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VELKOMMEN
TIL TRONDHEIM
Det sies at vi trøndere er litt trege av oss, men når vi først
slår til, da blir det fest. Det er en del år siden sist Nordenfjeldske Filatelistforening inviterte frimerke-Norge til Trondheim til enten landsmøte eller frimerkeutstilling. Det måtte
vi jo gjøre noe med, og nå er ventetiden endelig over. Det er
derfor med stor glede at vi kan ønske hele frimerke-Norge
velkommen til Trondheim 5.-7. juni 2015 – både til nasjonal utstilling, regional utstilling
og til landsmøte.

Arrangementet er lagt til Scandic Lerkendal, Trondheims nyeste hotell. Hotellet er et
av Nordens største kongresshotell, og med sine 75 høydemeter er hotellet også Norges
høyeste bygning utenfor Oslo. Ved å holde både utstillinger og landsmøte på samme sted,
i tillegg til overnatting og øvrig arrangementer  –  gjør at vi alle kan være samlet hele
helga.   Hotell Scandic Lerkendal er plassert i tilknytting til   Lerkendal fotballstadion,
som er hjemmebanen til et av Norges beste fotballag – Rosenborg Ballklubb. Hotellet
ligger i gangavstand fra sentrum, og har et meget godt kollektivtilbud til og fra sentrum
og flyplass.
Når vi nå inviterer til  både  utstilling  og  landsmøte samtidig,  tror vi at vi skal greie
å skape blest om arrangementet i Trøndelag,  slik at også frimerkesamlere utenfor det
organiserte miljøet vil finne vegen til utstillingene. Det ser vi på som en unik mulighet til
å presentere hobbyen vår på en bred måte – fra de mest erfarne utstillere til førstegangsutstillere – og med samlinger som omfatter det meste. I tillegg kan vi også garantere for
at man treffer mange hyggelige frimerkesamlere.
Jeg  ønsker  dere  alle  hjertelig  velkommen  til  Trivelige  Trøndelag  og  Trondheim
5.-7. juni 2015. Jeg gleder meg til å se dere alle.
Brit Gullvåg
Leder Nordenfjeldske Filatelistforening

UTSTILLINGSKOMITE

Leder:
Arrangement:
Filateli:
Salgsprodukter:
Økonomi:
og Handlerkontakt:
Teknisk:

Publikasjoner:
Norsk Filatelistforbunds
representant:

Per Chr. Stubban
Brit Gullvåg
Arne Rønning
Ole Georg Nordli

per.stubban@torghatten.no
britgull@hotmail.com
arne@arne-ronning.no
nordli@loqal.no

Tore Aasbjørg
Ian W. Reed
og Rune Green
Trygve Karlsen

tor-aasb@online.no
ian.reed@loqal.no
rune.green@marinecyb.com
trygvekar@loqal.no

Ian W. Reed

ian.reed@loqal.no

TRONDHEIM 2015
Nasjonal frimerkeutstilling
Spesialreglement godkjent av Norsk Filatelistforbund
§1

Den nasjonale frimerkeutstilling TRONDHEIM 2015 arrangeres av Nordenfjeldske
Filatelistforening på vegne av Norsk Filatelistforbund.
Utstillingen finner sted i tiden 5. – 7. juni 2015, i lokalene til Scandic Hotel Lerkendal,
Trondheim.

§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, direkte medlem i Norsk
Filatelistforbund, eller medlem av Nordenfjeldske Filatelistforenings vennskapsklubb i
Sverige, Östersunds Filateli- och Vykortsförening.
For deltagelse i vanlig konkurranseklasse kreves at eksponatet tidligere på
regionalutstilling eller klubbutstilling med godkjent bedømmelse, skal ha oppnådd
minst sølvmedalje (for ungdomseksponater minst bronsemedalje). Utstillingskomiteen
kan etter innstilling fra utstillerens klubb dispensere fra dette krav.

