
 

 
 

Oslo Pin Club Info # 233, 07.03.2016 
 
 

Velkommen til Oslo Pin Clubs 
byttemøte  

mandag 14. mars kl 17 

Welcome to Oslo Pin Club’s  
trade meeting 

Monday, March 14th at 17 
 
 

Foredrag  
av Halvor Kleppen 

 

Presentation 
by Halvor Kleppen 

Vårt æresmedlem Halvor Kleppen kommer på 
besøk og vil holde et foredrag for oss. 

Temaet er «Det kalde OL» 
… om forspillet og konfliktene omkring starten på 

vinter-OL på Lillehammer og om Norges rolle 
Dette tror vi vil bli spennende. 

 

Mannen vet å holde publikum i ånde, så dette vil 
bli et hyggelig, og litt annerledes medlemsmøte.  

Sett av tiden. 

Our dear member Halvor Kleppen will join us and 
keep a presentation. 

The theme will be «The cold Olympics» 
…about the beginning thoughts and the play and 
conflicts around the start of the Winter Olympics 

at Lillehammer, and about Norways role. 
We think this will be an exciting event. 

 

The man knows how to keep an audience happy. 
Be ready for this day.. 

Halvor er en godt voksen mann, sytti til neste år. 
Han er kjent som journalist, forfatter, 

fjernsynsunderholder og en av grunnleggerne av 
Bø sommerland. 

For oss pinssamlerne er han vel særdeles kjent 
for sine mange pinsprogrammer i forkant av OL i 

1994 og som primus motor for de mange 
samlertreffene i Bø. 

Most collectors know Halvor. 
Born in 1947, known as journalist, author, 

program maker in TV, and one of the founders of 
Bø Sommerland. 

For pin collectors he is well known for his many 
pin programs on TV prior to the Olympics in 

Lillehammer and as a primus motor for the many 
collector events in Bo (Sommerland). 

 



 

Vi byr på gratis pølser og brus. 
 

Vi har også ordinært pinslotteri med fine premier 
samt gratistrekninger blant de frammøtte 

You will get free hot dogs and mineral water. 
 

We will have a lottery with fine prizes 
and free drawings of pins among those attending. 

Møtet vil bli holdt i teknisk avdelings kantine hvor 
der er pc og skjerm. Parker ved den store 
forbrenningspipen midt inne på området. 

 
Hvor er så denne kantina? 

Se kartet nedenfor. 

The meeting will be held in the Technical dept. at 
the hospital where we have computers for the 

presentation. Parking by the cantina. 
 

Where is this cantina?  
See the map below.  

 
 

Oslo Pin Clubs neste 
medlemsmøter våren 2016 

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

Torsdag 14. april, Generalforsamling 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. 

 
 
 
 



 
 

Innkalling til Oslo Pin Clubs 
generalforsamling 2016 

Oslo Pin Club’s  
General Assembly 2016 

Første varsel om 
Generalforsamling 

og byttemøte 
torsdag 14. april kl 18 

 
Du kommer vel!! 

Ta med deg det du har av byttepins. 

First reminder of 
General Assembly 

and traders meeting 
Thursday, April 14th at 6pm. 

 
Hopefully, you’ll be there! 

Bring your traders of any kind. 
Blant saker som er til behandling:  
Styrets årsrapport for 2015. 
Regnskap for 2015 og Budsjett for 2016. 
Valg til styret. 

Matters coming up on the meeting are: 
Annual Report 2015.  
Accounts for 2015 and Budget 2016. 
Election to the Board. 

 

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 

Dette er årets klubbpin. 
Medlemspinsen til 
venstre lages i 200 

nummererte 
eksemplarer.  

Pinsen til høyre lages i  
300 eksmplarer uten 

nummer.  
Pinsene er levert og 

sendes ut gratis til alle 
som har betalt 

medlemskapet for 2016. 
  

This is the 2016 Club 
pin.  

To the left, the 
membership pin made 
in 200 numbered ex.  
To the right you can 
see our trading pin, 

made in 300 ex.  
The pins is shipped 
for free to all paying 

members 2016. 

Den unummererte pinsen til høyre er til salgs for kr 
80,- inkl. porto. 

The one on the right is for sale from the Club for 
NOK 80, (US$ 10), incl. S/H. 



 
 
 
 

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  

mars og april. 

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

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

!!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. 

!!New place for the meetings!! 
The meetings will from now on be held  

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 

including  
the Club pin with YOG 2016 logo. 

 
 
 
 
 

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

For Oslo Pin Club,  
 

Gunnar Rolland / Erik Ekeberg  


