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1.

UTSTILLINGER

1.1

KATEGORIER AV UTSTILLINGER
Norsk Filatelistforbund (NF) arrangerer utstillinger av følgende kategorier:
a.

Nasjonale utstillinger for medlemmene av forbundsklubbene som bedømmes
etter reglement for nasjonal utstilling. Nasjonale utstillinger er åpne for alle
medlemmer i en Forbundsklubb eller direkte medlem i Forbundet, og som har ett
eksponat som er kvalifisert for nasjonal utstilling. Se kvalifiseringsregler i eget
reglement.

Forbundsklubbene kan etter godkjenning av NF arrangere frimerkeutstilling i følgende
kategori:
b.

Regionale utstillinger for medlemmer av forbundsklubbene som bedømmes etter
reglement for regional utstilling. Regionale utstillinger skal være åpne for alle
medlemmer av en Forbundsklubb eller direkte medlem i Forbundet. Ved flere
påmeldinger enn det er plass til er det Operatør som bestemmer hvilke eksponat
som får delta og hvilke som ikke får delta.

Forbundsklubbene kan uten godkjenning fra NF arrangere frimerkeutstilling av følgende
kategori:
c.

1.2

Klubb- og propagandautstilling med deltagelse av utstillere fra egen klubb og
naboklubber.

UTSTILLINGENS OMFANG
Utstillingen skal ha følgende omfang i konkurranseklassen (uttrykt i rammeflater, en
rammeflate tilsvarer 1 m2).
a.

Nasjonale utstillinger
Utstillinger med alle klasser, ca. 3oo, min. 250.
Utstillinger med redusert omfang, ca. 150, min. 125.
Spesialutstillinger med en klasse, min 75
Spesialutstillinger med kun en-rammes, min 25

b.

Regionale utstillinger
Minimum 75
Som «tommelfinger-regel» tar en rammeflate 1 m2 gulvplass, noe mer på små
utstillinger og noe mindre på større.

1.3
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OPERATØRANSVAR
Operatøransvaret for utstillinger av kategori a eller b kan én eller flere forbundsklubber stå
for.
Til utstillinger av kategori a skal NF oppnevne minst ett medlem/kontaktperson til
utstillingskomitéen.

1.4

SØKNAD OM OPERATØRANSVAR FOR EN UTSTILLING
Søknad om å få operatøransvar for en full nasjonal utstilling bør sendes inn ved
søknadsfrist to år i forveien. Det bør ikke i et enkelt år arrangeres mer enn én nasjonal
utstilling som omfatter alle konkurranseklasser. Dersom det ikke arrangeres full nasjonal,
kan det arrangeres to spesialiserte nasjonale utstillinger, med enkelte klasser. NF setter
opp, under henvisning til ønske fra arrangør, de klasser som den enkelte utstilling skal ha,
og på en slik måte at alle klasser er dekket i løpet av to utstillinger innen ett kalenderår. I
tillegg kan det innen hver konkurranseklasse arrangeres en spesialutstilling hvert år (f.eks.
ungdom, motiv, 1.ramme, e.l.).
Søknad om å få avholde en utstilling sendes NF innen frist gitt for søknad om utstilling.
En forbundsklubb kan uten godkjenning fra NF arrangere klubb- og propagandautstillinger med deltakelse av utstillere i egen klubb og nærliggende klubber. Klubben bør
imidlertid underrette NF om tidspunktet for avholdelsen av sådan utstilling i god tid,
spesielt dersom den ønsker forbundets medvirken til forberedelser, avvikling, lån av
rammer, etc.
En søknad om nasjonal eller regional utstilling, som leveres til fristen, skal inneholde
følgende minimumsopplysninger.
a) Operatør(er)
b) Beskrivelse av utstillingslokalet, størrelse, adkomst, beliggenhet, etc
c) Forpleining/overnattingsmuligheter for besøkende og jury.
d) Program/åpningstider
e) Budsjett både på penger og arbeidskraft