§4

Utstillingen har følgende klasseinndeling:
A. Utenfor konkurranse
a. Spesielt innbudte eksponater
b. Jurymedlemmenes eksponater
c. Eksponater som utstillingskomiteen eller juryen setter utenfor konkurranse
B. Norsk Filatelistforbunds mesterklasse
I denne klasse deltar eksponater som i løpet av de 10 siste år har oppnådd
gullmedalje ved tre eller flere nasjonale utstillinger, eller en eller flere gullmedaljer
på internasjonal- og eller nordisk utstilling.
Eksponater som i løpet av de siste 10 år har vunnet Norsk Filatelistforbunds
mesterklasse, kan ikke delta i mesterklassen.
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C. Konkurranseklasser
Eksponater som er kvalifisert til å delta i mesterklassen, kan ikke delta i den
vanlige konkurranseklassen, bare i mesterklassen.
A – Tradisjonell filateli
B – Helpost
C – Stempelmerker
D – Posthistorie
E – Luftpost
F – Astrofilateli
G – Motiv
- Maximafilateli
H – Ungdomsklasse (Alder pr 01.01.2015 avgjør aldersgruppe)
a. Utstillere som er 13 til 15 år
b. Utstillere som er 16 til 18 år, samt kollektiveksponater
c. Utstillere som er 19 til 21 år
I – Litteratur ( inkl digitale media)
J – Åpen klasse
K – Postkortklasse
I litteraturklassen skal håndbøker være utgitt tidligst 2010, kataloger tidligst i
2013. Tidsskrift skal være siste hele årgang.
I mesterklassen kan det stilles ut inntil ti rammer.
I konkurranseklassene A til G kan det stilles ut fra fire til åtte rammer, og i
klasse J og K fra tre til åtte rammer. Det kan også stilles ut en - rammes
eksponater i disse klassene. Slike eksponater skal meldes på med en ramme i
den aktuelle klassen.
I ungdomsklasse H – a, kan det stilles ut fra to til fire rammer, i ungdomsklasse
H – b, fra tre til fem rammer, og i ungdomsklasse H – c, fra fire til fem
rammer.
§5

Utstillingsrammene er forbundets rammer som gir plass til 16 ark i format A4. Alle ark
i eksponatene skal være beskyttet i plastlommer, og arkene skal nummereres og
merkes med navn/pseudonym.

§6

Juryen oppnevnes av Norsk Filatelistforbunds styre i samsvar med gjeldende
reglement. Eksponatene vil bli bedømt etter gjeldende regler og bedømmingsskjema.
Utstiller vil få en kopi av bedømmingsskjemaet.

§7

Utstillere i klasse utenfor konkurranse tildeles diplom for stor forgylt sølvmedalje og
minnegjenstand. I mesterklassen tildeles vinneren Norsk Filatelistforbunds Ærespris,
mens de øvrige mottar diplom for utstillingens høyeste medalje og minnegjenstand.
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§8

I vanlig konkurranseklasse disponerer juryen følgende medaljer:
Gullmedalje
Stor forgylt sølvmedalje (stor vermeil)
Forgylt sølvmedalje (vermeil)
Stor sølvmedalje
Sølvmedalje
Forsølvet bronsemedalje
Bronsemedalje
I stedet for medaljer vil det bli utdelt en minnegjenstand.
Ærespriser og hederspriser stilles til juryens disposisjon. Samtlige utstilte eksponater
tildeles diplom. I ungdomsklassen er høyeste medalje vermeil.

