere forslag til spillesteder til minigolfudvalget (Ole og 

Heinz) indenfor de næste par måneder. 

 



 
 

Og Ole – ham ”der fik mest for pengene” - pyt med at stå sidst på resultatlisten. Nogen skal jo være først 

hhv. sidst, men jeg ved, du morede dig med spillet trods de mange slag. 

 

Tak til udvalget for en rigtig god dag og et flot tilrettelagt stævne i perfekte omgivelser.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


