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Vel møtt til byttemøte  

torsdag 18. mai 2017 kl. 17 

OBS! Merk datoen som er en uke 

senere enn opprinnelig planlagt. 

 

Welcome to our Trade Meeting  

Thursday May 18th at 5pm  

Note that the date is a week after 

scheduled meeting! 

 

Oslo Pin Clubs 

byttemøter våren 2017 

Oslo Pin Club’s  

trade meetings, spring 2017 

Torsdag 18. mai Thursday May 18th 

Alle medlemsmøtene holdes i kantinen i bygg 14 

på Ullevål universitetssykehus  

og starter kl 17. 

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. 

Please, participate if possible. 

 

 

Nyheter fra AICO 

 

News from AICO 

Fra AICOs sekretær Christophe AIT-BRAHAM har vi 
mottatt følgende beskjed.  

AICO har i dag fått følgende beskjed fra vårt kinesiske 
medlem (CSPCA): 

“Den Olympiske verdensfestivalen i 2017 som skulle 
vært avholdt I Baotou, Kina                                                
er blitt avlyst” 

From the AICO Secretary Christophe AIT-BRAHAM 
we have received the following message.  

AICO has received today this information from our 
Chinese Member (CSPCA) : 

“The 2017 World Olympic Collectors Fair (WOCF) in 
Baotou, People’s Republic of China has been 
cancelled.” 



Umiddelbart har styret I AICO og IOC satt I gang 
arbeidet med å finne en erstatning.                                
Det mest sannsynlige er et sted sentralt i Europa       
tidlig i september 2017. 

Vi vil holde dere oppdatert så snart som mulig 

So, immediately, the AICO Board and the Olympic 
Foundation are working to organize a substitution, 
the most probably in the Central Europe, preferably 
in early September 2017. 

You will be kept informed as soon as possible ! 

 

 

Den 25. samlerfesten i Bø! 

 

 

The 25th collectors Fair in Bo! 
 

Avholdes i Telemarkshallen i Bø,   

28.-30. juli 2017.  

Vi holder på den 15 år gamle prisen: kr. 450,- for et bord 

hele helgen. Bord i tillegg koster kr 100,- pr stk.   

Åpningstider: 

Fredag 28. juli:  

1600-2000: Messas åpningstid.  

Lørdag 29. juli: 

1100-1700: Messas åpningstid. 

Søndag 30. juli: 

1100-1600: Messas åpningstid. 

Bordholdere kan rigge opp noen timer før offisiell 

åpning. 

Påmelding til arnold.aarmodt@online.no  

The 25th Collectors Fair is held in Telemark 

Hall,  

Friday July 28th to Sunday July 30th. 

Bo is situated 2,5 hour drive  

southwest of Oslo. 

 

 

Lillehammer samlerobjekter 

 

Lillehammer memorabilia 

Her er litt info om jernpiktogrammene fra Lillehammer, 
slik vi har fått det fra produsenten.  

Det er ikke eksakte opplagstall, men temmelig nære. 

Alle skulle produseres i 1994 eksemplarer og derfor 
står det xxx/1994 stemplet på alle. Det er imidlertid 
bare fakkelmannen og langrennsløperen som ble 
produsert i fullt opplag. 

Opplagstallene er som følger: 

Fakkelmannen:  1994 nummererte og et mindre 
 antall unummererte. De unummererte skulle 
 brukes i forbindelse med et opplegg rundt 
 fakkelstafetten som det ikke ble noe av. 

Langrenn:   1994 nummererte            

Kunstløp:  Max 400 nummerte            

Here you have some info about the iron pictograms 
from the Lillehammer Olympics from producers.  

The produced numbers are not exact, but very close. 

All the pictograms were supposed to be produced in 
1994 copies. Therefor they are stamped xxx/1994 on 
all of them. However there were only Torch Relay and 
Cross Country pictograms that were made in 1994 
copies.                                                                          
The produced numbers are as follows: 

Torch Relay pictogram: 1994 numbered and a small 
 number of unnumbered. The unnumbered 
 pictograms were supposed to be used during 
 the Torch Relay, but this never happened. 

