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1.

UTSTILLINGER

1.1

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

Internasjonale utstillinger beskyttet av (patronat) eller med godkjenning av
Fédération Internationale de Philatelie (FIP).

b.

Territoriale utstillinger, der utstillere fra Norge og et eller flere nærmere bestemte
land deltar (f.eks. nordiske utstillinger).

c.

Nasjonale utstillinger for medlemmene av forbundsklubbene.

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

Regionale utstillinger der utstillere fra flere forbundsklubber innen et geografisk
avgrenset område deltar.

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

1.2

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

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

FIP-utstillinger
Generelle utstillinger: min. 2.500 m2, maks. 4.500 m2.
Spesialutstillinger:
min. 1.000 m2, maks. 2.000 m2.

b.

Nordiske utstillinger
Utstillinger med alle klasser bør ha min. 700 m2.
Spesialutstillinger min. 200 m2, ungdomsutstillinger min. 150 m2.

c.

Nasjonale utstillinger
Utstillinger med alle klasser, min. 250 rammeflater
Utstillinger med redusert omfang, min. 125 rammeflater
Begrenset nasjonal med regional del, min 125 rammeflater

d.
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Regionale utstillinger
Minimum 75 rammeflater.

1.3

OPERATØRANSVAR
Operatøransvaret for utstillinger av kategori a, b og c kan én eller flere forbundsklubber
stå for.
Hovedkomitéen for utstillinger av kategori a og b skal godkjennes av forbundsstyret (FS).
To av hovedkomitéens medlemmer skal oppnevnes av FS som representant for NF. Minst
én av disse skal tilhøre en annen klubb enn operatørklubben(e).
Til utstillinger av kategori c skal FS oppnevne minst ett medlem til utstillingskomitéen.

1.4

SØKNAD OM OPERATØRANSVAR FOR EN UTSTILLING
De internasjonale utstillinger skal godkjennes av FIP. Nordiske utstillinger blir koordinert
av de nordiske forbundsledere.
Søknad om å få operatøransvar for en utstilling i kategori a sendes NF minst fem år før
utstillingen skal arrangeres. Tidsfrist er tre år for utstillinger av kategori b.
Søknad om å få operatøransvar for en nasjonal utstilling sendes inn minst ett år i forveien.
Det bør ikke i et enkelt år arrangeres mer enn én nasjonal utstilling som omfatter alle
konkurranseklasser. Alternativt kan det arrangeres 2 begrensede nasjonale utstillinger,
som utfyller hverandre klassemessig, hvert år. FS kan dispensere for denne bestemmelse,
hvis det er gode grunner for sådan.
FS står fritt til å gi operatøransvaret for utstillinger av kategori a, b eller c for så mange år
fremover som FS anser det rimelig.
Søknad om å få avholde en regional utstilling bør sendes NF senest 9 måneder før
utstillingen skal finne sted.
En forbundsklubb kan uten godkjenning fra NF arrangere klubb- og propagandautstillinger med deltakelse av utstillere i egen klubb. 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.

1.5
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FINANSIERING AV UTSTILLINGER/KONTRAKT MED OPERATØREN(E)
For utstillinger i kategori a, b og c skal det inngås kontrakt mellom NF og den/de
arrangerende klubber om finansieringen av utstillingen og fordelingen av utstillingens
finansielle resultat. Utstillingens budsjett skal godkjennes av NF.
Forhandlingene med Postverket skal NF stå for.

2.

UTSTILLINGSREGLEMENT

2.1

FIP-UTSTILLINGER
Internasjonale utstillinger skal arrangeres i henhold til FIP-reglementet.

2.2

NORDISKE UTSTILLINGER
Nordiske utstillinger skal arrangeres i henhold til det reglement som er vedtatt av de
nordiske forbundsledere.

2.3

NASJONALE OG REGIONALE UTSTILLINGER
For nasjonale og regionale utstillinger gjelder dette reglement.

2.4

SPESIALREGLEMENT
For enhver utstilling skal arrangøren utarbeide et spesialreglement. Dette må hverken stå i
strid med FIPs reglement, det nordiske utstillingsreglement eller dette reglement (se
vedlegg).
Spesialreglementet skal godkjennes av NF.

