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INNLEDNING
Dette reglement skal tjene som utfyllende tillegg til Norsk Filatelistforbunds
utstillingsreglement (UR), pkt 5 JURY.
Reglementet er vedtatt av styret i Norsk Filatelistforbund (NF) og skal gjelde for alt
juryarbeid ved nordiske, nasjonale og regionale frimerkeutstillinger i Norge.

2.

JURYENS OPPGAVER

2.1

Juryen skal bedømme de utstilte eksponater i henhold til de reglementer og poengskalaer
som er fastsatt av NF. Juryen skal fylle ut et bedømmelsesskjema for alle eksponater i
konkurranseklassene. Juryen skal videre i sin juryberetning gi en helhetsvurdering av
utstillingen.

2.2

Juryen skal gi utstillerne råd om planlegging og utforming av eksponatene. Dette kan gjøres
ved hjelp av bedømmelsesskjemaene, gjennom personlig rådgivning eller på annen passende
måte.

2.3

Juryens medlemmer har solidarisk ansvar for bedømmelsene. Resultat av juryens
bedømmelse offentliggjøres på det tidspunkt juryen bestemmer. Juryens bedømmelse er
endelig og kan ikke påklages eller ankes.

3

JURYMEDLEMMERS KVALIFIKASJONER (KFR. UR PKT. 5.1)

3.1

Et jurymedlem skal ha omfattende filatelistiske kunnskaper og ha særlig gode kunnskaper
innen minst et filatelistisk hovedområde. Medlemmet skal fylle de kvalifikasjoner og inneha
den kompetanse som NF til enhver tid forlanger.

3.2

For å dømme ved en internasjonal utstilling skal et jurymedlem ha kvalifisert seg i henhold
til kravene i FIPs alminnelige utstillingsreglement (GREX).

3.3

For å dømme ved en nordisk utstilling skal et jurymedlem ha godkjennelse som
internasjonal dommer, eller ha deltatt som juryelev på en internasjonal/nordisk utstilling,
eller gjennom sin erfaring som jurymedlem fra minst tre nasjonale utstillinger være ansett
for å ha tilsvarende kompetanse.

3.4

For å dømme ved en nasjonal utstilling skal et jurymedlem minst ha erfaring som juryelev
eller dommer fra en nasjonal utstilling.
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3.5

For å dømme ved en regional utstilling skal et jurymedlem minst ha erfaring fra tidligere
bedømmelse av en regional frimerkeutstilling, som dommer eller elev.

3.6

Et jurymedlem skal ha praktisk erfaring fra eget utstillingseksponat, ref pkt 6.3.

4.

JURYLISTE

4.1

Utstillings- og juryutvalget (UJU) fører liste over jurymedlemmer som er godkjent som
dommere på de forskjellige utstillingsnivåer.

4.2

NF kan fastsette en øvre aldersgrense for jurymedlemmer på forskjellig plan.

5.

OPPNEVNING AV JURYMEDLEMMER (KFR. UR PKT 5.2).

5.1

UJU skal avgi innstilling til Forbundsstyret (FS) om alle juryer som skal oppnevnes.

5.2

Til internasjonale og nordiske utstillinger i Norge oppnevnes jurymedlemmene av NF etter
at styret har mottatt en liste over aktuelle kandidater fra de land som man ønsker
jurymedlemmer fra. Omkostningene bæres av arrangøren.

5.3

Etter anmodning fra arrangøren av en internasjonal eller nordisk utstilling utenfor Norge,
skal NF sende en liste over kandidater til juryen. Kandidatene skal dekke de klasser
arrangøren har bedt om dommere til.

5.4

Til nasjonale utstillinger oppnevnes juryen av forbundsstyret. Blant juryens medlemmer
oppnevner forbundsstyret formann og sekretær.

5.5

Til regionale utstillinger oppnevnes juryen av Forbundsstyret. Blant juryens medlemmer
oppnevner Forbundsstyret juryformann.

6.

JURYELEVER

6.1

UJU skal uttale seg om alle kandidater som ønsker å være juryelever, ref pkt 6.3.

