
 

 
 

Oslo Pin Club Info # 241, 09.02.2017 
 
 

Vel møtt til byttemøte  
onsdag 15. februar 2017 kl 17 

 
Du kommer vel!! 

Welcome to our Trade Meeting  
Wednesday February 15th at 5 p.m. 

 
Are you coming? 

 
 
 

Oslo Pin Clubs 
neste byttemøter våren 2017 

Oslo Pin Club’s  
next trade meetings, spring 2017 

Onsdag 8. mars  
Torsdag 6. april 
Torsdag 11. mai 

Wednesday March 8th 
Thursday April 6th 
Thursday May 11th 

Alle medlemsmøtene holdes i kantinen i bygg 14 
på Ullevål universitetssykehus  

og starter kl 17. 
Skriv ned disse viktige datoene. 
Sett av tid til å delta på møtene. 

All member’s meetings are held in the building  
14 cantina at Ulleval University Hospital  

and starts at 5 p.m. 
Note these important dates. 

Participate if possible. 

 
 
 

 
Ulf Solberg 1945 – 2017 

 

 
Det var med stor sorg vi fikk høre 
at Ulf Solberg døde 21. januar. 

Ulf satt i styret for Oslo Pin Club i 
mer enn 20 år og bemerket seg 

med godt humør og gode forslag. 
 

Han var en internasjonal samler 
og besøkte flere OL. 

Vi trivdes med gode samtaler 
under våre opphold under OL i 

både Torino 2006 og  
Vancouver i 2010. 
Minnene lever evig 

 

 
It was with great sadness we 

heard that 
Ulf Solberg passed away 

January 21st. 
 

He was a member of the 
Oslo Pin Club board. 

for more than 20 years and was a 
great international collector.  

He visited several Olympics and 
we had a great time visiting  

2006 Torino and Vancouver 2010. 
Memories live forever. 

 
 



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. 
Flott lotteri, massevis av pins! 

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

Great lottery, lots of pins! 

Hvor holdes møtene? 
Møtene holdes på veikroen Marché ved den tidligere 
Kjellstadbommen på E-18 ved Drammen, på høyre 

side av E-18 i retning Oslo. 

Where to meet? 
The meetings are held  
at Marché, just outside  

of Drammen. 

 
 
 

VM allround på skøyter 

i Vikingskipet på Hamar 
4. og 5. mars 2017 

 

 

World Allround Speed Skating 
Championships at Hamar 

March, 4
 
– 5, 2017 

 

 

 

Oslo Pin Club fått æren av å utforme 
den offisielle pinsen og selge den under VM. 

 
Dette ble en flott gullpin, laget i 600 eks. som  

vi skal selge under stevnet. 
 

Medlemmer som er 
interessert i pinsen, må bestille den i forkant så man 

ikke går glipp av den i samlingen sin. 
 

Prisen er kr. 60,- + porto 

Oslo Pin Club has got the honor to produce and sell 
the official pin to the World Allround Speedskating 

Championships. 
 

This is a nice pin. 
Only 600 pins are produced and we are going to sell 

them during the event. 
Members who want the pin, has to order it before 

hand. You don’t want to miss it? 
 

The price is NOK 60,- + s/h. 

Kan bestilles nå! 
Du kan bestille pinsen innen 25. februar hos 

Gunnar Rolland 
enten på mail til gunnar@oslopinclub.org 

eller SMS på telefon 95943032. 

You can order now! 
Tell our president Gunnar Rolland  

within February 25th 
either by mail to Gunnar@oslopinclub.org 

or SMS by phone +47 95943032. 

 
 

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 infoletters, 
searching for objects. 

If you would like to announce,  
send an e-mail to e-eke@online.no 

 
 

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

For Oslo Pin Club 
Gunnar Rolland / Erik Ekeberg 
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