2.5

TILLEMPING AV REGLEMENTET
For regionale- og klubbutstillinger tillempes dette reglement i nødvendig utstrekning.
Avvik fra dette reglement skal godkjennes av NF og komme tydelig frem i utstillingens
spesialreglement.

2.6
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FORBUNDETS GODKJENNING
I programmet for utstillingen, og i all omtale av den, skal det angis at utstillingen er
godkjent av, eventuelt arrangeres på vegne av NF.

3.

UTSTILLINGSKLASSER

3.1

UTENFOR KONKURRANSE

3.2

3.1.1

Æresklasse
På utstillinger på internasjonalt og nordisk nivå bør det være en æresklasse av
eksponater som særlig har utmerket seg på internasjonale utstillinger.

3.1.2

Offisiell klasse
Til denne hører eksponater fra postforvaltninger/postmuséer, frimerketrykkerier
og kunstnere.

3.1.3

Juryklasse
Eksponater tilhørende jurymedlemmer og juryelever.

3.1.4

Andre eksponater
Til denne hører spesielt inviterte eksponater og eksponater som juryen eller
utstillingskommiteen setter utenfor konkurranse.

MESTERKLASSEN
3.2.1

Nordiske utstillinger
På nordiske utstillinger omfatter klassen eksponater som de siste 5 år minst har
fått to gullmedaljer eller én høyere utmerkelse på en FIP-patronert utstilling.
Eksponater som de siste 10 år har vunnet den nordiske mesterklassen kan ikke
delta.

3.2.2

Nasjonale utstillinger
På en nasjonal utstilling omfatter klassen eksponater som i løpet av de siste 10 år
er blitt tildelt gullmedalje ved tre eller flere nasjonale utstillinger eller en eller
flere gullmedaljer på internasjonal eller nordisk utstilling. Eksponater som de
siste 10 år har vunnet NFs mesterklasse kan ikke delta. På begrensete nasjonale
utstillinger må det søkes spesielt om Mesterklasse, og da kun en årlig. Det settes
krav om ytterligere rammeflater (ca. 30), samt krav om Palmares, og tilrettelagte
hotellmuligheter, etc.

3.3
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VANLIG KONKURRANSEKLASSE - NASJONALE UTSTILLINGER
I prinsippet skal eksponatene inndeles i følgende klasser i henhold til FIPs utstillingsreglement. I utstillingens spesialreglement kan man med forbehold om godkjenning av
NF, presisere eventuelle avvik fra denne oppdeling.
3.3.1

Tradisjonell filateli
Klassen deles i nasjonal, eventuell nordisk og andre geografiske områder. Til
klassen hører katalog, spesial- eller studieeksponater samt lokalpost.
Områder som faller utenfor andre klasser bedømmes her.

3.3.2

Posthistorie
Til klassen hører også stempel- hjemstedseksponater og eksponater med sosiale
elementer (2C).

3.3.3

Helpost

3.3.4

Luftpost

3.3.5

Romfart

3.3.6

Motiv

3.3.7

Maximafili

3.3.8

Stempel- og avgiftsmerker, samt stemplet papir

3.3.9

Litteratur
Håndbøker og spesialstudier skal være utgitt i løpet av de siste 5 år forut for
utstillingsåret. Andre publikasjoner må være utgitt i løpet av de siste 2 år forut for
utstillingsåret.
Den siste komplette årgang av et tidsskrift skal sendes inn.

3.3.10

Ungdomseksponater
A
B
C
L

utstillere som er inntil 15 år
utstillere som er 16 til 18 år
utstillere som er 19 til 21 år
litteratur for og av ungdom

Kollektiveksponater tilhører klasse B.
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Alder regnes pr. 1. januar det år utstillingen avholdes.
3.3.11

Åpen klasse

3.3.12

Postkort

3.3.13

Klasse for en-rammes eksponater

4.

