
SAMLERFEST I BØ FOR 23. GANG! 
 

Velkommen til den 23. internasjonale olympiske samlerfestivalen i 

Telemarkshallen i Bø,  24.-26. juli 2015. Vår festival er den nest eldste i 

verden under IOC-paraplyen! 

 
Bø Frimerkeklubb gleder seg til å se nye og ”gamle” samlervenner under Telemarkshallens 

tak den siste hele helgen i juli. Pins, OL-memorabilia, medaljer, fakler, frimerker, brev, 

program, postkort, stempler og mye annet ville fylle bordene våre og vi håper på god 

deltagelse. 

  

De senere årene har vi fått med samlere som ikke er like interessert i sport og olympiske leker 

som oss andre. Det har uten tvil styrket samlerfestivalen vår og skapt nytt liv i samlerleiren, 

og i år blir det mer fargerikt enn tidligere.  

PS!  

I anledning ungdommens OL på Lillehammer i 2016 , blir det markering på årets messe 

i Bø! Representanter fra arrangøren vil ha egen stand med info og diverse effekter.  

 

Vi holder på den gamle prisen: kr. 450,- for et bord hele helgen. Tilleggsbord koster kr 100.  

Lørdag kveld har vi felles sommer-buffet på Bø hotell.  

Her trenger vi din hjelp! Vi ønsker flere deltagere enn før og trenger vervehjelp! Skal vår 

hobby overleve ebay og likegyldighet, må alle ta et tak og trekke ”skap-samlerne” med!  

 

Åpningstider: 

 

Fredag 24. juli:  

1400 og til åpning: Registrering og montering. Utstillere kan kjøre inn i hallen. 

1600-2000: Messas åpningstid. 

 

Lørdag 25. juli: 

1000-1100: Smugåpning for utstillere. 

1100-1700: Messas åpningstid. 

1900: Velkommen til sommerbord, Bø Hotell! Påmelding SENEST v/registr. fredag. 

 

Søndag 26. juli: 

1000: Smugåpning som lørdag. 

1100-1600: Messas åpningstid. 

 

Det blir salg av festivalpins, og klubben har brevhus med særstempel for arrangementet. 

Festival er et felles arrangement med den store brukt og antikk-messa. 

  

Spørsmål? Hvis ikke, melder du deg på så fort som råd til arnold.aarmodt@online.no 

eller pr. post til Arnold Aarmodt, Kåsinvegen 9, 3801 Bø.  

 

VELKOMMEN TIL NY SOMMERSAMLERFEST I BØ!! 

 

Med vennlig helsing 

Ulf Vege (leder), Bø Frimerkerklubb Arnold Aarmodt Messeansvarlig mob:91872982 

mailto:arnold.aarmodt@online.no

