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Ekte til venstre, falsk til høgre 
Den falske er tynnere, noe høyere, noe smalere og teksten har noe større skrift med mindre mellomrom mellom ordene. OL-ringene er noe tykkere og 

koblingen mellom dem er ulik, åpning mangler. Produsert ca.2002/2003, mange er solgt på QXL 
Mål ekte: høyde ca.13 mm, bredde ca.38,7 mm, tykkelse ca.1,3 mm, falsk: høyde ca.14 mm, bredde ca.38 mm, tykkelse ca.1 mm 

 

South Africa NOC 

Ekte til venstre, falsk til høgre 

Den falske er tykkere, grønnfargen er for skarp/lys. Bokstaven I og C i Africa henger sammen I et gullfelt på den ekte, slik er det ikke på den falske. 
Andre små detaljer er også ulike, blant annet laurbærbladene. Produsert ca.2002/2003, mange er solgt på QXL 

Mål ekte: høyde ca.30,2 mm, bredde ca.19,1 mm, tykkelse ca.1 mm, falsk: høyde ca.30,3 mm, bredde ca.19,1 mm, tykkelse ca.1,4 mm 

 

Deutscher Eishockey Bund 

Ekte til venstre, falsk til høyre 
Den falske har mørkere blå farge i det norske flagget, den er noe større, 4-tallet i 94 er lukket, men åpen på den ekte (ikke så lett å se på bildene). 

Produsert ca.2002/2003, mange er solgt på QXL  

Mål ekte: høyde ca.29,2 mm, bredde ca.15,5 mm, tykkelse ca.1,5 mm, falsk: høyde ca.29,4 mm, bredde ca.15,6 mm, tykkelse ca.1,4 mm 
 

USA biathlon 

Ekte til venstre, falsk i midten og til høyre 
Den ekte finnes bare i blå versjon, den falske finnes i både blå og rød versjon. 

Den falske er lavere og smalere, det norske flagget har for mye hvitfarge og for lite rødfarge og skrifttypen i Lillehammer er ulik, spesiellt 
bokstavene L og E. På den ekte går geværpipen parallellt med det norske flagget, på den falske peker geværpipen noe oppover mot høyre. 

Produsert ca.2002/2003, mange er solgt på QXL. Mål ekte: høyde ca.25,1 mm, bredde ca.18,2 mm, falsk: høyde ca.24,9 mm, bredde ca.18 mm 

 

Rank Xerox 

Ekte (fra innrammet set) til venstre, falsk til høyre 

Den ekte ble bare produsert i et antall på 500 og distribuert i innrammede sett. Har du fått tak i denne løst etter 2000, er nok sjangsen stor for at du 
har den falske. Bildene ovenfor er fra samme scan og ulikhetene kan lett sees. Kristin’s hår (fasong og diadem) er ulikt. Blåfargen i Kristin’s klær og 

Håkon’s bukser er ulik, det samme med 1 2 3 og RANK XEROX. Teksten RANK XEROX er også noe større på den falske, 3-tallet er for mye 

lukket, spesiellt den øvre delen og 1-tallet har fått for stor hake øverst. Den fiolette nedre delen av Kristin’s kjole har for store bølger på den falske. 
Produsert ca.2002/2003, mange er solgt på QXL. Mål ekte: høyde 30,0 mm, bredde 20,8 mm, tykkelse 0,8 mm, bredde på pallen 15,3 mm, falsk: 

høyde 29,9 mm, bredde 20,8 mm, tykkelse 0,75 mm, bredde på pallen 15,1 mm 

 
 



Fiji NOC 

Ekte til venstre, falsk til høyre 

Den falske er noe lavere og noe smalere. En stripe/detalj mangler i nedre/midtre del av seilet. Fiji er med større skrift på den falske, OL-ringene er 
plassert for nært kanten, 94 er plassert for høyt oppe. Produsert ca.2002/2003, mange er solgt på QXL 

Mål ekte: høyde ca.21,9 mm, bredde ca.15,8 mm, tykkelse ca.1,2 mm, falsk: høyde ca.21,1 mm, bredde ca.15,1 mm, tykkelse ca.1,2 mm 

 

Statoil Fagerstrand 

Ekte til venstre, falsk til høyre 

Denne pinsen ble aldri godkjent. Den var laget i et begrenset antall og vanskelig å finne inntil den falske dukket opp.  

Den falske har lysere orange farge, er noe smalere, er noe tynnere og har Statoil på blank bakgrunn i stedet for mørk blå bakgrunn. Den øvre delen av 
nordlyset er neste uten striper. Den orange Statoil-dråpen har for lite åpent felt. Produsert ca.2002/2003, mange er solgt på QXL. 

