SPESIALREGLEMENT FOR DEN REGIONALE FRIMERKEUTSTILLINGEN
FILOS 2018.
§1

Den regionale frimerkeutstillingen FILOS 2018, arrangeres av Oslo Filatelistklubb og
Sentrum Filatelistklubb, og finner sted 5-6 oktober 2018 i Håndverkeren, Rosenkrantz
gate 7, 0159 Oslo.

§2

For utstillingen gjelder Norsk Filatelistforbunds utstillingsreglement og dette
spesialreglementet.

§3

Utstillere i konkurranseklassen skal være hovedmedlem av medlemsklubb i Norsk Filatelistforbund eller Norges frimerkeungdom, eller være direktemedlem i NF. Ved en eventuell
plassmangel vil førstegangsutstillere eller nye eksponater bli prioritert.
Eksponat som på en nasjonal eller internasjonal utstilling har oppnådd 75 poeng eller bedre
godtas ikke i konkurranseklassen.

§4

Utstillingen har følgende klasser:
A.

Samlinger utenfor konkurranse

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
Åpen klasse (blir bedømt etter Nordisk reglement)
8
Postkort
9
Maxima
10 Revenues
11 Ungdomseksponat (alder pr 1.1. i utstillingsåret avgjør aldersgruppe)
A Alder inntil15 år
B Alder 16-18 år
C Alder 19-21 år
12 Litteratur

C.

Samleglede. Eksponat utenfor konkurranse, publikumsavstemming.
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 og Samlerglede 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.
§5

Utstillingsrammene er forbundets rammer som rommer 16 ark i A4-format eller 8 ark i A3format.

§6

Påmeldingsskjema skal være utstillingskomiteen i hende senest 01 juni 2018. Sammen med
påmeldingen skal utstilleren sende med kopi av planen (innledningsarket) for eksponatet.
(Dette for at dommerne skal få anledning til å sette seg inn i eksponatene på forhånd. Merk at
dette ikke hindrer at utstilleren kan endre / forbedre planen i tiden mellom
påmeldingstidspunktet og utstillingen.)
Det betales et gebyr på kr.100,- pr ramme i klasse B.1-10 eller pr. litteratureksponat. En
rammers belastes et gebyr på kr. 200,-. Ungdom betaler ikke gebyr.
Utstillere som ikke henter sitt eksponat vil bli belastet med kostnader til returporto
(Norgespakke).

§7

Juryen som er godkjent av Norsk Filatelistforbund har følgende premier/medaljer til
disposisjon:
Forgylt sølvmedalje
Stor sølvmedalje
Sølvmedalje
Forsølvet bronsemedalje
Bronsemedalje
Sølvnål
Bronsenål
I ungdomsklassen er høyeste medalje sølv. NF`s ærespris vil bli tildelt beste eksponat, uansett
klasse.
I stedet for medalje kan det utdeles en minnegjenstand.
Ærespriser stilles til juryens disposisjon. Samtlige utstilte eksponater tildeles diplom.

§8

Eksponatene må være utstillingen i hende senest 30 september 2018.
Utstillere som selv vil montere sitt eksponat kan gjøre dette 4 okt, kl 2000-2200 eller 5 okt,
kl 0800-1000.

§9

Arkene skal være nummerert og plassert i gjennomsiktige beskyttelseslommer. Ark som ikke
har en slik beskyttelse vil ikke bli montert og bedømt.
Utstillingen og dens hjelpere vil etter beste evne ta vare på de utstilte eksponat, men tar intet
ansvar for disse. Utstillerne må selv sørge for å forsikre sine eksponat. Norsk
Filatelistforbunds forsikringsordning kan benyttes.
Undertegnelse av påmeldingsskjemaet betraktes som godkjennelse av reglementene som
gjelder for denne utstillingen.

§10 Utstillingens adresse er FILOS 2018, Oslo Filatelistklubb, Frydenlundgata 14, 0169 Oslo.
E-post adresse er: mail@oslofilatelistklubb.no. Kontonummer: 0532.27.39860 – viktig å påfør
FILOS 2018, navn og adresse.

