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VIKTIGE DAGER 
 

8. – 9. oktober 2016 
Tid: Lørdag kl 10 – 17, søndag kl 11 - 17 

 

Oslo Pin Club 
arrangerer 

samlertreff for pinsentusiaster 
i Vikingskipet på Hamar 
under årets Høstmarked 

IMPORTANT DAYS 
 

October, 8
th

 – 9
th

, 2016 
Time: Saturday 10 – 17, Sunday 11 -17 

 

Oslo Pin Club 
organizes a collectors Fair 

in Hamar Olympic Hall (Vikingskipet) during a 
grand antique and used market.  

       

I Vikingskipet  
arrangeres Norges største samlermesse, kalt 

Høstmarkedet, denne helgen 
Dit kommer det rundt 5.000 for å se og kjøpe.  

 

Vi får lov til å være med, ha stand på 
vekslingssiden i hallen, 

slik vi har hatt i de senere årene. 

In Hamar Olympic Hall  
they have twice a year the greatest market in 

Norway, antiques and other stuff.  
Usually 5.000 people are coming to buy.  

 

If you are there with your stuff, what can 
happen?  

You will never know if you are not there. 

 

Vikingskipet på Hamar 

var arenaen for hurtigløp på skøyter under de 
siste olympisk leker i Norge, Lillehammer ’94. 

The Olympic Hall at Hamar 

was the speedskating arena during the Olympic 
games in Norway, Lillehammer ’94 and 2016. 

 

http://vikingskipet.com/wp-content/uploads/2015/01/P1210109.jpg


 

Hvis du, som samler, gjerne vil 
utvikle dine samlinger 

av pins og andre olympiske objekter, oppfordrer vi 
deg til å ta turen til Hamar under årets Høstmarked. 

 

Vi ønsker et yrende liv med mange samlere, og 
oppfordrer medlemmene og andre samlere dere 

kjenner til å delta på dette samlertreffet. 
 

Om du leier utstillerbord, vil du kunne få mange 
innom samlerbordet ditt og derved ha de beste 

mulighetene til å bytte / selge / kjøpe  
pins og annet du er interessert i. 

 

Det er dessuten alltid hyggelig å møte samlervenner. 

If you, as a collector, want to 
develop your collections 

of pins and other Olympic stuff, we want you to 
reserve this weekend for Hamar. 

 

We would like many collectors to come and meet 
likeminded people, enjoying our hobby. You don’t 
have to be a member of Oslo Pin Club to come. 

 

If you attend, renting a table, you have the best 
possibility to get many collectors to your table and 

thereby have the best possibility to exchange / sell / 
buy pins and other stuff. 

 

It is always nice to meet pin friends. 

Alle slags typer pins 
er interressant under et slikt samlertreff. 

All kinds of pins 
are of interest during this collectors fair 

 

Du har tre muligheter: 
 

1. Leie utstillerbord selv og ha lettere for å komme i 
kontakt med både utstillerne og andre 
mennesker som kommer til Høstmarkedet, med 
bedre mulighetene til å kjøp, salg og bytte. 
 

2. Komme som vanlig besøkende på lørdag og 
søndag og treffe samlere som har utstillerbord, 
og se hva de måtte ha. 
 

3. bli hjemme, og i så fall miste muligheten til der og 
da å kunne utvikle samlingen/e din/e og til å 
treffe samlervenner. 
 

For ordens skyld, selv om du ikke har bord, kan 
du både kjøpe, selge og bytte med utstillerne. 

You have three options: 
 

1) Rent a collectors table yourself and thereby 
easier get in contact with the collectors and the 
visitors at the market, and get possibilities to 
trade, buy and sell objects. 
 

2) Participate as a visitor to the market on Saturday 
and Sunday, visiting the collectors having a 
table, and see what they might have for you. 
 

3) Stay at home and then loose the possibility to 
develop your collections and get in contact with 
other collectors. 
 

Even not having a table, you can buy, sell and 
trade with the collectors. 

 

Bordleie 
 

Prisen for utstillerbord er kr 500 
Det kan være mulighet for å leie et ekstra bord, og 
dette får du for kr 250. 
Si fra om du ønsker flere bord hvis det blir mulig. 
 

Prisen er sponset av Oslo Pin Club.  
 
To samlere kan dele et bord. 
 

Meld deg på til festivalen på Hamar 

Rent a table 
 

To rent the first table costs NOK 500,  
You might rent extra tables, price  NOK 250        
each. 
Tell us if you want more than one table. 
 

The price is sponsored by Oslo Pin Club. 
 

Two collectors might share a table. 
 