6.2

Juryelever skal nomineres av egen klubb, av NF eller av UJU. Dersom det ikke er egen
klubb som nominerer en elev til en regional eller nasjonal utstilling skal eleven godkjennes
av sin hovedklubb. Nominasjon av elever til nordiske eller internasjonale utstillinger skal
godkjennes av FS.

6.3
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For å bli antatt som juryelev skal man ha erfaring som utstiller. Eget eksponat skal – i løpet
av de siste fem år – minst ha oppnådd følgende resultat:
Juryelev ved

Regional
Nasjonal
Nordisk
Internasjonal
6.4

Utstillingsresultat
Medaljevalør Utstillingsnivå

sølv
sølv
stort sølv
vermeil

regional
nasjonal
nasjonal
internasjonal

For å bli godkjent som regional dommer må eleven også ha deltatt på et jurykurs.
For å bli nominert som juryelev ved en nasjonal utstilling skal eleven ha vært dommer på en
regional utstilling minst én gang.
For å bli nominert som juryelev ved en nordisk eller internasjonal utstilling skal eleven ha
vært dommer på en nasjonal utstilling minst to ganger.

6.5

Juryelever er ikke medlemmer av juryen og har ikke stemmerett under juryens forhandlinger.
De arbeider imidlertid sammen med juryen og under dennes kontroll.

6.6

Juryens formann / gruppeleder skal avgi en uttalelse om juryelevens arbeid på NFs
evalueringsskjema for juryelever. Uttalelsen skal gå til UJU.
For å bli anbefalt godkjent som dommer skal eleven minst ha oppnådd følgende poeng (av
110 mulige):
Elev på regionalt nivå
Elev på nasjonalt nivå
Elev på nordisk nivå
Elev på internasjonalt nivå

minst 65 poeng
minst 75 poeng
minst 80 poeng
minst 85 poeng

På grunnlag av evalueringsskjemaene avgir UJU en innstilling til FS.
FS skal godkjenne nye dommere og sender melding til dommeren, hans hovedklubb og UJU
om avgjørelsen.

7.

JURYENS ARBEID.

7.1

Juryens formann skal lede juryens arbeid og har ansvaret for de nødvendige kontakter med
arrangør / utstillingsledelse. Han påser også at utstillingsreglement og andre reglementer
følges.
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7.2

Juryen deler seg i grupper for å bedømme de forskjellige utstillingsklasser. Hver gruppe
utfyller bedømmingsskjema for sine klasser og kommer med forslag til bedømmelse.

7.3

Juryen gjennomgår i plenum hver gruppes forslag til bedømming. Juryen skal i plenum
avgjøre tildelingen av stor vermeil og gull, samt bedømmelse i mesterklassen.

7.4

Bedømmingsskjemaene undertegnes av talsmannen for bedømmingsgruppen samt av juryens
formann. Diplomer undertegnes av juryens formann og en representant for utstillingsledelsen.

7.5

Jurymedlemmer og elever skal tildeles utstillingens vermeilmedalje for sitt arbeide.

8

SAKKYNDIGE
I spesielle tilfeller kan juryen innhente opplysninger fra utenforstående sakkyndige. De
deltar ikke i bedømmelsen.

9.

JURYENS BERETNING

9.1

Juryens beretning skal være en sammenfatning av juryens arbeid.

9.2

Juryens beretning bør inneholde følgende punkter:
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9

Utstillingens navn og kategori.
Arrangør, sted og tid for utstillingen.
Navn på jurymedlemmer og juryelever.
Juryens generelle vurdering av arbeidsforhold, arrangør og eksponater.
Antall eksponater i de forskjellige utstillingsklasser.
Overflytting av eksponater fra en klasse til en annen.
Oversikt over antall utdelte medaljer.
Generell vurdering av samarbeidet med utstillingsledelsen.
Liste over de av juryen utdelte medaljer, ærespriser og hederspriser, for vanlige
konkurranseklasser, litteraturklasse og ungdomsklasse.
9.2.10 Liste over resultater pr utstiller. Listen bør være sortert med høyeste poengsum
først. Listen bør inneholde navn på eksponat, eksponatnummer (hvis finnes),
klubbtilhørighet, medaljevalør og poengsum.
10.1

IKRAFTTREDEN
Dette reglementet er vedtatt av styret i Norsk Filatelistforbund 19.3.1988 og senest korrigert
13.06.2020.