DELTAGELSE

4.1

PÅMELDING - MEDLEMSKAP
4.1.1

Utstillere skal melde seg til utstillinger i utlandet gjennom kommisjonæren i det
land der utstilleren er bosatt.
Utstillere på utstillinger nevnt i pkt 1.1 som er bosatt i Norge, skal være
hovedmedlem i en forbundsklubb eller være medlem direkte tilsluttet NF.
På utstillinger av kategori c, d og e skal utstillere bosatt utenfor Norge være
hovedmedlem i en forbundsklubb, eller være medlem direkte tilsluttet NF.
I utstillingskatalogen og i premielisten (palmares) for utstillinger i kategori c, d
og e skal oppgis hvilken forbundsklubb utstilleren representerer, eventuelt om
utstilleren er direkte tilsluttet medlem.

4.2

VILKÅR FOR DELTAGELSE
For at et eksponat skal godtas skal det først ha oppnådd følgende premiering:
4.2.1

FIP-utstillinger
For deltagelse i FIP-utstillinger kreves minst vermeil fra en nasjonal utstilling
(sølv i litteraturklassen og forsølvet bronse i ungdomsklassen).
For deltagelse i mesterklassen henvises til bestemmelsene i FIPs generelle
utstillingsreglement (GREX), e 4.8.

4.2.2

Nordiske utstillinger
For deltagelse på en nordisk utstilling kreves minst stor sølvmedalje (70 poeng)
fra en nasjonal utstilling (sølvmedalje i litteraturklassen og forsølvet bronse i
ungdomsklassen)
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Eksponater som i løpet av de siste 5 foregående år har fått to gullmedaljer eller én
høyere utmerkelse på en FIP-utstilling, kan bare delta i utstillingens mesterklasse.
Eksponater som de siste 10 foregående år har fått Grand Prix i mesterklassen på
en nordisk utstilling, kan bare delta i klasse utenfor konkurranse.
4.2.3

Nasjonale utstillinger
For deltagelse i en nasjonal utstilling kreves minst sølvmedalje på en regional
utstilling eller klubbutstilling/klubbkonkurranse med godkjent bedømmelse, for
ungdomseksponater minst bronsemedalje.
Eksponater som i løpet av de siste 10 år er blitt tildelt gullmedalje ved tre eller
flere nasjonale utstillinger eller en eller flere gullmedaljer på internasjonal eller
nordisk utstilling, kan enten stille ut i mesterklassen eller i klassen utenfor
konkurranse.
Eksponater som de siste 10 år har vunnet NFs mesterklasse, kan bare delta i
klassen utenfor konkurranse.

4.2.4

Regionale utstillinger
Dette er utstillinger for rekruttering og videre kvalifisering. Her er det ikke
minimumskrav for deltagelse.
Arrangørene kan bestemme at eksponater som har oppnådd minst vermeilmedalje
på en nasjonal utstilling, ikke kan delta i konkurranseklassen.

Utstillingskomiteen kan dispensere fra ovennevnte krav, dog ikke i mesterklassen.

4.3

EKSPONATER SOM IKKE KAN DELTA I KONKURRANSEKLASSE
4.3.1

Eksponater tilhørende juryelever skal ikke være med i noen konkurranseklasse,
men vises blant juryens eksponater.

4.3.2

Eksponater tilhørende foreldre, ektefelle, barn eller barnebarn til jurymedlemmer
eller juryelever får ikke være med i noen konkurranseklasse.

4.3.3

Et eksponat som faller inn under mesterklassens bestemmelser kan ikke delta
igjen i vanlig konkurranseklasse før det er gått 10 år fra det ble kvalifisert for
mesterklassen.
Maksimalt 10% av materialet fra et eksponat som er kvalifisert for mesterklassen
kan i 10-års perioden tas med i et annet eksponat i vanlig konkurranseklasse.

FOR ARRANGØRER

Rev.: 9

Dato: 13.06.2020

Norsk Filatelistforbunds utstillingsreglement

Org.: AF

Side: 8 av 16

4.4
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UTSTILLINGENS NIVÅ
Utstillingskomiteen bør sørge for at bare eksponater som svarer til utstillingens nivå stilles
ut.
Utgaver som FIP har erklært å være skadelige for filatelien, bør ikke stilles ut.

