
 

Oslo Pin Club Info # 287, 18.03.2022 

Oslo Pin Club inviterer til byttemøte i 

våre møtelokaler på Sagene onsdag          . 

23. februar. Vi er til stede fra kl. 16.00. 

Møtelokalet har adresse Kristiansandsgt 

11 med inngang fra gaten. Det finnes 

betalingsparkering i området.               

Oslo Pin Club invites you to our 

trade meeting in Oslo             

Wednesday February 23rd from 4 

pm. 

 

 

Drammen Pin klubb  

Drammen Pin Klubb har sitt byttemøte 

torsdag 24. februar                                        

fra kl. 18.00 på samme sted som vanlig.             

Drammen Pin Klubb have their trade 

meeting Thursday February 24th     

from 6 pm. 

 

 

Oslo Pin Club’s free lottery  

Oslo Pin Club fortsetter                                             

feiringen med gratistrekninger                  

av pins for medlemmer i                             

2021 og 2022. Neste trekninger er                                     

26.02, 27.02 og 28.02.                                   

Lykke til! 

Oslo Pin Club go on with celebrating 

with free pin lotteries for our 2021 

and 2022 members!                                                  

The next drawings are                        

February 26th, 27th and 28th.          

Good Luck! 

 

 

 

 



 

Pinsfestival i Vikingskipet 2022. Pin Festival in the Viking ship 2022. 

 

Festivalen avholdes 23. og 24. april 2022. 

Det blir et felles stort område slik det var 

tidligere, noe som gjør at vi får en flott 

plassering i forhold til publikum.          

Meld gjerne fra om du er interessert i 

bord ved denne anledningen.                

OPC kommer ikke til å lage en pin for 

anledningen. Festivalpin kommer til 

høstfestivalen. MEN. Vi har foreløpig bare 

14 bord 180 x 80 cm så meld dere på så 

snart som mulig. 

The Festival is held April 23rd and 

24th with the used and antique Fair.         

We are getting the best spots as a     

solid group in the middle of the 

stadium.                                                      

If you are interested call Gunnar         

+47 95943032 and tell you are 

coming.                                                

We will not issue a pin to this Fair.  

A new pin will be produced to the 

Fall Fair. 

 

AICO og AFCOS – feirer 30-års 
jubileum for Albertvile 1992 – 

Olympisk og sportssamlere kan 
m,øtes - 21/22 May 2022 

 

AICO Info / AFCOS -                 
30th Birhday Albertvile 1992 - 
olympic and sports collectors 

meeting - 21/22 May 2022 
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