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Vel møtt til byttemøte                                                                                                    

torsdag 21. februar 2019 kl. 17.         

Møtet avholdes i Bygg 14 på Ullevål.                                            

Lotteri og gratistrekning.  

 

Welcome to our Trade Meeting, 

Thursday, February 21st at 5pm.        

The meeting is held as usual at Ulleval 

Hospital, building 14.                                                

 

Oslo Pin Clubs 

byttemøter våren 2019 

Oslo Pin Club’s  

trade meetings, spring 2019 

Våre byttemøter våren 2019 er:  

Torsdag 21. februar, onsdag 20. mars, torsdag 

18. april og onsdag 22. mai    på Ullevål sykehus! 

Alle møter starter kl. 17.00 

Our spring Trade Meetings are:  

Trade meeting Thursday February 21st, 

Wednesday March 20th, Thursday April 18th and 

Wednesday May 22nd. Starts 5pm. 

 

 

Lillehammer 1994, 25 år Lillehammer 1994, 25 years 

Lillehammer kommune og næringsliv feirer at det 

er 25 år siden Lillehammer-OL ble avholdt i 1994. 

Festen starter med ildtenning den 12. februar, 

men lørdag 16. februar er Oslo Pin Clubs 

medlemmer invitert til stille oss opp i Storgata 

slik som under OL. Det bli tilgang på noen boder 

og for at vi skal vite hvor mange som kommer 

må vi ha en påmelding fra medlemmene våre 

som kommer. Meld fra til Gunnar på                  

telf: 959443032 før kl. 12 på mandag. 

I anledning jubileet blir Gunnar intervjuet på NRK 

P1+ onsdag 13.2 på radioprogrammet Holm etter 

kl. 09.25. Han skal snakke om pins etter OL. 

Lillehammer community and all the shops in 

Lillehammer celebrates 25 years anniversary 

after the Lillehammer Olympics in 1994.            

The celebration starts with lighting of the 

Olympic torch on February 12th, but the main 

celebration will be February 15th and16th.       

Oslo Pin Clubs members are invitet to lineup the 

Main Street and display and sell pins and other 

memorabilia just like during the Olympics. We 

need to know how many collectors are coming 

so SMS Gunnar +47 95943032 if you are coming. 

Gunnar will also be invjued in Norwegian radio 

on Wednesday 13th about the celebrations. 

 

 



 

 

Drammen Pin Klubbs 

byttemøter våren 2019 

Drammen Pin Klubb’s  

trade meetings, spring 2019 

Våre byttemøter våren 2019 er:  

Torsdag 28. februar og torsdag 28. mars! Begge 

møtene starter kl. 17.00. Møtet avholdes i 

Dynastiet I Globusgården. Parkering i 

parkeringshuset ved Shell-stasjonen.                                                     

Our spring Trade Meetings are:  

Trade meeting Thursday February 28th and   

March 28th. Starts 5pm at their new location, 

Dynastiet restaurant in Globusgarden in 

Drammen! Parking house by Shell gasoline st. 

 

 

Oslo Pin Clubs pin festival             

våren 2019 

Oslo Pin Club’s                                    

Pin Festival, spring 2019 

Det blir pinsfestival også i forbindelse med 

Vårmessen i Vikingskipet på Hamar,                     

6. og 7. april 2019.                                                                

Opplegget blir det samme som siste høstmessen 

med bord sentralt i hallen. Dette medførte 

betydelig mere besøk ved bordene og et godt 

resultat for deltagerne.                                      

Bordleien blir som tidligere, men det blir ikke 

produsert egen pin til dette arrangementet. 

We will host a Spring Pin Fair in the Viking ship 

at Hamar during the Spring Fair April 6th and 7th.      

The Fair will be held the same way we had it last 

autumn Fair. Our tables will be placed in a 

central position in the venue and that place gave 

us more visitors and a good result for the 

participants. The rate for having a table will be 

the same as in the autumn Fair, but we will not 

issue a special Olympic pin for this event. 

 

 

Den 25. Verdensfestivalen for OL-

samlere, Warsawa 2019 

25th Olympic Collectors’ Fair in      

Warsaw 2019 

Her kommer invitasjonen til IOC’s 

verdensfestival som i år avholdes i Warsawa i 

perioden 24. til 26. mai. Sist vi hadde 

verdensfestival i Warsawa i 2009 var vi en stor 

delegasjon fra Norge og vi hadde det veldig 

hyggelig. Polakkene er spesielt dyktige til å få 

oss med på sosialt samvær med god mat og 

drikke. Fordelen med å ha en slik festival sentralt 

i Europa er at det kommer flere samlere med bil 

fra landene rundt.                                                  

Det hadde vært flott å se deg der! 

Here is the invitation to the 25th Olympic 

Collectors’ Fair to be held in Warsaw Poland   

May 24th through 26th this year. Last time we 

visited the World Fair in Poland, 2009, we were a 

great delegation from Norway and we had a great 

time. The polish people are great in a social 

manor treating us with good food and drinks! 

The advantage having a festival in Central 

Europe is all collectors coming in by car from 

Poland and other countries around.                      

It would have been great seeing you there! 

Se info i forrige infoskriv! Look up more information in our last news letter!  

 

 

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

For Oslo Pin Club, Gunnar Rolland 
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