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TROMSØ-OL 2014/effekter

Vil ha jobb
Presseansvarlig for et
Tromsø-OL, Kim Nordli, bekrefter at de første henvendelsene fra folk som ønsker
en OL-jobb er kommet ham i
hende.
– Vi har mottatt fire formelle forespørsler om jobb de
siste dagene. To personer har
også meldt seg og sagt at de
ønsker å være såkalt frivillige
om Tromsø får arrangere vinterlekene i 2014, sier Nordli.
HYSTERISK PINS-JAKT: Presseansvarlig for et OL i
Tromsø, Kim Nordli, får føle pinshysteriet. Han blir nedringt av
pinssamlere fra hele landet.
Alle foto: John Strandmo
Av John Strandmo

Presseansvarlig for
Tromsø-OL, Kim
Nordli (28), er fritt
vilt blant pinsjegere
fra hele landet.
For tiden går mobiltelefonen
til unge Nordli varm.
– Dette er helt vilt.
Pinsinteresserte fra det ganske
land ringer og vil ha våre OLmerker. Det siste jeg har hørt, er
at også utenlandske samlere har
startet jakten. Visstnok skal det
være betalt 100 dollar – nærmere 700 kroner – for en nummerert pins.

Eier-pins
Da idrettsstyret tirsdag samlet
seg om et vinter-OL i Tromsø,
fikk de fem eierne av OL-selskapet – Mack, Sparebanken
Nord-Norge, Troms Kraft,
TFDS og Tromsø kommune –
overlevert pins i gull, sølv og
emalje med sine respektive logoer.
– Det var ment som en liten
gest fra det lokale OL-sekretariatet. Nå jaktes det også på disse
pinsene.
– Men dessverre, jeg kan ikke
hjelpe samlerne.
– Vi har imidlertid
gjort en avtale med
WiTo som har sagt
seg villig til å koordinere
hysteriet.
Dermed håper jeg at
noe av trykket faller
fra mine skuldrer,
sier Kim Nordli –
innimellom
alle
henvendelsene.

Bendiksen i Mack, var selv han
uvitende om saken.
En tid trodde den godeste
Bendiksen at piratkopier av
Tromsø-pinsen – med ulovlig
bruk av selskapets logo – var
laget...
I gårsdagens avis skrev
«Tromsø» at en mannsperson
hadde kjøpt 30 OL-pins – 10 av
hver. I går solgte WiTo-eier
Randi Dyrkoren hele 50 pins til
en annen samler.
– Dersom dette fortsetter, får
vi nok å henge fingrene i, sier
Nordli.
Men det er ikke bare hans mobiltelefon som gløder. Også sentralbordet i kommunen har fått
merke kjøret de siste dagene.
Kim Nordli sier at det er
uvisst om det blir laget flere
pins i denne omgangen. Sånn
sett vil de som eksisterer forbli i
et beskjedent antall – og tilsvarende etterspurt.
At jakten på OL-pins har
tatt seg opp etter idrettsstyrets
vedtak, fikk ordfører Herman
Kristoffersen merke da han
gikk i Storgata forleden. En
forbipasserende forsynte seg
like godt med OL-pinsen som
hang på jakkeslaget – og forsvant...
john.strandmo@bladet-tromso.no

Piratkopi

Åpningstider:

Mandag-fredag
Torsdag
Lørdag

0800-1600
0800-1900
1100-1400

AS Normotor
Langnes, 9291 Tromsø
Tlf. 77 60 99 00

Produksjonen av
de totalt 1.500 eierpinsene – 100 av
hver – foregikk i det
stille. Da «Tromsø»
kontaktet markedsdirektør
Tom

EIER-PINS: Eierne av det lokale OLselskapet – Mack, Troms Kraft, TFDS,
Sparebanken Nord-Norge og Tromsø
kommune – har fått noen få eksemplar
med egen logo på. Nå jaktes det på
disse også pinsene.

