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Godt Nytt År! 

 

Vel møtt til byttemøte                                                                                                

torsdag 16. januar 2020 kl. 17.                          

Lotteri og gratistrekninger.            

Møtet holdes på Ullevål sykehus, 

bygning 14 og starter kl. 17. 

   Welcome to our Trade meeting 

Thursday, January 16th at 5pm.                                 

Lottery and free sweepstake lottery! 

The meeting is held at Ulleval hospital, 

building 14.                                               

 

 

Oslo Pin Clubs 

byttemøter våren 2020 

Oslo Pin Club’s  

trade meetings, spring 2020 

Oslo Pin Clubs byttemøtet våren 2020 er:  

Torsdag 16. januar, tirsdag 18. februar, torsdag 

12. mars, torsdag 16. april og tirsdag 19. mai. 

Alle møter holdes på Ullevål sykehus, bygning 14 

og starter kl. 17.00 

Oslo Pin Club’s Trade Meetings 2020 is:  

Thursday January 16th, Tuesday February 18th, 

Thursday March 12th, Thursday April 16th and 

Thursday May 19th. All meetings at Ulleval 

Hospital building 14 at 5 pm. 

 

Drammen Pin Klubbs 

byttemøter våren 2020 

Drammen Pin Klubb’s  

trade meetings, spring 2020 

Årets første byttemøte til Drammen 

Pin Klubb torsdag 30.01. Lotteri.  

Møtet er på Dynastiet i Globusgården 

ved jernbanestasjonen. Fri parkering i 

garasjebygget ved siden av. 

The first trade meeting in Drammen Pin 

Klubb is Thursday January 30th.                    

The meeting is held at Dynastiet in 

Globus Building close to the railway 

station. Free parking close by. 

 

 



Skøyte-VM allround og sprint i 

Vikingskipet på Hamar 

The World speed skating 

championships Viking Ship Hamar 

Oslo Pin Club har nå fått godkjent den offisielle 

pinsen til Skøyte-VM i Vikingskipet som avholdes 

28. februar til 1. mars. Pinsen blir solgt under VM 

og på våre møter. 

Oslo Pin Club’s pin is now approved by the 

Norwegian speed skating Union and will be sold 

during the three days championships to be held 

in the Viking Ship February 28th to March 1st. 

 

Opplag kun 550 stk. Number of pins 550 pcs. 

 

Oslo Pin Clubs pin festival             

våren 2020 

Oslo Pin Club’s                                    

Pin Festival, spring 2020 

Vi jobber med å få til pinsfestival også i 

forbindelse med Vårmessen i Vikingskipet på 

Hamar, 18. og 19. april 2020.                                                                

Opplegget blir det samme som siste vårmessen 

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 are working to host a Spring Pin Fair in the 

Viking ship at Hamar during the Spring Fair   

April 18th and 19th. The Fair will be held the same 

way we had it last spring 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 before, but we will not issue a 

special Olympic pin for this event. 

 

Etterlysning på medlems-       

betalinger 

Information wanted about members 

payment 

Vi har mottatt en del innbetalinger                       

for 2019.                                                              

Dette er behøring registrert og klubbpin er    

sendt ut. 

Dessverre kan ikke alle betalinger registreres da 

de er anonyme.                                                  

Først søker jeg navn på kontoeier til              

konto 9005 05 66713.                                              

På Vårmessa i 2019 kom et medlem og 

presenterte seg med medlemsnummer. Dette 

nummeret var ikke riktig så fremdeles er den 

betalingen anonym. Meld fra til Gunnar 95943032 
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