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Trondheim 2021 

Regional frimerke- og postkortutstilling 

Spesialreglement godkjent av Norsk filatelistforbund 

§ 1 Den regionale frimerke- og postkortutstilling TRONDHEIM 2021 arrangeres av 

Nordenfjeldske Filatelistforening. Utstillingen finner sted i tiden 11-13 juni 2021 i 

lokalene til Hotel Quality Panorama på Tiller i Trondheim. 

§ 2 Utstillere i konkurranseklasse skal være medlem av klubb i Norsk Filatelistforbund 

eller Norges frimerkeungdom, eller være direktemedlem i Norsk Filatelistforbund, 

eller medlem av Nordenfjeldske Filatelistforenings vennskapsklubb i Sverige, 

Östersunds Filateli- och Vykortsförening. Utstillingen er landsdekkende, men 

utstillingskomiteen forbeholder seg retten til å prioritere søknadene.  

§ 3 Eksponat som på nasjonal eller høyere utstilling har oppnådd 75 poeng eller høyere, 

vil ikke bli godtatt i konkurranseklassene. Utstillere må være personlig eier av 

eksponatet. 

§ 4 Utstillingen har følgende klasser: 

 A – Eksponat utenfor konkurranseklasse 

 B - Konkurranseklasser 

 1 – Tradisjonell filateli, inkl. katalog-, spesial-, og studieeksponat 

 2 – Posthistoriske eksponat  

A  Posthistoriske eksponat som omfatter materiale som er befordret av og har              

tilknytning til offisielle, lokale eller private posttjenester.  

B  Stempeleksponat (marcophily)  

C  Eksponat med historiske, sosiale og andre spesialstudier 

 3 – Helpost 

 4 – Luftpost 

 5 – Romfart 

 6 – Motiveksponat 

 7 – Maximafilateli 

 8 – Stempel- og avgiftsmerker, samt stemplet papir  

9 -  Åpen klasse  

10 -  Postkort  

11 -  Ungdomseksponat (alder pr01.01.2021 avgjør aldersgruppe)  

A  Alder inntil15 år  

B  Alder 16-18 år  

C  Alder 19-21 år   



12 – Litteratur 

 

C – Samlerglede, denne klassen bedømmes ikke av juryen. 

 

En-rammes eksponater skal påmeldes med én ramme i den klassen som samsvarer med 

eksponatets innhold (B.1-10). Eksponat i konkurranseklassene B.1-10 skal omfatte en 

ramme, eller 3-5 rammer. Eksponat i ungdomsklassene skal omfatte minst 2 rammer og 

høyst 5 rammer. Det står utstillingen fritt til ikke å anta samlinger eller redusere antall 

rammer p.g.a. plassmangel og/eller andre grunner. I litteraturklassen skal håndbøker 

være utgitt tidligst 2016, kataloger tidligst 2019. Tidsskrift skal være siste hele årgang. 

 

§5  Utstillingsrammene er forbundets rammer som rommer 16 ark i A4-format eller 8 ark i 

A-3. Arkene skal være nummerert og plassert i gjennomsiktige beskyttelseslommer. Ark 

som ikke har en slik beskyttelse vil ikke bli montert og bedømt. 

  

§ 6     Påmeldingsskjema skal være utstillingskomiteen i hende senest 1. februar 2021. 

            Sammen med påmeldingsskjemaet skal det sendes en kopi av planen 

(innledningsarket) for hvert eksponat. Dette for at dommerne skal ha anledning til å 

sette seg inn i eksponatene. Man står fritt om man vil korrigere på planen fra 

påmelding og frem til utstillingen. 

§ 7 For hvert eksponat i de konkurrerende klasser betales et gebyr på kr. 350,- pluss kr 

50,- pr ramme over 1 ramme. Det betales ikke avgift i ungdomsklassen. Det betales et 

gebyr på kr 400,- for en-rammes eksponater. I litteraturklassen betales et gebyr på kr 

350,-. Innbetaling innen 15. mai 2021, til konto nr 4213.15.90029. 

§ 8 I konkurranseklassen disponerer juryen følgende medaljer. 

 Vermeil (Forgylt sølvmedalje) 

 Stor sølvmedalje 

 Sølvmedalje 

 Forsølvet bronsemedalje 

 Bronsemedalje 

 Sølvnål 

 Bronsenål 

 

 I ungdomsklassen er høyeste medalje sølv. 

 

 I stedet for medaljer vil det bli utdelt en minnegjenstand. 

Ærespriser stilles til juryens disposisjon. Samtlige utstilte eksponater tildeles diplom.  

Beste samling tildeles Norsk Filatelistforbunds ærespris, NF-kruset. 

 

§ 9 Juryen er godkjent av Norsk Filatelistforbunds styre i samsvar med gjeldende 

reglement. Eksponatene vil bli bedømt etter gjeldende regler og etter standard 

bedømmelsesskjema for den klassen eksponatet best svarer til. Utstilleren får kopi av 

skjemaet. 



§ 10 Utstillere som ikke henter sitt eksponat vil bli belastet med kostnader til returporto. 

Dette gjelder alle klasser. Litteraturobjekt blir ikke returnert. 

§ 11 Utstillingseksponatene må være utstillingskomiteen i hende senest 4. juni 2021. 

Utstillere som selv ønsker å montere sitt eksponat, kan gjøre dette 10. juni kveld. 

§ 12 Utstillere bør selv forsikre sine eksponat. Norsk Filatelistforbunds forsikringsordning 

kan benyttes. Utstillingskomiteen vil etter beste evne ta vare på de utstilte eksponat så 

lenge de 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. 

§ 13 Undertegnelse av påmeldingsskjemaet betraktes som utstillerens godkjennelse av de 

bestemmelser som gjelder for TRONDHEIM 2021 regional frimerke- og 

postkortutstilling, i henhold til Norsk Filatelistforbunds utstillingsreglement. 

§ 14 Utstillingskomiteens adresse er: 

 TRONDHEIM 2021 

 Nordenfjeldske Filatelistforening 

Postboks 690 

7407 Trondheim 

 

e-post: pstubban@outlook.com  

 

NB! Det tas forbehold om adresseendring da Posten Norge har signalisert nedleggelse 

av Trondheim Postkontor i april 2021. 
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