4.5

EKSPONATETS OMFANG
På alle typer utstillinger skal eksponat i en-rammes klassen inneholde 16 ark (15 ark kan
godtas på regionalt nivå). For de øvrige klasser skal eksponatene ha et omfang som følger:
4.5.1

FIP-utstillinger ifølge FIP-reglementet.
Min. 5, maks. 10 rammer (m2).
Ungdomseksponater:
Klasse A:
Min. 2, maks. 4 rammer
Klasse B:
Min. 3, maks. 5 rammer
Klasse C:
Min. 4, maks. 5 rammer

4.5.2

Nordiske utstillinger ifølge det nordiske utstillingsreglementet:
Min. 5, maks. 10 rammer.
Ungdomseksponater
Klasse A:
Min. 2, maks. 4 rammer
Klasse B:
Min. 3, maks. 5 rammer.
Klasse C:
Min. 4, maks. 5 rammer.

4.5.3

Nasjonale utstillinger
Normalt 5 rammer, men min. 3, maks 8 rammer kan tillates av UK.
Ungdomseksponater
Klasse A: Min. 2, maks. 4 rammer
Klasse B: Min. 3, maks. 5 rammer
Klasse C: Min. 4, maks. 5 rammer

4.5.4

Regionale utstillinger
Normalt 5 rammer, men min. 3, maks 8 rammer kan tillates av UK.
Ungdomseksponater
Min. 2, maks. 5 rammer.

Det kan påmeldes 1.rammes eksponater i alle klasser, på alle nivåer av utstillinger.

5.
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JURY
Enhver utstilling skal bedømmes av en kompetent jury, som sammen har tilstrekkelig
kjennskap til de utstillingsklasser som utstillingen omfatter. Kfr. også NFs juryreglement.

5.1

KVALIFIKASJONER
Et jurymedlem skal fylle de kvalifikasjoner og inneha den kompetanse som NF, eller
forbundets juryutvalg til enhver tid forlanger.
For å bli godkjent som dommer på internasjonale eller territoriale utstillinger, skal
dommeren ha erfaring som dommer på nasjonale eller internasjonale utstillinger, eller ha
vært juryelev på en internasjonal utstilling.
En dommer skal bare dømme den/de klasser som han er kvalifisert for.

5.2

5.3

JURYENS SAMMENSETNING
5.2.1

Ved nordiske utstillinger skal juryen bestå av minst syv medlemmer, hvorav
minst halvparten skal være fra de andre nordiske land. De norske jurymedlemmer
oppnevnes av FS.

5.2.2

Ved nasjonale utstillinger skal juryen bestå av minst seks medlemmer. Disse
oppnevnes av FS, etter innstilling fra UJU. Ved utstillinger med redusert omfang,
skal juryen bestå av minst tre medlemmer.

5.2.3

Ved regionale utstillinger skal juryen bestå av minst tre medlemmer. Disse
oppnevnes av FS, etter innstilling fra UJU.

5.2.4

Juryens sammensetning kunngjøres av utstillingen, når den er godkjent av FS,
normalt 3 til 6 mnd før utstillingen.

KRITERIER FOR BEDØMMING
Juryen skal ta hensyn til følgende ved bedømming av eksponatet:






Behandlingen av emnet og eksponatets fullstendighet
Betydningen av emnet
Filatelistisk kunnskapsnivå og studier/forskning
Objektenes kvalitet og sjeldenhetsgrad
Presentasjon av eksponatet (montering og teksting)

På nasjonale og lavere utstillinger skal bedømmingsskjema benyttes (se vedlegg).

5.4
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ARBEIDSFORHOLD
Juryen skal ha et låsbart rom til sin disposisjon.
Juryformann er oppnevnt av forbundsstyret, jfr. NFs juryreglement. Forbundsstyret
oppnevner også jurysekretær for nasjonale utstillinger.
Juryen kan om nødvendig tilkalle spesielt sakkyndige.
Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke påklages. Juryen kan uten å spørre utstilleren
flytte et eksponat over fra en klasse til en annen.
Juryen er ikke bundet av den bedømmelse et eksponat har fått på tidligere utstillinger.