§9

Foreløpig påmelding fra utstilleren skjer på eget skjema, som må være sendt inn til
utstillingskomiteen senest 1.desember 2014. Det skal fylles ut ett skjema for hvert
eksponat. Kopi av eksponatets plan skal medfølge påmeldingen.
Endelig påmelding med oppgave over antall tildelte rammer blir tilsendt utstilleren og
må være returnert til utstillingskomiteen senest 10. april 2015. Rammegebyret er kr.
200,- pr. rammeflate. I litteraturklassen og en-rammers er gebyret kr. 300,- pr
eksponat. Eksponater i ungdomsklassen og innbudte eksponater er fritatt for gebyr.
Litteratureksponat sendes til utstillingen i 2 eksemplarer senest 30. april 2015. De
andre eksponatene må være utstillingskomiteen i hende senest 1. juni 2015. Utstillere
som selv ønsker å montere sitt eksponat, kan gjøre dette 4. juni 2015 etter nærmere
avtale.
Utstillere som ikke henter sitt eksponat vil bli belastet med kostnader til returporto.

§ 10

Utstillere bør selv forsikre sine eksponat. Norsk Filatelistforbunds forsikringsordning
kan benyttes. 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, Nordenfjeldske Filatelistforening 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 utstillingskomiteens varetekt.

§ 11

Undertegnelse av påmeldingsskjemaet betraktes som utstillerens godkjennelse av de
bestemmelser som gjelder Trondheim 2015 nasjonal frimerkeutstilling, i henhold til
Norsk Filatelistforbunds utstillingsreglement.

§ 12

Utstillingskomiteens adresse er:
TRONDHEIM 2015
Nordenfjeldske Filatlistforening
Postboks 690
7407 Trondheim
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TRONDHEIM 2015
Regional frimerkeutstilling

Spesialreglement godkjent av Norsk Filatelistforbund

§1

Den regionale frimerkeutstillingen TRONDHEIM 2015 arrangeres av Nordenfjeldske
Filatelistforening. Utstillingen finner sted i tiden 5. – 7. juni 2015 i lokalene til Scandic
Hotel Lerkendal, Trondheim.

§2

For utstillingen gjelder Norsk Filatelistforbunds utstillingsreglement og dette
spesialreglement.

§3

Utstillere i konkurranseklasse skal være medlem av medlemsklubb i Norsk
Filatelistforbund eller Norges Frimerkeungdom fra Møre- og Romsdal til og med
Finnmark, eller være direktemedlem i Norsk Filatelistforbund og bosatt i denne
regionen, eller medlem av Nordenfjeldske Filatelistforenings vennskapsklubb i
Sverige, Östersunds Filateli- och Vykortsförening. Dersom det er plass kan også
utstillere fra andre klubber delta. Samlinger som på nasjonal utstilling er tildelt forgylt
sølvmedalje eller bedre, godtas ikke i konkurranseklassene.

§4

Utstillingen har følgende klasser:
A. Samlinger utenfor konkurranse
B. Konkurranseklasser:
A – Tradisjonell filateli
B – Helpost
C – Stempelmerker
D – Posthistorie
E – Luftpost
F – Astrofilateli
G – Motiv
- maximafilateli
H – Ungdomsklasse (Alder pr 01.01.2015 avgjør aldersgruppe)
a. Utstillere som er 13 til 15 år
b. Utstillere som er 16 til 18 år, samt kollektiveksponater
c. Utstillere som er 19 til 21 år
I – Litteratur ( inkl. digitale media)
J – Åpen klasse
K – Postkortklasse
I litteraturklassen skal håndbøker være utgitt tidligst 2010, kataloger tidligst i
2013. Tidsskrift skal være siste hele årgang.
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I konkurranseklassene A til G, J og K kan det stilles ut med minimum 3 rammer.
Det kan også stilles ut en - rammes eksponater i disse klassene. Slike eksponater
skal meldes på med en ramme i den aktuelle klassen.
I ungdomsklasse H – a, kan det stilles ut fra to til fire rammer, i ungdomsklasse H
– b, fra tre til fem rammer, og i ungdomsklasse H – c, fra fire til fem rammer
Utstillingskomiteen står fritt til å redusere antall rammer, eller avvise et eksponat.
§5

Utstillingsrammene er forbundets rammer som gir plass til 16 ark i A4 format. Alle ark
i eksponatene skal være beskyttet i plastlommer, og arkene skal nummereres og
merkes med navn/pseudonym.