1.5

FORUTSIGBARHET FOR OPERATØR OG FORBUND.
For å skape en forutsigbarhet for en operatør av nasjonal eller regional utstilling, har
Forbundet vedtatt en tilskuddsordning i en prøveperiode 2018, 2019 og 2020.
Tilskuddsordningen dekker 2 regionale utstillinger i året, samt en full nasjonal utstilling,
evt. 2 spesialiserte nasjonale som til sammen dekker alle klasser. Det legges ikke opp til
nasjonal utstilling i 2019, når Norge er arrangør av Nordisk utstilling. Søknader til full
nasjonal utstilling, vil under ellers like forhold, ha forrang foran spesialiserte nasjonale
utstillinger
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Det kan søkes om regional eller nasjonal utstilling utenom den oppsatte tilskuddsordning.
Eventuelle operatører må da søke å inngå avtale med NF om eventuelle tilskudd og jury.
Det kan søkes om regional del til en full eller spesialisert nasjonal utstilling, men disse
utløser ikke automatisk tilskuddsordning. Det må i så tilfelle avtales med NF eget tilskudd
eller bidrag for denne delen.
På samme måte kan det søkes om nasjonal del på regional, uten at dette utløser automatisk
tilskuddsordning. Det må i så tilfelle avtales med NF eget tilskudd eller bidrag for denne
delen.

1.6

FINANSIERING AV UTSTILLINGER/KONTRAKT MED OPERATØREN(E)
Ved tildeling av operatøransvar for regional og nasjonal utstilling settes det opp en
kontrakt mellom forbund og operatør, som forteller om de forutsetninger som ligger til
grunn for å være operatør, hvilke forventninger til arrangementet som settes og hvilke
forhold som forutsettes oppfylt av operatør. Samtidig spesifiseres hvilke økonomiske og
andre tiltak NF skal yte.
Ved nasjonal og regional utstilling skal det minimum spesifiseres: Tidsrom for utstilling,
åpningstider, beskrivelse av lokale, størrelse, lysforhold samt plassering i forhold til
stedssentra, overnatting, etc. En utstilling kan normalt ikke avholdes i ett lokale som ikke
kan låses eller på andre måter begrenses for offentligheten utenom åpningstider. Avtale
skal også vise til vedlagt budsjett, samt utstillingsreglement.
I løpet av 2018 vil Forbundets rammer bli oppgradert, samt at det lages nye transportkasser
på hjul, inneholdende 10 rammer. Forutsetningen er at disse rammekassene kan
transporteres og flyttes uten spesial løfteutstyr, og trilles på plass i lokaler via ordinære
rullestolramper, etc. Dette skal medføre at transport og flytting kan gjøres billigere og
enklere.
Regional utstilling:
Som standard motytelse tilbyr Forbundet ett tilskudd på kr. 10.000, samt ett
tilskudd til rammefrakt kr. 7.500, samt tilskudd til markedsføring på kr. 2.500.
Utover dette betaler Forbundet for reise og opphold for 3 jurymedlemmer (av 4).
Det fjerde jurymedlemmet dekkes av operatør, men operatør kan innstille til NF
om valg av lokalt kvalifisert jurymedlem, som kan medføre lavere kostnader for
operatør. Eneste kostnad operatør har med jury (utover det 4.medlem) er
palmares for inntil 2 personer pr. jurymedlem.
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Full nasjonal utstilling:
Som standard motytelse tilbyr Forbundet ett tilskudd på kr. 75.000, samt ett
tilskudd til rammefrakt kr. 7.500, samt tilskudd til markedsføring på kr. 2.500.
Utover dette betaler Forbundet for reise og opphold på 6 (av 6) jurymedlemmer.
Operatør dekker inntil 2 billetter til palmares pr. jurymedlem.
Spesialisert nasjonal utstilling.
Som standard motytelse tilbyr Forbundet ett tilskudd på kr. 25.000, samt ett
tilskudd til rammefrakt kr. 7.500, samt tilskudd til markedsføring på kr. 2.500.
Utover dette betaler Forbundet for reise og opphold på 4 (av 4) jurymedlemmer.
Operatør dekker inntil 2 billetter til palmares pr. jurymedlem
Operatør kan be om en eller flere klasser som skal inkluderes i utstillingen, men
det er FS som beslutter fordeling av klasser mellom flere søkere, på en slik måte
at areal tilgjengelig i utstillingslokale utnyttes, og at jurysammensetning dekker
de klasser som tilbys. For operatør som tildeles Mesterklasse, settes det høyere
krav til muligheter for overnatting, festlokale, tilgjengelighet lokalt og for
tilreisende, etc

2.

AVSLUTTENDE BEMERKNINGER

2.1

FORTOLKNING
Fortolkning av dette reglement avgjøres utelukkende av NF som også fatter beslutning i
alle saker som berører reglementet.

2.2

IKRAFTTREDEN
Dette reglementet er vedtatt av FS 02.09.2017 og trer i kraft fra samme dag.

