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Flipper i fleng  

De er kanskje ikke like synlige som 
for 20 år siden, men flipperspillene 
lever ennå. Nå arrangeres det 
messe for de små sølvkulene i de 
store maskinene.  

Lørdag 6. september arrangeres 
Norwegian Pinball Convention 2003 i 
Sandvika utenfor Oslo. Der møtes 
lidenskapelige flipper-fans for å spille, 
diskutere og nyte et av de mest seiglivede 
fenomen innen spillmaskiner.  

Flipperspillets historie går så langt tilbake 
som tidlig på 1930-tallet. De første 
maskinene bar navnene BINGO, BAFFLE 
BALL og BALLY HO. Disse var svært så 
enkle sammenlignet med dagens 
flipperspill.  
Flipperspillet tok av i popularitet etter 2. 
verdenskrig og perioden mellom 1948 til 
1958 regnes av mange flipper-entusiaster 
som selve "gullalderen". 1947 regnes som 

 
En moderne Pinball-maskin. I 
design milevis unna fetteren fra 
1931, men prinsippet er det 
samme. 
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   Direkte til bussoraklet 

året det "moderne" flipperspillet ble født 
og bruken av elektrisitet i maskinene 
gjorde at produsenten kunne lage stadig 
mer fantasifulle innretninger.  

Det er spilledilla.com og Vendomatic som 
står for arrangementet av NPC2003. De 
har hentet inn 40 flippermaskiner fra over 
hele landet og oppmuntrer også 
intereserte til å ta med seg sine egne 
maskiner.  

Det finnes kun en produsent av flipperspill 
igjen i hele verden. Nemlig Stern Pinball 
Inc. i Chicago. På messen vil Stern være 
representert med sin aller nyeste maskin 
som har hentet tematikken fra den 
aktuelle Terminator 3 -filmen.  

 Tips en venn  
 

 
En 1931 Gottlieb Baffle Ball. 
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  10 siste fra 
trondheimpuls.no 
• Flipper i fleng 

• Mew tilbake igjen 

• -Vi er skikkelig 
forbanna 

• Jason i baren 

• Fjortisparty i 
Frimurerlogen 

• Jazzhøst med store 
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• I polfarerens fotspor 

• Fant naken Sean 
Connery 

• Ny seiersrunde i 
nettoen 

• Hagefest for 
trønderske bøker 

  5 siste fra 
adressa.no 
• Dyrt for raske damer 

• Onsdag 3. september 

• Tirsdag 2. september 

• Flipper i fleng 

• Mandag 1. september 
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fotball.adressa.no 
• Setter strek om Soma 

ikke snur 

• Bakke uaktuell i 
høstens EM-kval 

• Tilbake til Aspmyra 

• Fjorårshelten dropper 
kvartfinalen 

• Kritisk til Basma og 
Berg 


