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Oslo Pin Club fortsetter                                             

feiringen med gratistrekninger av pins 

for medlemmer i 2021. 

 Vi trekker både 28.6, 29.6 og 30.6                  

I juli fortsetter vi med tre nye 

trekninger den 1.7, 2.7 og 3.7. 

Trekningen går av stabelen kl. 20.00 

og de ti vinnerne hver kveld blir 

kunngjort like etterpå. Lykke til! 

Oslo Pin Club go on with celebrating 

with free lotteries for our 2021 

members! 

We start June 28th, 29th and 30th and 

follow up July 1st, 2nd and 3rd 

The ten winners every day will be                                                                                          

announced shortly after 8 pm.            

Good Luck! 

 

 

Giro for kontingent er nå sendt ut. 

Vil du være i forkant med betalingen kan du benytte overføring til klubbens 

konto 1600 19 94100 eller vippse til 9594 3032. Kontingenten er kr. 250,-. 

Husk å merke betalingen med navn. 

 
 

Samlermessa i Bø i juli Collectors Fair in July 
Oslo Pin Club har fått beskjed om at 

samlermessa i Bø 30.juli til 1.august 2021 

dessverre er AVLYST. Organisasjonskomiteen vil 

prøve å avhold en høstmesse i november 2021. 

Oslo Pin Club has received message that the       

collectors fair in Bo in july is cancelled.           

The organising committee will try to organise     

a Fair in November 2021. 

 

 

 

 

 



 

1000-klubbens årsmøte          

på Thon hotell i Oslo 

The 1000 Club Annual 

meeting in Oslo. 
1000-klubbens årsmøte er 11. september 

2021 på Thon hotell i Oslo. Påmelding kann 

gjøres til Tonny Aardal på t: 9082 4130. 

The 1000 Club will have their annual meeting 

at Thon Hotel in Oslo September 11th2021. 

 

 

Høstmessa i 

Vikingskipet 

Autumn Collectors Fair 

in the Viking Ship 
Oslo Pin Club er påmeldt til denne messa i 

Vikingskipet og kan nå ta imot påmeldinger 

for 25. og 26. september 2021 

Oslo Pin Club will paticipate this fair held in 

the Viking Ship at Hamar September 25th 

and 26th this year. 

 

 

Oslo Pin Club i pressen OPC in the press 

Oslo Pin Club har vært gjenstand for interesse i pressen, 

spesielt 20. mai 2021 i Romerikets Blad. Vi ønsker å 

gjengi deler av dette så medlemmene får se hva som 

ble skrevet. Innlegget ble på 17 sider så vi kan dessverre 

ikke ta med alt, men medlemmene kan bestille PDF 

utgaven og få den tilsendt på mail. 
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