Sign up for the fair at Hamar 

 

Påmelding 
Om du ønsker å ha utstillerbord, må du melde fra 
snarest mulig og innen 15. august til vår president 
Gunnar Rolland:  
e-post: gunnar@oslopinclub.org  
eller telefon 95 94 30 32 

Booking 
If you want to rent a table, please tell us asap or 
before August 15th to our  
President Gunnar Rolland:  
e-mail: gunnar@oslopinclub.org  
or call 0047 95 94 30 32 

 

mailto:gunnar@oslopinclub.org
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Oslo Pin Club’s 
byttemøter høsten 2016 

Oslo Pin Club’s  
trade meetings, autumn 2016 

 Torsdag 8. september 

 Mandag 3. oktober 

 Onsdag 9. november 

 Torsdag 1. desember (m/ julemiddag) 

 ? Hard Rock Café i desember, dato? 
 

Alle medlemsmøtene holdes i en kantine på 
Ullevål Universitetssykehus, og starter kl 17. 

 Thursday September 8th 

 Monday October 3rd 

 Wednesday November 9th  

 Thursday December 1st (Christmas dinner) 

 ? Hard Rock Café, Oslo, - December, when? 
 

All members meetings will be held in a cantina at 
Ullevål University Hospital, and starts at 5 p.m. 

Skriv ned disse viktige datoene. 
Sett av tid til å delta på møtene. 

Note these important dates. 
Participate if possible. 

 

Vi minner om at vi har nytt møtelokale 
 

Våre møter holdes i teknisk avdelings kantine, se 
nr 14 på kartet nedenfor. Parker ved den store 

forbrenningspipen midt inne på området. 

Where to meet? 
 

Our meetings are held  
in the cantina for Technical dept., Building 14,  

at the hospital, se the map below. 
Parking by the cantina. 

 
 

Drammen Pin Klubbs 
byttemøter høsten 2016 

Drammen Pin Club’s 
trade meetings autumn 2016 

Drammen Pin Klubb har byttemøter den siste 
torsdagen i måneden, fra kl 17,  

første gang 25. august. 

Drammen Pin Club has members meetings the 
last Thursday every month, from 5 p.m.,  

first meeting August the 25th. 

!!Nytt samlingssted!! 
Møtene holdes 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 are held  

at Marché, just outside of Drammen. 

 



 

Bø samlerfestival 
 

29. – 31. juli 2016 

 

Bø Collectors Fair 
 

July 29th – 31st 2016 

Også i år vil Bø frimerkeklubb arrangere 
samlermesse i Telemarkshallen i Bø, 

den siste helgen i juli,  
slik de har gjort det i 23 år tidligere. 

 
Det er alltid hyggelig å møte samlervenner på 

ulike arenaer, så vi oppfordrer våre medlemmer 
og andre til å delta. Har du en samlerkompis, ta 

han/henne med. Nye fjes er alltid populært. 
 

Du kan lese mer om arrangementet på 
hjemmesiden til Oslo Pin Club, 

www.oslopinclub.no 
 
 

For påmelding, ta kontakt med Arnold Aarmodt 
tlf: 91872982 

På grunn av sommerferie kan e-post til 
arnold.aarmodt@online.no bli lest  
først i samme uke som festivalen. 

Postadresse: Kåsinvegen 9, 3801 Bø 

Bø Stamp Collectors Club  
will also this year organize a collectors Fair in 

Telemarkshallen in Bø, the last weekend of July,  
just like the past 23 years. 

Many of you have earlier had the pleasure to take 
part in this event. 

 
It is always nice to meet pinfriends,  

so we hope our members and other collectors 
can participate.  

If you have a collector friend, invite him. 
 

You can read more about the fair at  
Oslo Pin Clubs website,  

www.oslopinclub.no 
 

You can sign up by contacting  
Arnold Aarmodt, phone 004791872982 

Due to summer hollidays  
e-mails to arnold.aarmodt@online.no  

can be read not earlier than  
in the same week as the festival. 

Postal adress: Kåsinvegen 9, N-3801 Bø, Norway 

Overnatting 
Bø Hotell 

Campingplasser 
Gullbring ved siden Bø Hotell.  

 

Kontaktinfo for Gullbring 
I år er det Studentsamskipnaden som leier ut rom. 
Søknad om rom på Gullbring sendes via: 
http://ssnbolig.no/student/index.php 
Ifølge Ida Grotnæss Johansen 
Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge 
Telefon: +47 31009896 Sentralbord: 3100 9000 
E-post/Lync: Ida.g.johansen@ssn.no  
Pris pr natt er kr 400.  
Du må selv holde sengetøy og kjøkkenutstyr. 

Places to overnight: 
Bø Hotel 

Camping sites 
Gullbring next to Bø Hotel 

 

Kontact info for Gullbring: 
Appliance for room at Gullbring must be sent via 
http://ssnbolig.no/student/index.php 
Ida Grotnæss Johansen 
Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge 
Telefon: +47 31009896 Sentralbord: 3100 9000 
E-post/Lync: Ida.g.johansen@ssn.no  
Price pr night, NOK kr 400.  
You must bring with you bedclothes and kitchen stuff. 

 
 
 

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

For Oslo Pin Club,  
 

Gunnar Rolland / Erik Ekeberg  
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