
 

 
 
 

Oslo Pin Club Info # 232, 01.02.2016 
 
 

Velkommen til Oslo Pin Clubs 
byttemøte  

onsdag 3. februar kl 17 

Welcome to Oslo Pin Club’s  
trade meeting 

Wednesday, February 3rd at 17 
 

Oslo Pin Clubs neste 
medlemsmøter våren 2016 

Oslo Pin Club’s next 
member’s meetings spring 2016 

Mandag 14. mars 
Torsdag  14. april, Generalforsamling 

Monday March 14th 
Thursday April 14th, General Assembly 

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

Write down these important days. 
We would like to see you. 

 

Medlemskontingenten 2016 The membership fee 2016 

Medlemskontingenten er stadig lav, 
kun kr 200 pr år. 

For denne avgiften får du hvert år en 
medlemspin samt muligheten til å møte andre 
samlerinteresserte regelmessig i byttemøter 

på Ullevål Universitetssykehus. 

The membership fee is still low, 
only NOK 200 per year. 

For this fee you get a membership pin every 
year and the opportunity to meet other 
collectors regularly at trade meetings  

at Ullevål University Hospital. 
Vi ber om at medlemskontingenten blir 

innbetalt til  
vår konto nr 1600 19 94100 

 
Når du betaler, husk å oppgi  

navnet ditt og at innbetalingen gjelder  
OPC-kontingent for 2016.  

 
Det hadde vært supert om innbetalingen skjer 

nå slik at vi unngår å måtte purre. 
Medlemspinsen er på vei og sendes ut så 

snart betalingen er motatt. 

We ask you to pay the fee as soon as 
possible to our  

account no 1600 19 94100. 
 

If you live abroad, 
pay $25 by PayPal to  

gunnar@oslopinclub.org 
 

We would be happy if you could pay soon to 
avoid reminders. Our Club Pin is on its way 

and we will ship as soon as payment is 
received. 

 



Oslo Pin Clubs klubbpin 2016 Oslo Pin Club’s Club pin 2016 

Slik blir årets klubbpin. 
Medlemspinsen til venstre 

lages i 200 nummererte 
eksemplarer.  

Pinsen til høyre lages i  
300 eksmplarer uten 
nummer. Vi forventer 
pinsene levert under 

Ungdoms-OL på 
Lillehammer mellom  

12. og 21. februar. 
  

This is Oslo Pin Club’s 
Club pin 2016. To the 
left you can see the 

membership pin made 
in 200 numbered 

copies.  
To the right you can see 
our trading pin made in 

300 copies. 

 

Presentasjonen hos 
Norges Idrettsforbund 

Oslo Pin Club’s presentation  
for the  

Norwegian Olympic Committee 
Tirsdag 26. januar hadde vi et flott møte hos 

Norges Idrettsforbund og Olympisk og 
Paralympiske komite.  

Meningen var å presentere oss for komiteen, vise 
noe av hva vi samler på og kanskje oppnå øket 

interesse for samlere av olympiske gjenstander.  
 

Dette må vi si at vi oppnådde. Vi var nesten  
20 samlere som kunne vise frem spennende 

objekter til manges forbauselse.  
Til og med idrettspresidenten fant tid til å stikk 

innom. En fin gest.  
Vi kunne absolutt tenke oss å gjenta dette 

arrangementet senere noe også komiteen kunne 
tenke seg. 

Tuesday January 26th, we had a great  
meeting at the Norwegian Olympic Committe.  

The idea was to present our clubs  
for the committee and exhibit  

some exciting Olympic objects. 
 

We all agreed that we achived the goal.  
Close to 20 collectors exhibited a lot  

of Olympic items, special  
to us all. 

Even the Sports President took time to visit us.  
A nice gesture. 

We would absolutely be interesting have such a 
meeting later in the future. The Committee would 

also like us to come back. 
 

Drammen Pin Klubbs 
byttemøter våren 2016 

Drammen Pin Club’s 
trade meetings spring 2016 

Drammen Pin Klubb har byttemøter den siste 
torsdagen i måneden, fra kl 17. 
For denne sesongen gjenstår  

februar, mars og april. 

Drammen Pin Club has members meetings the 
last Thursday every month during the winter, 

from 5 p.m., 
remaining now in February, March and April. 

!! OBS !! 
!! Nytt samlingssted !! 

Møtene vil heretter bli holdt på veikroen Marché 
ved den tidligere Kjellstadbommen på E-18 ved 
Drammen, på høyre side av E-18 retning Oslo. 

!! Important !! 
!! New place for the meetings !! 

The meetings will from now on be held in an other 
cantina than earlier, now at Marché, just outside 

of Drammen, and starts at 5 p.m. 
Medlemskontingenten her er også lav,  

kun kr 200 pr år. 
Beløpet bes innbetalt til  

klubbens konto nr1207 02 37863. 
Husk å oppgi navn og adresse når du innbetaler, 

The members fee  
is low, only NOK 200 per year. 

 
Besøk www.oslopinclub.no / visit www.oslopinclub.no 

 
For Oslo Pin Club, Gunnar Rolland / Erik Ekeberg  