5.5

JURYMEDLEMMERS RETTIGHETER
5.5.1

Jurymedlemmer har rett til følgende fra utstillingen:
a. Transport fra/til flyplass, jernbanestasjon, el.lign til hotell eller
utstillingslokale, og om nødvendig transport mellom hotell og
utstillingslokale.
b. Bestilt hotell med dobbeltrom og bad/dusj. Hotell betales av utstilling, som
får refundert av FS. Jurymedlem må selv dekke alle utlegg som er påført
rommet.
c. Et passende beløp for å dekke diett og annet som arrangøren ikke sørger for.
d. To billetter til utstillingen i hele utstillingsperioden.
e. To kataloger og juryberetninger (palmares).
f.

To innbydelser til bankett og andre offisielle arrangementer.

5.5.2

Juryelever får kun det som er nevnt i pkt. d, e og f (kun en innbydelse).
Arrangøren svarer ikke for noen av elevens utgifter.

5.5.3

Arrangører av regionale- og klubbutstillinger kan inngå andre avtaler med
utstillingens jury.
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6.

MEDALJER

6.1

MEDALJEINNDELING
6.1.1

På internasjonale og nordiske utstillinger tildeles medaljer i følge FIPs/det
nordiske utstillingsreglement.

6.1.2

På nasjonale utstillinger kan tildeles følgende medaljer:

Gullmedalje (se nedenfor)
85 – 100 poeng

Stor vermeilmedalje (forgylt sølvmedalje)
80 – 84 poeng

Vermeilmedalje (forgylt sølvmedalje)
75 – 79 poeng

Stor sølvmedalje
70 – 74 poeng

Sølvmedalje
65 – 69 poeng

Forsølvet bronsemedalje
60 – 64 poeng

Bronsemedalje
50 – 59 poeng
Til ungdom:

Vermeilmedalje (forgylt sølvmedalje)

Stor sølvmedalje

Sølvmedalje

Forsølvet bronsemedalje

Bronsemedalje

Diplom

75 – 100 poeng
70 – 74 poeng
65 – 69 poeng
60 – 64 poeng
45 – 59 poeng
0 – 44 poeng

Juryen gir utstillerne diplom for den medaljevalør som er oppnådd. Eksponater
som ikke oppnår minimum poengsum for medalje, tildeles deltakerdiplom.
Tradisjonelle medaljer kan erstattes med en minnepremie. Hvis tradisjonelle
medaljer brukes, bør medaljen inneholde det metall som navnet angir, bortsett fra
gullmedalje, som tildeles i form av stor vermeilmedalje sammen med diplom for
gull.
Antall medaljer/plaketter må ikke være begrenset.
Postex regnes som nasjonal utstilling, med poengskala som over. Det gis ikke
diplom, medalje, minnepremie eller ærespremie til Postex. Kun
bedømmingsskjema med poeng og evt. kommentarer.
6.1.3

På regionale utstillinger kan det tildeles:

Vermeilmedalje (forgylt sølvmedalje)

Stor sølvmedalje

Sølvmedalje

Forsølvet bronsemedalje

Bronsemedalje

Sølvnål

70 – 100 poeng
65 – 69 poeng
60 – 64 poeng
50 – 59 poeng
40 – 49 poeng
30 – 39 poeng
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Til ungdom:







Bronsenål
Diplom

20 – 29 poeng
0 – 19 poeng

Sølvmedalje
Forsølvet bronsemedalje
Bronsemedalje
Sølvnål
Bronsenål
Diplom

60 – 100 poeng
45 – 59 poeng
30 – 44 poeng
20 – 29 poeng
10 – 19 poeng
0 – 9 poeng

I stedet for medaljer/nåler kan det gis andre former for premier.

6.2

ÆRESPRISER
Alle ærespriser skal deles ut av juryen.
Store ærespriser kan tildeles beste eksponat i den klasse prisen gjelder. Andre ærespriser
kan stilles til juryens disposisjon.
Ved regionale utstillinger skal NFs ærespris tildeles det eksponat som juryen bedømmer å
være det beste på utstillingen. Normalt vil det være det eksponatet som får høyest
poengsum i ordinære konkurranseklasser.
NFs ærespris kan ikke tildeles samme eksponat mer enn én gang på regional utstilling.
Den kan heller ikke tildeles et eksponat fra samme utstiller, som inneholder mer enn 10%
materiale fra eksponat(er) som tidligere er tildelt NFs ærespris.