§6

Juryen godkjennes av Norsk Filatelistforbunds styre i samsvar med gjeldende
reglement. Eksponatene vil bli bedømt etter gjeldende regler og etter standard
bedømmingsskjema for den klassen eksponatet best svarer til. Utstilleren får kopi av
skjemaet.

§7

I konkurranseklassen disponerer juryen følgende medaljer:
Forgylt sølvmedalje (vermeil)
Stor sølvmedalje
Sølvmedalje
Forsølvet bronsemedalje
Bronsemedalje
Sølvnål
Bronsenål
I stedet for medaljer vil det bli utdelt en minnegjenstand.
Ærespriser og hederspriser stilles til juryens disposisjon. Samtlige utstilte eksponater
tildeles diplom. I ungdomsklassen er høyeste medalje sølv. Utstillere i klasse utenfor
konkurranse tildeles forgylt medalje. Beste samling tildeles Norsk Filatelistforbunds
ærespris, NF-kruset.

§8

Foreløpig påmelding fra utstilleren skjer på eget skjema, som må være sendt inn til
utstillingskomiteen senest 1. desember 2014. Det skal fylles ut et skjema for hvert
eksponat. Kopi av eksponatets plan skal medfølge påmeldingen.
For hvert eksponat i de konkurrerende klasser oppkreves et gebyr på kr. 300,-.
Eksponater i ungdomsklasse og innbudte samlinger er fritatt for gebyr. Utstillere som
ikke henter sitt eksponat vil bli belastet med kostnader til returporto.
Eksponatene må være utstillingskomiteen i hende senest 1. juni 2015. Utstillere som
selv ønsker å montere sitt eksponat, kan gjøre dette 4. juni 2015 etter nærmere avtale.
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§9

Utstillere bør selv forsikre sine eksponat. Norsk Filatelistforbunds forsikringsordning
kan benyttes. 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 og Nordenfjeldske Filatelistforening,
frivillige og hjelpere fraskriver seg ethvert ansvar for eksponater eller individuelle
objekter som måtte komme bort eller bli ødelagt mens de er i utstillingskomiteens
varetekt.

§ 10

Undertegnelse av påmeldingsskjemaet betraktes som utstillerens godkjennelse av de
bestemmelser som gjelder for TRONDHEIM 2015 regional frimerkeutstilling, i
henhold til Norsk Filatelistforbunds utstillingsreglement.

§ 11

Utstillingskomiteens adresse er:
TRONDHEIM 2015
Nordenfjeldske Filatelistforening
Postboks 690
7407 Trondheim
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Foreløpig påmelding

Påmeldingsfrist 1. desember 2014

NB! Ett påmeldingsskjema for hvert eksponat!
Kopi av eksponatets plan/innledning skal innsendes sammen med påmeldingsskjemaet

Jeg ønsker å delta på:
Nasjonal utstilling
Regional utstilling
Utstillerens navn og adresse

Fødselsdato

Telefon:

e-post:

Hovedmedlem av filatelistklubb:

Eksponatets tittel:

Kort beskrivelse av eksponatet (til utstillingskatalogen):

Utstillingsklasse
(se reglementet):

Antall
rammer
ønsket:

Tidligere utstillingsresultater (de nyeste).
Utstilling

Skal fylles ut!

Arkformat B x H
inkl. arklommer:

Sted

År

Bredde

Reg / nasj / nord / int

Høyde

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 at en kopi av plan / innledningsark skal vedlegges
FORELØPIG PÅMELDING SENDES TIL
Trondheim 2015, Nordenfjeldske Filatelistforening
Postboks 690, 7407 Trondheim
Pr e-post: britgull@hotmail.com

TRONDHEIM 2015
Nasjonal og regional
frimerkeutstilling 5. – 7. JUNI 2015
Følg med på vår hjemmeside

www.nordenfjeldskefilateli.com

for oppdatering

Nordenfjeldske Filatelistforening, Postboks 690 Sentrum, 7407 Trondheim

