
 

Oslo Pin Club Info # 289, 25.05.2022 

Oslo Pin Clubs byttemøte avholdes 

tirsdag 31.05. fra kl. 16 i Kristiansandsgt 

11 med inngang fra gaten.               

Oslo Pin Club trade meeting will be 

held Tuesday May 31st   in 

Kristiansandsgt 11 1st floor. 

Oslo Pin Club i Stortinget 

 
Onsdag 20. april hadde Oslo Pin Club fest 

på Stortinget. Det ble en rundtur i 

Stortingssalen med mye interessant 

informasjon. Etterpå ble det servert 

middag i kjellerstuen. Det var 34              

påmeldte, nesten en tredel av alle våre 

medlemmer. Stemningen var stor hele 

kvelden. Vi hadde et stort lotteri med 

interessante OL-objekter. En spesiell takk 

går til tidligere OL-president i NOK Børre 

Rognlien for mange bidrag til lotteriet. 

Wednesday April 20th Oslo Pin Club 

had a party in the                 

Parlament. It was another tour 

through the building with a lot of 

information and history. We then 

had a dinner with a great lottery. 

We were 34 members, one third of 

our members.  I big thanks to 

former Olympic President of NOK 

Borre Rognlien for many 

contributions to the lottery. 

 



 

Drammen Pin klubb  

Drammen Pin Klubb har nå                             

sommerferie, men møtes igjen til 

byttemøte siste torsdagen i august.             

Drammen Pin Klubb have now their 

summer vacation. Next trade 

meeting is last Thursday in August 

from 6 pm. 

 

Oslo Pin Clubs Pinsfestival i Vikingskipet 

høsten 2022 

Oslo Pin Club’s Pin Festival in the 

Viking ship 2022 

 

Datoen for vår neste festival i 

Vikingskipet er nå satt til 24. og 25. 

september. Oslo Pin Club vil delta med  

14 bord. 

The date for our next festival in the 

Viking ship is now set to September 

24th og 25th. Oslo Pin Club will 

attend with 14 tables. 

 

 Verdensfestivalen i Paris 2023 AICO organizing this World 

Collectors Fair in Paris 2023 

Vår IOC organisasjon organiserer             

denne festivalen fra                                      

23. til 25. juni 2023. 

AICO organizing this World Olympic 

Collectors Fair in Paris from June 

23rd to 25th 2023 
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Oslo Pin Club har som formål å sørge for at medlemmene får informasjon om nye og gamle pins, 

opplagstall og verdiutvikling. Medlemmene vil også få tilbud på spesielle pins i forbindelse med store 
arrangementer. Oslo Pin Club vil gjennom sin aktivitet hindre all aktivitet med falske, uautoriserte eller 

stjålne pins. 
 

Oslo Pin Club er tilsluttet AICO, som er IOC’s samlerorganisasjon for olympiske objekter.  
OPC har derfor rett til å benytte AICOs logo på produkter som klubb-pins,  

medlemmenes visittkort og klubbens brevhode. 
 

Medlemskap i Oslo Pin Club. 
Alle medlemmer mottar informasjon, medlemslister og årets medlems-pin. 

Oslo Pin Clubs møter arrangeres 8 til 10 ganger i året.  
Årlig medlemsavgift er kr. 250,-.  

 
I Oslo Pin Club samler vi på alle slags pins, sportspins, OL-uniformer, medaljer, OL-fakler, OL-medaljer, 
billetter, bøker og annet. Oslo Pin Club er også kunnskapsbank for de gjenstandene som vi samler på. 

Byttemøtene er åpne for alle, ikke bare medlemmer. 
 

Møtene i Oslo Pin Club våren 2022 er:  
Tirsdag 25. januar, onsdag 23. februar, onsdag 20. april, tirsdag 31. mai og 23. juni.  

og torsdag 11. mai 
 

 
 
 

       1600 19 94100      250,00 

 
                                                      Snarest  
 
Oslo Pin Club medlemskap for 2022 

 
Medlem nr.:                           . 
Medlemsavgift kr. 250,-.  
 

 
 

                              Oslo Pin Club v/Gunnar Rolland 
   Oberst Rodes vei 31 b  
   1152 Oslo 

 
 
 
 

          250          00  1600 19 94100 
                                                                                                                                                                                              

Medlemskontingent 2022  
Støtt opp om Norges største klubb for pins og olympiske samlerobjekter! 

Betal medlemskapet for 2022 nå! 