Cross Country pictogram:  1994 numbered           

Figure Skating pictogram:  Max 400 numbered            
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Hockeyspiller:  Max 100 nummererte     

Freestyle:  Max 100 nummererte 

Skøyteløper:   Max   50 nummererte   

Ice Hockey pictogram:  Max 100 numbered     

Freestyle pictogram:  Max 100 numbered 

Speed skating pictogram: Max   50 numbered 

 

 

 

Medlemmenes kjøp og salg 

 

Members buy and sale 

 

Jeg er interessert i å kjøpe jernpiktogrammet for 
langrenn som beskrevet over. Hvis du har en ekstra så 
send meg en SMS på 95943032. 

Gunnar Rolland 

 

I am interested in buying a Cross Country iron 
pictogram as describer above. If you have an extra, 
please send a SMS on my cell 0094 95943032. 

Gunnar Rolland 

Jeg er interessert i å kjøpe 
tredukken av Håkon, eventuelt 
bytte bort Kristin med Håkon.  

Tredukken er 31 cm høy og jeg 
ønsker den samme størrelsen på 
Håkon.                                           
Hvis du har en ekstra så send    
meg en SMS på 95943032. 

Gunnar Rolland 

 

I am interested in buying the 
wooden doll of Hakon or trade 
away Kristin for Hakon.  

The wooden doll of Kristin is 12 
inches tall and I am looking for 
Hakon in the same size.                   
If you have an extra, please send a 
SMS on my cell 0094 95943032. 

Gunnar Rolland 

 



Generalforsamling i Oslo Pin Club General Assembly Oslo Pin Club 

Generalforsamling i Oslo Pin Club. 

Ble avholdt torsdag 6. april kl 18.00. 

Oslo Pin Club’s General Assembly. 

Were held Thursday April 6th, 6pm. 

Saker som kom til behandling: 

1.  Godkjenning av innkalling. Godkjent. 

2. Styrets årsrapport for 2016. Godkjent. 

3. Forslag til vedtektsendringer. Ingen endringer. 

4. Andre saker. Diskusjon om festival og 

 pinsproduksjon til festivalene. 

5. Regnskap for 2016 og Budsjett for 2017. 

 Godkjent 

6. Kontingent for 2018. Uendret kr 250,- 

7. Valg til styret 

President for 2 år, på valg,  

 (Gunnar Rolland). Gjenvalgt 

Visepresident for 2 år, ikke på valg.  

 (Erik Ekeberg) 

Kasserer for 2 år, på valg,  

 (Helge Bråthen) Gjenvalgt 

2 styremedlemmer for 2 år, ikke på valg.  

 (Knut Bore og Jens Aabel) 

Ett styremedlem for 2 år, på valg.  

 (Frank Håkonsen) Gjenvalgt 

Valg av valgkomite for ett år,  

 (Dag Hodne og Herman Aschjem) Gjenvalgt 

Valg av revisor for ett år,  

 (i dag Odd Johansen) Gjenvalgt 

10. Avslutning 

Matters coming up on the meeting are: 

1. Acceptance of invitation. Accepted 

2. Annual Report 2016 Accepted 

3. Change of Club regulations. No changes 

4. Other matters. Discussion on our pin  festival 

and pin production 

5. Accounts for 2016 and Budget 2017. 

 Accepted 

6. Member’s annual fee 2018. No changes. 

7. Election to the Board 

President for 2 years, up for election 

 (Gunnar Rolland) Reelected 

Vice President for 2 years, not up for election   

 (Erik Ekeberg) 

Treasurer for 2 years, up for election   

 (Helge Bråthen) Reelected 

2 Board members for 2 years, not up for   

 election (Knut Bore and Jens Aabel) 

1 Board member for 2 years, up for election   

 (Frank Hakonsen) Reelected 

Election committee for 1 year,  

 (Dag Hodne/Herman Aschjem) reelected 

Election of auditor for 1 year,  

 (today Odd Johansen) Reelected 

10. Closing of the General Assembly 

 

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

For Oslo Pin Club 

Gunnar Rolland 

http://www.oslopinclub.no/
http://www.oslopinclub.no/

