Oslo Pin Club Info # 230, 22.12.2015
Medlemslotteri på siste medlemsmøte

Lottery at latest members meeting

Det er ikke lett å få fatt i pins til utlodninger, men i It is not easy to get hold on pins for lotteries, but
den grad det er mulig, har vi lotteri på
when possible we have a lottery on the members
medlemsmøtene.
meetings. We also have free drawings among
Vi har også gratistrekning blant de frammøtte.
those having attended the meeting.
På siste medlemsmøte laget vi en trekning av
On the latest meeting we had a drawing of
4 objekter blant alle medlemmene i klubben.
4 objects among all the members of the club.
De heldige er:
The lucky ones are:
Blå jumbopin fra samlertreffet i Vikingskipet 2015
Øystein Simensen
Blue jumbopin from the Collectors Festival in Vikingskipet 2015
Ungdoms-OL 2016 på Lillehammer; pin fra Oppland fylke
Bjørnar Bjerkeseth
Youth Olympics 2016 at Lillehammer, pin from Oppland County
Ungdoms-OL 2016 på Lillehammer; OPC-pin fra 2014, nummerert
Jack Antonsen
Youth Olympics 2016 at Lillehammer, OPC-pin from 2014, numbered
Ungdoms-OL 2016 på Lillehammer; OPC-pin fra 2015
Harald Hagen
Youth Olympics 2016 at Lillehammer, OPC-pin from 2015

Oslo Pin Clubs
medlemsmøter våren 2016
•
•
•
•

Torsdag 14. januar
Onsdag
3. februar
Mandag 14. mars
Onsdag 16. april Generalforsamling

Skriv ned disse viktige datoene
og sett av tid til å delta på møtene

Oslo Pin Club’s
members meetings spring 2016
•
•
•
•

Thursday
Wednesday
Monday
Wednesday

January 14th
February 3rd
March 14th
April
16th General Assembly

Write down these important days.
Come if possible.

Drammen Pin Klubbs
byttemøter våren 2016

Drammen Pin Club’s
trade meetings spring 2016

Drammen Pin Klubb har møter
den siste torsdagen i månedene januar (28.),
februar (25.), mars (31) og april (28.).
Møtene holdes på Lierkroa like utenfor Drammen
og starter kl 17

Drammen Pin Club has members meetings
the last Thursday in the months of January (28.),
February (25.), March (31.) and April (28).
The meetings are held at Lierkroa just outside of
Drammen and starts at 5 p.m.

Annonser

Ads

Medlemmene kan sette inn gratis annonser
i infoskrivene.
Vil du ha inn en annonse, send en e-post til
e-eke@online.no

Our members can put in free ads
searching for objects they want.
If you would like to announce, send an e-mail to
e-eke@online.no

ELDRE NÅLEMERKER OVER
KLUBBER, KRETSER OG FORBUND
ØNSKES KJØPT

OLDER SPORTSNEEDLES AND -PINS
FROM NORWAY

Jeg er spesielt ute etter eldre nålemerker av Norges
Fotballforbund, Norges Ishockeyforbund,
Fotballklubber, Idrettskretser etc.
Er interessert både i større samlinger med
proveniens eller enkeltobjekter.

I am looking for elderly needels and pins concerning
The Football Association of Norway's
The Icehockey Association of Norway
Norwegian footballclubs and icehockeyclubs etc
I am interested in both
larger collections and single objects.

Vennligst ring meg eller send en mail, gjerne m bilder

Please call me or send me an e-mail

OPC-medlem Jack Antonsen
Telefon 97721683
e-post: chokedoridei@yahoo.no

OPC-member Jack Antonsen
Phone 004797721683
e-mail: chokedoridei@yahoo.no

OPC klubbpin uten
nummer for 2015 og
festivalpin 2015

OPC Club Pin without
number for 2015 and
Festival pin 2015

Kjøp din egen ekstra klubbpin uten nummer, pris kr 100,-, tre for kr 200,Ett sett med to festivalpins, en stor og en liten, selges for kr 260,-.

Vi benytter anledningen til å
takke for i år og
å ønske deg og familien din
en God Jul
og et Godt Nytt År.

We seize the opportunity to
thank you for the past year
and wish you and your family
a Merry Christmas
and a happy new year.

Besøk www.oslopinclub.no / visit www.oslopinclub.no
For Oslo Pin Club
Gunnar Rolland / Erik Ekeberg

