
 

 
 
 

Oslo Pin Club Info # 237, 27.09.2016 
 
 
 

Vi minner om vårt neste byttemøte 
mandag 3. oktober 2016, kl. 17. 

Our next pin trading meeting is 
Monday October 3rd at 5pm 

Vi håper på godt frammøte. 
Det er jo artig å møte samlerkompiser igjen, 

og ikke minst, få bytte/kjøpe/selge pins. 

We hope many will come. 
It is great to meet pinfriends again  

and of course, trade / buy / sell pins. 

 
 
 

Oslo Pin Clubs 
byttemøter høsten 2016 

Oslo Pin Club’s  
trade meetings, autumn 2016 

 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. 

 Monday October 3rd 

 Wednesday November 9th  

 Thursday December 1st (Christmas dinner) 

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

All member’s meetings are 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. 

 
 
 

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 in the info letters, 
searching for objects. 

If you would like to announce,  
send an e-mail to e-eke@online.no 
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Den 16. pins festivalen 2016 i 

Vikingskipet på Hamar,  
8. og 9. oktober 

 
The 16

th
 Pin Festival in 

The Olympic Hall at 
Hamar, October 8

th
 to 9

th
. 

 

 

 

 

Det er laget to pins til pinsfestivalen: 
70 mm størrelse, opplag 60 med nummer 

forbeholdt bordholdere.  
45 mm størrelse, opplag 200 m/nr. i fritt salg. 
Dette er den siste pinsen fra Ungdoms-OL på 

Lillehammer 2016! 

There are two pins produced:  
70 mm size, only 60 made with 

number for table holders.  
45 mm size, 200 with number for sale. 

The last pin for the 2016 Youth 
Olympics! 

Påmelding 
Det er fremdeles mulig å melde seg på. 

Hvis du vil leie bord, send en mail snarest til vår 
president Gunnar Rolland: 

e-post: gunnar@oslopinclub.org 
eller ring på telefon 95 94 30 32 

Booking 
There is still possible to participate. 

If you want to rent a table, please tell us asap to  
our President Gunnar Rolland: 

e-mail: gunnar@oslopinclub.org 
or call 0047 95 94 30 32 

 
 

Masse Rio-pins på byttemøtet. 

 

Lots of  
Rio pins at the trade meeting. 

 
 

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. 

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

!!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. 
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Pins fra Bø 2016 
Oslo Pin Club har sikret seg noen få av de seneste 

årenes pins fra Samlerfestivalen i Bø.  
Bø arrangerte Verdensfestivalen for OL-samlere  

Både i 2003 og 2013. 

Pins from Bø 2016 
Oslo Pin Club has got a few pins from the last three 

years from the Collectors Fair in Bo, Telemark.  
(Host of the World Olympic Collectors Fair  

in 2003 and 2013. 

  

Pris for årets pin er kr. 100,- inkl. porto. Opplag 100. 
This years pin is NOK 100 including s/h. 100 made! 

De siste to års pins koster kr. 180,- inkl. porto. 
The last two years pins are NOK 180 including s/h. 

 

Pris for pins fra de siste tre årene er kr. 260,-  
inkl. porto. 

The last three years pins are NOK 260  
including s/h. 

 
 
 
 

Nytt fra AICO 
AICO har nå fått inn søknader på hvor 

Verdensfestivalen for OL-samlere skal avholdes i 
2017 og 2018. 

News from AICO 
AICO has now received bids to host the World 

Olympic Collectors Fairs in  
2017 and 2018. 

 



 
 

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

For Oslo Pin Club,  
 

Gunnar Rolland / Erik Ekeberg  
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