
 

 

 

Oslo Pin Club Info # 246, 13. september 2017 

 

Vel møtt til byttemøte  

onsdag 20. september 2017 kl. 17 

Det ville være hyggelig om mange samlere kunne 
være med og feire klubbens 25 års-jubileum. 

Kom gjerne dere som ikke er så aktive lenger.       
Det er alltid hyggelig å treffe samlerkompiser. 
Kanskje har du også noen pins du vil bli kvitt, 
eventuelt vil bytte med. 

Vi feirer bursdag med gratis pølser og brus samt en 
diger bursdagskake. 

Welcome to our Trade Meeting  

Wednesday September 20th at 5pm  

It would have been very nice if many collectors 
attended the 25 year anniversary. 

Come, even if you are not so busy trading any more. 
It’s always nice to meet old trader buddies. Maybe 
you also have some pins you would get rid of or 
trade with. 

We are celebrating our 25 year anniversary with free 

hot dogs, softdrinks and a huge birthday cake. 

 

 

 

Oslo Pin Clubs 

byttemøter høsten 2017 

Oslo Pin Club’s  

trade meetings, autumn 2017 

                                                                                     

Onsdag 20. september (vi feirer Oslo Pin Club 25 år), 

tirsdag 17. oktober,                                                   

onsdag 22. november og                                           

julemøte torsdag 14. desember 

Wednesday September 20th, (Oslo Pin Club 25 years),                                                          
Tuesday October 17th,                                                   
Wednesday November 22nd and                                           
Christmas Meeting Thursday December 14th. 

 
 

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. 

 

 



 

Ny pinskatalog 

 

A new pin catalog 

Egil Rabbevåg har laget en ny 
utgave av pinskatalogen sin i år! 
Dette har blitt en fantastisk bok på 
130 sider i farger av pins som er 
utgitt i vårt samlermiljø. 

Oslo Pin Club setter stor pris på 
jobben Egil har gjort. Denne 
etterlengtede katalogen hjelper 
deg å holde orden på samlingen 
din. 

Egil vil være til stede på 
medlemsmøtet 20. september og 
under Pinsfestivalen i Vikingskipet 
og vil selge katalogen der. «Løp og 
kjøp». 

Prisen er meget lav, kun kr 500,- 
 

Egil Rabbevåg has made a new 
edition of his pin catalog. It is a 
fabulous book with 130 colored 
pages with pictures of all pins.          

Oslo Pin Club appreciate all the 
work that Egil has done for the 
collector community in Norway 
and this catalog will help us 
organize our collections.                       

Egil will be present at our pin 
show September 20th and during 
the Pin Festival in the Viking Ship 
in October. 

The price is as low as NOK 500. 

 

 

Olympin Club, USA 

 

Olympin Club, USA 

 

Olympin Club avholder sin årlige 
samlerfestival, 29. september – 1. oktober i 

Lake Placid, New York.                                 
Byen Lake Placid har en rik idrettshistorie. 

Ishockey-arenaen fra 1932 er den første 
hallen brukt under Vinter-OL og ble 

oppgradert til OL I 1980 og er fremdeles i 
bruk I dag. Hvis du er interessert i å delta så 

kan du melde deg på følgende adresse: 

info@lakeplacid2017.com 

The 2017 Olympin Club Annual Convention, 
September 29-October 1.                            

The Village of Lake Placid has a rich sports 
heritage. The 1932 Olympic Arena, the first 

indoor arena used in a Winter Olympics, 
was renovated for the 1980 Games, and is 
still in use today. If you are interested in 
participating the collectors Fair, use the 

following address: 

info@lakeplacid2017.com 
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Den 25. samlerfesten i Bø! 

 

The 25th collector’s Fair in Bo! 

 

Som vanlig har vi fått med 

noen få pins av opplaget på 

100 stk til salg blant våre 

medlemmer.  
 

 

As usual we have a few pins 

of  the 100 pins that were 

made for sale to our 

members.                                            

Prisen er kr. 120,- inkludert porto.                             

Kan bestilles hos undertegnede på                            

NY MAILADRESSE: gunnar@oslopinclub.no 

The price is NOK 120,- incl. S/H                                 

Order by MY NEW MAIL ADRESS: 

gunnar@oslopinclub.no 

 

 

Den 17. pinsfestival i Vikingskipet 

på Hamar. 

 

The 17th Pin Festival in the 

Viking Ship at Hamar 

Oslo Pin Club fortsetter vår 

tradisjon med å ha 

samlerfestival i Vikingskipet 

under Vikingskipets antikk-, 

brukt- og samlermarked.                

I år blir det vår 17. festival og 

avholdes 7. til 8. oktober.  

Oslo Pin Club continue our 

tradition hosting the              

Pin Festival in the Viking Ship 

at Hamar during the 

secondhand autumn market 

fair. This year it will be held 

October 7th to 8th. 

 

Bordleien blir som tidligere.                                  

Første bord kr. 500,- og andre bord kr. 250,-.          

Om du vil ha bord i Vikingskipet denne helgen, ta 

kontakt med på Gunnar Rolland på telefon 

95943032 innen 18. september. 

The price on tables will be the same as before. 

First table is NOK 500 ($60), second table is NOK 

250 ($30).                                                                    

If you would like to participate, please send an 

SMS to Gunnar +4795943032 pre September 18th. 
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1000-klubbens årsmøte på Voss 

 

The 1000 Club at Voss 

1000 klubben består av medlemmer som kjøpte de 

etter hvert berømte nedtellings t-skjortene før 

Lillehammer-OL.                                                    

Årets Årsmøte var lagt til Voss, som var 

reservearena for Oslo 1952. Voss er også den 

norske byen som har fostret flest Olympiske 

gullvinnere ut fra innbyggerantall.                                                      

Hvert år har Årsmøtet blitt gjestet av norske 

Olympiske gullvinnere. I år var det hele tre av dem; 

Kristen Skjeldal (gull i 1992 and 2002), Lars Bystøl 

(gull i 2006) og Kari Traa (gull i 2002).                    

Det ble som vanlig utgitt tre nye pins i forbindelse 

med arrangementet som vist under.                

Ønsker du å bli medlem, kontakt Tonny Aardal på 

tlf. 90824130. 

The 1000 Club is founded by those who bought 

Count Down T-shirts before the Lillehammer 

Games.                                                                   

Every year, at the General Assembly, the meeting  

is visited by one or more Norwegian Gold medal 

winners. Voss is the Norwegian town with 

absolutely most Gold winners compared to 

number of inhabitants.                                            

We were hosted by three; Kristen Skjeldal (Gold 

1992 and 2002), Lars Bystol (Gold 2006) and Kari 

Traa (Gold 2002).                                                  

Three new pins were released as shown below. 

 

  

President Tonny Aardal og gullvinner Kristen Skjeldal Gullvinner Kari Traa og Gunnar Rolland  

 

Drammen Pin Klubb Drammen Pin Klubb  

Medlemsmøte på torsdag 4. oktober på Marche 
ved den gamle Lierbommen. DPK feirer 25 år og 
byr alle på gratis middag!                                                 
Ny klubbpin er ankommet!!!  

Members meeting Thursday October 4th at 

Marche in Lier. DPK celebrates 25 years and 

gives a free dinner to all participants!                                                

New Club Pin has arrived!!! 

 

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

For Oslo Pin Club 

Gunnar Rolland 
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