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GODKJENT AV NORSK FILATELISTFORBUND
§1

Den nasjonale frimerkeutstillingen ................................ arrangeres av .................. på
vegne av Norsk Filatelistforbund.
Utstillingen finner sted ...................(dato) ..........................(sted).

§2

For utstillingen gjelder Norsk Filatelistforbunds reglement for frimerkeutstillinger
arrangert av Norsk Filatelistforbund eller dets tilsluttede klubber/foreninger, samt dette
spesialreglement.

§3

Utstillere i konkurranseklasse skal være hovedmedlem av medlemsklubb i Norsk
Filatelistforbund eller Norges Frimerkeungdom, eller være direkte medlem i NF.
For deltagelse i vanlig konkurranseklasse kreves at samlingen tidligere på regional
utstilling eller klubbutstilling med åpen bedømmelse, skal ha oppnådd minst sølvmedalje
(for ungdomssamlinger minst bronsemedalje). Utstillingskomiteen kan etter innstilling fra
utstillerens klubb dispensere fra dette krav.

§4

Utstillingen har følgende klasseinndeling:
A.

UTENFOR KONKURRANSE
a) Spesielt innbudte samlinger
b) Jurymedlemmers samlinger
c) Samlinger som utstillingskomiteen eller juryen setter utenfor konkurranse

B.

NORSK FILATELISTFORBUNDS MESTERKLASSE
I denne klasse deltar samlinger som etter bestemmelsene i reglementets punkt 3
er utelukket fra deltagelse i normal konkurranseklasse. Samlinger som i løpet av
de siste 10 år har vunnet Norsk Filatelistforbunds mesterklasse, kan ikke delta.

C.

KONKURRANSEKLASSER
Samlinger som i løpet av de siste 5 år har oppnådd gull på nasjonal utstilling
og/eller en gang liten gull eller høyere på internasjonal utstilling under FIPs
patronat eller på nordiske utstillinger, kan ikke delta i den vanlige konkurranseklassen. Slike samlinger kan bare delta i den spesielle mesterklasse.

I)
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Nasjonal klasse: NORGE

II) Internasjonal klasse: Land utenom Norge.
I klassene I og II antas tradisjonell filateli (katalog-, spesial- eller
studiesamlinger), helsaker, luftpost og samlinger etter spesielle synspunkter.
III) Klasse for posthistorie, stempelsamlinger og distriktssamlinger
(hjemstedssamlinger).
IV) Motivklasse
V) Ungdomsklasse
A) Utstillere som er 13 til 15 år
B) Utstillere som er 16 til 18 år, samt kollektivsamlinger
C) Utstillere som er 19 til 21 år
L) Litteratur for og av ungdom
VI) Litteraturklasse
I denne klasse kan påmeldes filatelistisk litteratur som er utgitt etter .......

§5

Utstillingsrammene er av type ............... som gir plass til ........ ark i format A4.

§6

Juryen oppnevnes av Norsk Filatelistforbunds styre i samsvar med gjeldende reglement.
Eksponatene vil bli bedømt etter gjeldende regler og hvor mulig etter bedømmingsskjema,
hvor utstiller vil få en kopi.

§7

Utstillere i klasse utenfor konkurranse tildeles forgylt medalje. I Norsk Filatelistforbunds
mesterklasse tildeles vinneren Norsk Filatelistforbunds ærespris, mens de øvrige mottar
utstillingens høyeste medalje.

§8

I vanlig konkurranseklasse disponerer juryen følgende medaljer:
Gullmedalje (*)
Stor forgylt sølvmedalje (stor vermeil)
Forgylt sølvmedalje (vermeil)
Stor sølvmedalje
Sølvmedalje
Forsølvet bronsemedalje
Bronsemedalje
Ærespriser og hederspriser stilles til juryen disposisjon. Samtlige utstilte eksponater
tildeles diplom. I ungdomsklassen er høyeste medalje vermeil.
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(*) For gullmedalje utdeles stor forgylt sølvmedalje med diplom for gull.

§9

Foreløpig anmeldelse fra utstilleren skjer på eget skjema, som må være sendt inn til
utstillingskomiteen senest ................ . Det skal fylles ut et skjema for hvert eksponat.
Endelig anmeldelse med oppgave over antall tildelte rammer blir tilsendt utstilleren og må
være returnert til utstillingskomiteen senest ............. .
For hvert eksponat i de konkurrerende klasser oppkreves et ekspedisjonsgebyr på kr. .....; i
litteraturklasse kr. ........ . Eksponater i ungdomsklasse og innbudte samlinger er fritatt for
gebyr.
Eksponatene må være utstillingskomiteen i hende senest ............. . Utstillere som selv
ønsker å montere sine eksponater, kan gjøre dette den ............. .

§ 10

Utstillingskomiteen vil sørge for vakthold under utstillingen og vil etter beste evne ta de
nødvendige forholdsregler for beskyttelse av eksponatene så lenge disse er i komiteens
varetekt.
Utstillingskomiteen, ......(arr.klubb).... og Norsk Filatelistforbund, frivillige og ansatte
funksjonærer og hjelpere fraskriver seg ethvert ansvar for eksponater eller individuelle
objekter som måtte komme bort eller bli ødelagt mens de er i utstillingskomitéens
varetekt.

§ 11

Undertegnelse av anmeldelsesskjemaet betraktes som utstillerens godkjennelse av de
bestemmelser som gjelder for .....(utst.)..... i henhold til Norsk Filatelistforbunds
utstillingsreglement.

§ 12

Utstillingskomiteens adresse er .............................. .

(Utstillingens navn, dato, sted)
Samling nr.
Bindende påmelding

Ramme nr.

Påmeldingsfrist __________.

NB! Ett påmeldingsskjema for hvert eksponat! Kopi av eksponatets plan/innledning
skal innsendes sammen med påmeldingsskjemaet (det er OK med en foreløpig plan).

(utfylles av
utstillingskomiteen)

Utstillerens navn og adresse, evt. også psevdonym

Fødselsdato
(for ungdomsutstillere)

Telefon:

e-post:

Hovedmedlem av filatelistklubb:
Eksponatets tittel:

Kort beskrivelse av eksponatet (til utstillingskatalogen):

Utstillingsklasse
(se reglementet):

Montering:

Antall
rammer
ønsket:

Arkformat B x
H
inkl.
arklommer:

Bredde

Høyde

Jeg skal selv montere
eksponatet mitt på utstillingen:

Ja

Nei

Jeg skal selv nedmontere
eksponatet mitt etter utstillingen:

Ja

Nei

Tidligere resultater:
Eksponatet er tidligere
Skal fylles ut!
utstilt på regional utstilling:

Ja

Nei

Eksponatet er tidligere
utstilt på nasjonal utstilling:

Ja

Nei

Tidligere utstillingsresultater (de nyeste). Skal fylles ut!
Utstilling
Sted

År

Nivå (reg/
nasj/nord/int)

Medalje

Poeng

Jeg er kjent med Norsk Filatelistforbunds utstillingsreglement og spesialreglementetet for denne utstillingen.
Med min underskrift på dette skjemaet godtar jeg reglementene, og erklærer samtidig at det påmeldte eksponatet er min
personlige eiendom.
Sted:
Dato:
Underskrift:
For ungdomsutstillere: godkjennelse av foresatte og ungdomsleder
Husk å vedlegge en kopi av plan / innledningsark

