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Vel møtt til byttemøte                                                                                                    

mandag 24. september 2018 kl. 17.         

Møtet avholdes i Bygg 14 på Ullevål 

som tidligere.                                           

Vi skal ha lotteri og gratistrekning      

på fremmøtet.  

 

Welcome to our Trade Meeting,                     

Monday, September 24th at 5pm.               

The meeting is held as usual at Ulleval 

Hospital, building 14.                             

We will have sweepstakes and 

participants lottery. 

 

 

 

Oslo Pin Clubs 

byttemøter høsten 2018 

Oslo Pin Club’s  

trade meetings, autumn 2018 

Våre byttemøter er:  

Mandag 24. september, mandag 22. oktober, 

onsdag 21. november og                                

julemøte onsdag 12. desember på Ullevål 

sykehus, bygg 14! Alle møter starter kl. 17.00 

Our Trade Meetings are:  

Monday September 24th, Monday 22. October 

22nd, Wednesday 21. November 21st, and                                

Christmas Meeting Wednesday December 12th at 

Ulleval hospital. All meetings starts 5pm. 

 

 

 

Drammen Pin Klubb Drammen Pin Klubb  

Grunnet usikkerhet om møteplassering fra 
oktober har DPK bestemt følgende møte: 

Torsdag 20. september på Marche ved den 
gamle Lierbommen! Stort lotteri! 

Pin trade meeting Thursday September 20th                                                         

At Marche in Lier!                                                                    

Lottery with exciting                                                

prizes!             

 

 

 



 

 

 

 

 

Den 18. pinsfestival i Vikingskipet 

på Hamar. 

 

The 18th 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 18. festival og 

avholdes 6. til 7. 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 in 

October 6th to 7th. 

 

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 så snart som mulig. 

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 asap. 
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Referat fra 

Generalforsamlingen i Oslo 

Pin Club den 19. april 

2018.08.29 

Annual Report                   

from Oslo Pin Club             

General Assembly                  

April 19th 2018 

 

Styrets rapport til Oslo Pin Club's 26. Generalforsamling 19.04.2018 for perioden 1.1. - 31.12.2017 
 
Organisasjon Styrets sammensetning har i 2017 vært:  

 
President: Gunnar Rolland, på valg i 2019 Visepresident: Erik Ekeberg, på valg i 2018 
Kasserer: Helge Bråthen, på valg i 2019 Styremedlem: Knut Bore, på valg i 2018 
Styremedlem: Frank Håkonsen, på valg i 2019 Styremedlem: Jens Aabel, på valg i 2018 

 
Generalforsamlingen 14.04.17 valgte også:  
  Valgkomite: Dag Hodne og Herman Aschjem.  Revisor: Odd Johansen 

 
   
Styremøter Styret har ikke hatt styremøter i 2017, men mail og SMS går fortløpende mellom 

styremedlemmene for å utveksle forslag til pins eller andre synspunkter i drift av klubben. 

 
 
Medlemsmøter og OPC's Info Oslo Pin Club har hatt 10 byttemøter på Ullevål i 2017.  
                          På Generalforsamlingen i april ble det servert gratis pølser og mineralvann med etterfølgende 

stort lotteri. 
 Julemøtet i desember ble avholdt på Stortinget etter invitasjon fra Bård Hoksrud. Møtet var godt 

besøkt med 30 deltagere. Vi fikk en omvisning på Stortinget og det ble servert svært god julemat 
med tilbehør. Oslo Pin Club har en stabil medlemsmasse. Av de 30 medlemmene som var til stede 
på julemøtet på Stortinget var antall medlemsår i snitt i klubben på 17,6 år. 

  
Antall fremmøtte medlemmer i 2017 var 150 fordelt på 10 møter mot 121 i 2016 (8 møter på Ullevål). 
 De 10 info-skrivene som kom ut i 2017 kommer både på norsk og engelsk.  
 Vi vil gjerne ha innspill fra medlemmene om saker som er av interesse.  
 Det er også anledning til å sette inn kjøp- eller salgsannonser i infoskrivene og   
 Infoskrivene ligger også ute på nettet, www.oslopinclub.no 

 
IOC                     Oslo Pin Club var opprinnelig en av stiftelsesklubbene i IOC’s samlerorganisasjon FIMO på  
  slutten av 90-tallet. Organisasjonen heter nå AICO som ble etablert i 2014. AICO står for   
  Association Internationale des Collectionneurs Olympiques. 
  Oslo Pin Club har to stemmer på Generalforsamlingen da vi er en klubb med mellom 51 og 200  
  medlemmer. 
  Etter søknad til AICO kan Oslo Pin Club fremdeles produsere OL-pins med «våre» 
  OL-symboler. Vi er avhengig av å kunne produsere gode samlerobjekter til våre medlemmer.  
  OPC betaler en avgift på 140 euro til AICO pr. år. 
     
  Verdensfestivalen til IOC ble avholdt i Bratislava, Slovakia i 2017. De aller fleste deltagerne  
  presenterte samlinger av memorabilia og noe postkort. Verdensfestivalen i 2018 blir avholdt i  
  Los Angeles i september.   

 
Medlems-pins Oslo Pin Clubs klubb-pin for 2017 var en pin med  

                                   

Kristin og Håkon sammen med OPCs logo. 
Opplaget var på 150 nummererte pins og ble som 
vanlig gitt ut gratis til de som hadde betalt 
medlemskapet. 
 
Alle medlemmer får det samme nummeret på 
medlemspinsen fra år til år så lenge nummeret er 
lavere enn 150.  

 
 
 



 
 
 
Medlemmer Våre æresmedlemmer er Remi Padoin, Gunnar Rolland, Gerhard Heiberg, Halvor Kleppen og  
  Manfred Bergman som var vår tidligere kontakt i IOC.  

Oslo Pin Club hadde 88 medlemmer fra åtte nasjoner i 2017. 
Medlemsantallet de seneste årene er 93 i 2013, 99 i 2014, 99 i 2015, 99 i 2016 og altså 88 i 2017.  

 
   

Arrangementer Den 17. samlerfestivalen i vår regi ble avholdt i Vikingskipet på Hamar sammen med 
Høstmarkedet 2017.   
Det var 9 deltagere med i alt 17 bord fra Oslo Pin Club. 
Det ble som vanlig produsert festivalpins, en jumbopin i grå farge i 65 eksemplarer og en  
liten grå festivalpin med opplag på 150 stk. med nummer.  
Dessverre viste det seg at pinsene ble feilprodusert ved at baksidetrykket og pinsfestene ble 
snudd på hodet. Det ble bestilt et nytt opplag med riktig bakside og de første pinsene ble stilt 
til OPCs disposisjon.   
 

   
 

 

 

   

Standard Pin Festival pin, opplag 150 stk. Jumbo Pin Festival pin, opplag 65 stk. 

 
 
 

  
 

Web-siden  Vår hjemmeside finner du på nettet. Adressen er www.oslopinclub.no   
  Her finner du alt om Oslo Pin Club, info-skriv, klubbpins og andre pins.  
  Vi ønsker stadig innspill om hva web-siden skal inneholde.  
  Det er Frank Håkonsen som er web-ansvarlig og Erik Ekeberg bistår i skrivearbeidet på   
  hjemmesiden vår. 

 
 
 

Hilsen styret i Oslo Pin Club 
 
 
 
Gunnar Rolland      Erik Ekeberg                Helge Bråthen Knut Bore Frank Håkonsen           Jens Aabel 
 
 

 

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

For Oslo Pin Club,  

Gunnar Rolland 

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