Mål ekte: høyde ca.30,2 mm, bredde ca.16,3 mm, tykkelse ca.0,9 mm, falsk: høyde ca.30,2 mm, bredde ca.16 mm, tykkelse ca.0,8 mm 

 

Fuji Television 

Ekte til venstre, resten er falsk 

Den ekte er bare laget i sort farge. Den falske er laget i både sort, grønn, hvit, gul, rød. Lillehammer starter helt klint nederst i venstre hjørne på den 

ekte, det gjør ikke de falske. På den ekte er bokstaven i i Lillehammer plassert litt lavere enn etterfølgende ll. Apostrofens øvre punkt er for lite på 
den falske. Den nedre delen av 9-tallet har fått for stor krumming oppover på den falske. Små detaljer i Fuji-logoen er ulike, spesiellt de to symbolene 

på høyre side. Produsert ca.2002/2003, solgt på QXL. Mål ekte: høyde ca.21,8 mm, bredde ca.21,2 mm, tykkelse ca.1,8 mm (uten epoxy) 

 

France, Sport Travel 

Ekte til venstre, falsk til høyre 

Hanen’s bein er for korte på den falske. Det er små avvik i skrifttypen. Det høyre nedre beinet i R i TRAVEL er litt for kort. L i Lillehammer har for 
stor hake i nedre høyre hjørne. Bokstaveh h og a i Lillehammer har ulik form. 9-tallet i 94 er ulikt, den øvre åpne delen er tilnærmet sirkelrund på den 

ekte. 4-tallet i 94 er også ulikt, den åpne trekanten er mindre på den ekte. Produsert ca.2002/2003, mange er solgt på QXL. Mål ekte: høyde ca.26 

mm, bredde ca.19,5 mm, tykkelse ca.1,3 mm, falsk: høyde ca.26 mm, bredde ca.19,6 mm, tykkelse ca.1,5 mm (tykkelsen er målt over ringene) 
 

Puerto Rico, Virgin Islands 

Alle tre bildene her viser den falske versjonen.  

Originalen av disse tre gull-pinsene ble solgt samlet i sett på 3 (100 ex) under Lillehammer-OL og har vært svært vanskelig å finne. Trolig derfor har 
det dukket opp forfalskninger på QXL ca.2002/2003 i tilsynelatende ubegrensede mengder, men da med en helt annen bakside. 

Baksiden på de falske er ru/matt, de orginale er halvblanke.  

 



 
Sølv-versjon av PuertoRico-NOCer også sett avertert av samme selger på QXL fra ca.2003. Nylig har alle tre i sølvvalør også blitt avertert på 
Finn.no av samme selger. 

 

 

SAS RVC 

 
De to bildene til venstre viser den ekte, de to bildene til høyre viser den falske. 

Denne pinsen er vanskelig å scanne et godt bilde av. Den ekte har rutemønster og © 1993 LOOC, all rights reserved på baksiden, den falske har en 

småruglet bakside og selvfølgelig uten noen som helst tekst. Produsert ca.2002/2003, mange er solgt på QXL. Legg spesieelt merke til den store 
forskjellen på A i SAS. Den ekte har helt rett venstrekant fra toppen til bunnen, mens den falske har en markert  knekk i nedre del. Mål ekte: høyde 

ca.10,7 mm, bredde ca.16,1 mm, tykkelse ca.1,5 mm, mål falsk: høyde ca.10,7 mm, bredde ca.16,3 mm, tykkelse ca.1,3 mm 

 

Daily Star 

 
Fantasiserie, produsert ca.2002/2003, mange er solgt på QXL. Pinsene er laget i sølvvalør med epoxy og blank bakside, alle er selvfølgelig uten noen 

som helst baksidetekst eller produsent. 

 

Thomson Holidays 

 
Fantasiserie, produsert ca.2002/2003, mange er solgt på QXL. Pinsene er laget i sølvvalør med epoxy og blank bakside, alle er selvfølgelig uten noen 

som helst baksidetekst eller produsent. 
 

Allsports 

 
Fantasiserie, produsert ca.2002/2003, mange er solgt på QXL. Pinsene er laget i sølvvalør med epoxy og blank bakside, alle er selvfølgelig uten noen 
som helst baksidetekst eller produsent. 

 



Morson International 

 
Fantasiserie, produsert ca.2002/2003, mange er solgt på QXL. Pinsene er laget i sølvvalør med blank bakside, alle er selvfølgelig uten noen som helst 

baksidetekst eller produsent. Det er laget 12 ulike fargekombinasjoner. 
 

Travel World 

 
Fantasiserie, produsert ca.2002/2003, mange er solgt på QXL. Pinsene er laget i sølvvalør og gullvalør med blank bakside, alle er selvfølgelig uten 

noen som helst baksidetekst eller produsent. Det er laget 12 ulike kombinasjoner av farge og valør. 
 

PG-tips 

 
Fantasiserie, produsert ca.2003/2004, solgt på QXL. De seks første fra venstre er laget i sølvvalør med halvblank bakside, sølv-pinsen har matt 

bakside og gull-pinsen har matt bakside, alle er selvfølgelig uten noen som helst baksidetekst eller produsent. 

 


