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Vel møtt til byttemøte                                                                                                    

onsdag 20. mars 2019 kl. 17.         

Møtet avholdes i Bygg 14 på Ullevål.                                            

Lotteri og gratistrekning.  

 

Welcome to our Trade Meeting, 

Wednesday, March 20th 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:  

Onsdag 20. mars, torsdag 18. april og              

onsdag 22. mai (Generalforsamling). Alle møter 

på Ullevål sykehus! Alle møter starter kl. 17.00 

Our spring Trade Meetings are:  

Trade meeting Wednesday March 20th,     

Thursday April 18th and Wednesday May 22nd, 

General Assembly. Meeting starts 5pm. 

 

 

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 på den 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. 

De som er interessert må nå melde seg på til 

Gunnar 95943032 så snart som mulig slik at 

Vikingskipet får tid nok til å forberede seg.  

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. 

Those of you who are interested in participating 

has to tell Gunnar this, send an SMS to           

004795943032 so we get time to prepare. 

 



 

 

 

Drammen Pin Klubbs 

byttemøter våren 2019 

Drammen Pin Klubb’s  

trade meetings, spring 2019 

Våre byttemøter våren 2019 er:  

Torsdag 28. mars og torsdag 25. april!          

Begge møtene starter kl. 17.00.                          

Det inviteres til gratis middag den 25. april!    

Møtet avholdes i Dynastiet I Globusgården. 

Parkering i parkeringshuset ved Shell-stasjonen.                                                     

Our spring Trade Meetings are:  

Trade meeting Thursday March 28th and April 

25th. April 25th we invite all members to a free 

dinner! Starts 5pm at their new location, 

Dynastiet restaurant in Globusgarden in 

Drammen! Parking house by Shell gasoline st. 

 

 

 

 

Lillehammer 1994, 25 år Lillehammer 1994, 25 years 

Lillehammer kommune og næringsliv feiret at det 

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

På lørdag 16. februar var Oslo Pin Clubs 

medlemmer invitert til stille opp i Storgata slik som 

det var under OL. Denne gangen hadde vi egne 

salgsboder og det var masse folk og kjempebra 

omsetning av Lillehammerpins og memorabilia.                                                            

Vi hadde det storveis i varmt vårvær!  

Tusen takk til Lillehammer kommune og 

næringsliv for en flott dag! 

Lillehammer community and all the shops in 

Lillehammer celebrated 25 years anniversary 

after the Lillehammer Olympics in 1994.             

On Saturday February 16th, Oslo Pin Clubs 

members were back in the Storgata just like 

during the Olympics.                                             

We had our own tables paid by the community 

and sold a lot of stuff from our Games               

and had a great time in the warm and sunny 

spring weather!                                               

Thanks to the Lillehammer community! 

Det kom ut to objekter fra dette jubileet.                

En pin og en medalje. Vi har fått tak i noen få 

medaljer og noen pins slik at de som ikke var der 

har muligheten til å få tak i dem. 

There  were two objects from this anniversary, 

one pin and one medal.                                        

We have a few medals and pins to those who did 

not attend. 

 

 

 



 

Nye medlemmer i Oslo Pin Club New members of Oslo Pin Club 

Vi ønsker følgende medlemmer velkommen til 

Oslo Pin Club: 

Kim Myhre fra Halden og                                    

John Apeland fra Lillehammer! 

We wish the following members welcome            

to Oslo Pin Club: 

Kim Myhre from Halden and                                    

John Apeland from Lillehammer! 

 

Den 25. Verdensfestivalen for OL-

samlere, Warszawa 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.  

Dersom du ikke har meldt deg på, begynner det å 

haste, fristen går ut 15. mars!                                   

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.  

If you have not registered yet, you need to do 

that before March 15th!                                            

It would have been great seeing you there! 

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

 

 

Oslo Pin Club, kontingent 2019 
 

 

Årets kontingent er som de senere                 

årene kr. 250,-.                                                         

Vi håper alle som ikke har betalt, gjør dette så 

snart som mulig. 

 

 



 

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

For Oslo Pin Club, Gunnar Rolland 
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