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Klubbens regionskontakt (se oversikt på www.filatelist.no ) vil normalt etter avtale besøke klubben og
fortelle om hva som skjer i Forbundet og kunne prate om sine egne temaer.
De opplistede foredragsholdere kan etter nærmere avtale besøke forbundsklubbene. Normalt må klubben
dekke reise og evt. oppholdskostnader. Det er mulig å søke Norsk Filatelistforbund om støtte til dekning av
kostnadene. Vanligvis er det mest praktisk at klubben kan stille med PC og kanon, men slike detaljer avtales
i hvert enkelt tilfelle.
Navn
Frank Gilberg,
Fredrikstad
Ole Grebstad,
Ålesund
Brit Gullvåg,
Trondheim
Jan Lauridsen,
Vardø
Yngve Lundblad,
Tromsø

Arvid Løhre,
Skedsmokorset

Gunnar Melbøe,
Oslo

Tema(er)

Kontakt

Danske reklamemerker.
USA Precancels.
USA Plate nummer fra 1981.
Tysk Sørvest Afrika.

f-gilb@online.no

Hurtigruta
Motorsykler
Russland via Vardø.

brittgull@hotmail.com

Posten på Senja.
Tysk inflasjonsporto.
Republikken Island.
Postkort fra Tromsø.
Gustav V i medaljong.
Posthorn 1909-29.
Kongeriket Jugoslavia.
Posten i Kjeller-området. Med flyplass i
over 100 år.
Lillestrøms posthistorie.
Norske poststempler, litt om hva vi samlere
bør vite.
Postgiro’n skal fram. Historien og
samlerområdene knyttet til
postgirotjenesten i Norge.
Velferd og kamp. Postens personalorganisasjoner som samlerområde.
Narvik i krig

yngvehl@online.no

ole.grebstad@mimer.no

janlauridsen45@gmail.com

arvid@online.no

gmelboee@online.no

Per- Christian
Wallen,
Drammen
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Norge i krig:
Om norsk krigspost under andre
verdenskrig med fokus på sensuren av
norske forsendelser

pc_wallen@hotmail.com

Hvordan skrive en bok:
Om graveprosessen for å skrive en bok
om sovjetisk sensur under 2. verdenskrig
Tysk feltpost under 1. verdenskrig:
Om tysk feltpost under 1. verdenskrig i
bilder og brev
Bjørn Muggerud,
Oslo
Ole Georg Nordli,
Trondheim
Øyvind Refsnes,
Oslo
Gunnar Sandbo,
Vågå

Norgeskatalogen.

bmuggeru@online.no

Reklamepostkort fra Trondheim

olenordli@getmail.no

Norges frimerker 1940-45.

m-refsne@online.no

Den organiserte turistfart til Svalbard 18931914, med hovedvekt på pioneren
Kaptein Bade sine turer.

gsandbo@frisurf.no

Hallvard Slettebø
Stavanger

Luftskipet kommer! Om de tyske
zeppelinerne sin forbindelse til Norge
Speider'n, 100 år for norsk ungdom
Fra intet til stor gull. Hvordan verdens beste
speidereksponat ble til
Poststemplene i Rogaland 1848-2015. Den
nye stempelhåndboken
Ikke kast brevet selv om det ser ødelagt ut,
kanskje det kan fortelle en
interessant historie. Om havaripost og
andre forstyrrelser i postgangen
Norge i Amerika. Amerikanske
poststedsnavn med norsk opprinnelse
Monteringskurs
Motivsamling (generelt)
Motivsamling, hvordan lage en god plan
Posthistorie fra Egersund / Dalane
Helpost fra utlandet til Norge 1870-1920"
De fransk-norske postforbindelser gjennom
UPUs første 100 år.
Norske Frankerings-maskinavtrykk med
reklame"

Hallvard@slettebo.no

Arne ThuneLarsen, Oslo

arne1@getmail.no

Odd-Arve
Kvinnesland,
Lyngdal
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«Samle skipspost?»
«Moderne skipspost. Hva er dette?»
Diverse innlegg om ulike postekspedisjoner
som f.eks:
«Kystpostruten Kristiania-Bergen»
«Brevik-Kristiansand»
«Lofoten og Vesterålen»
«Øst-Karelen, postalt sett 1941-44»
«Plebiscit Slesvig 1920»
«Herm Island, lokalutgaver med mening»
«Til og fra Hoyerschleuse»
«D/S Børøysund sin postale historie fra 1907
til i dag»
«Seedienst Ostpreussen 1935-44»
«Aamlibanen»
«Den glemte malerinne, postkort etter Lady
Mary Long»
«Samle skipspost» (med lokale tillegg)

Norsk Filatelistforbund er innforstått med at vi har langt flere ressurspersoner som kan bidra med foredrag i
forbundsklubbene. Vi ber mulige bidragsytere om å kontakte nf@filatelist.no for å bli ført opp på listen.

