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Vel møtt til byttemøte                                                                                                    

onsdag 21. november 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,                     

Wednesday, November 21st 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:  

Onsdag 21. november og                                

julemøte onsdag 12. desember på Ullevål 

sykehus, bygg 14! Alle møter starter kl. 17.00 

Our Trade Meetings are:  

Wednesday 21. November 21st, and Christmas 

meeting Wednesday December 12th   at Ulleval 

hospital. All meetings starts 5pm. 

 

 

Drammen Pin Klubb Drammen Pin Klubb  

DPK bestemt følgende møter:                     
Torsdag 29. november! Møtet avholdes i 

Dynastiet I Globusgården. Parkering i 
parkeringshuset ved Shell-stasjonen.                                                    

Stort lotteri! Drammen Pin Klubb spanderer 
gratis middag til alle som kommer!!! 

DPK has decided the next meetings:             

Thursday November 29th                                                         

at their new location, Dynastiet restaurant in 

Globusgarden in Drammen! Parking house by 

Shell gasoline station. Free dinner to all 

participants! Lottery with exciting  prizes!                                       

 

 



  

Den 18. pinsfestival i Vikingskipet 

på Hamar 

The 18th Pin Festival in the 

Viking Ship at Hamar              

Oslo Pin Club avholdt sin 

samlerfestival i Vikingskipet      

6. og 7. oktober. 

Vi gav ut pinsen på bildet til 

bordholderne og andre 

besøkende. Disser nå i fritt salg 

og vi har noen få igjen. Dersom 

du ønsker å kjøpe denne kan 

du ringe Gunnar på 95943032.       

Prisen er kr 250 + porto og vi 

sender så langt opplaget 

rekker. 
 

Oslo Pin Club hosted our              

Pin Festival                       

October 6th to 7th. 

We released a pin for the fair 

as pictured, sold to table 

holders and visitors. It is now 

for free sale. If you like to buy 

one, call Gunnar 

+4795943032. The price is 

NOK 250 +s/h                          

as far as                                 

the 65 pins lasts. 
 

 

Brannen i California 

The fire in California              

Oslo Pin Club har mange samlervenner i California, 

både som medlemmer og samarbeidspartnere 

gjennom mange år.  

Omfanget av denne katastrofen er enorm, men 

heldigvis er det ikke meldt om skade på liv eller 

eiendommer til de vi kjenner.                              

Faren er ikke over enda og tankene våre går til 

skadde og etterlatte etter denne forferdelige 

katastrofen.          

Oslo Pin Club has many collector friends in 

California, both as members and collecting 

partners through many years.  

This catastrophy is enormous, but luckily we have 

had no reports of damage to our friends or their 

properties. The danger is still there and our 

thoughts go to all who have suffered damage to 

themselves or their family in this terrible 

catastrophy.          

 

 

Olympisk auksjon nr. 84 Olympic auction no. 84              

Vår venn Ingrid O’Neil er berømt for sine olympiske 

auksjoner. Du finner hennes auksjon på følgende 

webadresse:  

https://auctions.ioneil.com/auctions/1-

1EO70A/auction-84                                                              

Email: ingrid@ioneil.com 

Auksjonen avsluttes lørdag 24. november          

Our friend Ingrid O’Neil is famous for her Olympic 

auctions.                                                                 

You can find her auction on web page: 

https://auctions.ioneil.com/auctions/1-

1EO70A/auction-84                                                              

Email: ingrid@ioneil.com 

The auction closes Saturday November 24th.           
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