
 
Pressemelding, 8. august 2003 

 
 
FLIPPERSPILL-MESSE I SANDVIKA 6. SEPTEMBER 
 
Husker du de gode gamle flipperspillene? Vokste du 
opp med den herlige følelsen av å mestre en vill 
sølvkule i noen altfor korte minutter, for pengene som 
du egentlig skulle kjøpe melk og brød for?  I så fall får 
du nå muligheten til å gjenoppleve den følelsen, og 
sjekke om du fremdeles er like flink som du husker at 
du var. 

 
Lørdag 6. september arrangeres Norwegian Pinball 
Convention 2003, hvor man kan spille på mange ulike 
flipperspill og møte flipperfrelste fra hele landet. 
 
Flipperspillene hadde sin storhetstid fra 1970 og fram til midten av 90-tallet. 
Siden den gang har en rekke entusiaster over hele verden trykket flipperspillene 
til sitt bryst, og en del av automatene fra den svunne tid er nå i privat eie. 
Norwegian Pinball Convention 2003 vil samle 30-40 flipperspill fra hele landet på 
ett sted, hvor de besøkende kan spille flipperspill gratis en hel dag. 
 
Man kan også delta i et uformelt norgesmesterskap i flipperspilling, der vinneren 
vil få overrakt flipperspillet ”Getaway”, en klassiker fra 1992. Det vil også bli 
avholdt lysbildeforedrag med bilder fra flipperfabrikker. 
 
Det er i dag én gjenværende produsent av flipperspill: Stern Pinball Inc. i 
Chicago. På Norwegian Pinball Convention 2003 vil du kunne spille på det aller 
nyeste flipperspillet fra Stern, nemlig "Terminator 3" basert på den kinoaktuelle 
filmen. 
 
Messen vil avholdes i lokalene til Bærum Bowling i Sandvika (Malmskriverveien 
11, Sandvika). Dørene åpner lørdag 6. september klokken 11:00, og programmet 
vil vare til klokken 19:00. En stor andel av flipperspillene vil være tilgjengelig helt 
fram til stengetid klokken 03:00. 
 
Norwegian Pinball Convention sponses av Norges eneste importør av flipperspill, 
Vendcomatic AS, spillkjeden Spiderman og Bærum Bowling.  
 
Mer informasjon om arrangementet: www.SpilleDilla.com/npc  
 
 
 
Arrangementet er i regi av nettstedet SpilleDilla.com. For mer informasjon, 
kontakt Christian Grande – christian@spilledilla.com - 952 23 159. 
 
 
 
 
 
 
SpilleDilla.com er et nettsted som arbeider for å opprettholde interessen for flipperspill som hobby i 
Norge. Nettstedet har vært i drift siden april 2002 og er drevet på idealistisk grunnlag av entusiaster 
som selv samler på flipperspill. 