6.3

PREMIERING I MESTERKLASSEN
Vinneren av NFs mesterklasse tildeles NFs store ærespris; de øvrige deltagere tildeles
utstillingens store vermeilmedalje med diplom for deltagelse i mesterklassen.

6.4

PREMIERING I KLASSER UTENFOR KONKURRANSE
Utstillerne mottar stor vermeil; vermeil til ungdom.
På regionale utstillinger får utstillerne vermeil; sølv til ungdom.

7.

KOMMISJONÆRER
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Til å koordinere påmeldingene fra de enkelte land, skal arrangøren av en FIP- og nordisk
utstilling ha en kommisjonær i hvert land. Det oppnevnes ikke kommisjonærer for
nasjonale utstillinger.

7.1

KOMMISJONÆRENS PLIKTER OG RETTIGHETER
Av FIPs reglement GREX, kap. IV og det nordiske utstillingsreglement pkt. 16-22
fremgår de plikter og rettigheter en kommisjonær har.

7.2

OPPNEVNING AV KOMMISJONÆRER
NF oppnevner kommisjonærer for Norge på henstilling fra en utstilling.

7.3

KOMMISJONÆRENS INFORMASJONSPLIKT
Ungdomseksponater kan bare vises én gang hvert år på en FIP- og/eller FEPA-utstilling.
Imidlertid kan de uten begrensning vises på spesialutstillinger for ungdomsklassen i FIP
og FEPA. Det er ingen restriksjoner for deltagelse i andre flernasjonale utstillinger.
Kommisjonæren skal sende kopi av de foreløpige påmeldinger i ungdomsklassen til NFU,
også påmeldinger til de nordiske utstillinger.
Ungdommens bedømmingsskjema skal ifølge FIP-reglementet returneres utstilleren via
den nasjonale kommisjonæren. Kopi av dette skal sendes NFU, også for de nordiske.

8.

UTSTILLEREN

8.1

EIERFORHOLD
Utstillere i konkurranseklassene må forplikte seg til bare å ta med i sitt eksponat objekter
som er utstillers eiendom. Eksponater som er kjøpt/arvet må ha vært utstillers eiendom i
minst to år, og må omarbeides før de kan vises i konkurranseklasse. Om utstiller allerede
har et eksponat innen samme område, kan objekter fra det kjøpte/arvete eksponatet medtas
uten ytterligere restriksjoner.

8.2

VERDIANGIVELSE
Utstillerne kan påpeke sjeldenheten av visse objekter, men ikke pris- eller verdiangivelse.

8.3

FORSIKRING
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Det påhviler utstilleren selv å besørge forsikring av sitt eksponat, både under transporten
og under utstillingen.
Norsk Filatelistforbund har en rimelig forsikringsordning som dekker transport og
opphold på utstillinger i inntil 60 dager.

8.4

RETTIGHETER
Utstillerne skal ha fri adgang til utstillingen og skal gratis overlates et eksemplar av
utstillingskatalogen og juryens kjennelse.

9.

UTSTILLINGSKOMITEEN

9.1

VAKT
Utstillingskomiteen tar alle mulige og rimelige forholdsregler for å overvåke de utstilte
eksponater og beskytte disse, samt for deres omsorgsfulle behandling under utstillingstiden, men påtar seg ellers intet ansvar for eventuell total eller delvis skade som det utstilte
materiale av en eller annen årsak måtte lide.

9.2

RETUR AV EKSPONATER
Utstillingsledelsen skal sende de innsendte eksponater som verdipost tilbake til utstillerne
snarest mulig etter endt utstilling, og senest innen 14 dager, om ikke annet er avtalt.
Porto/frakt av eksponater som sendes i retur, skal dekkes av utstiller.

9.3

RAPPORT TIL FORBUNDET
Snarest mulig etter avsluttet utstilling sender utstillingsledelsen uoppfordret inn til
forbundets sekretariat kostnadsfritt 10 eksemplarer av utstillingskatalogen med
premielisten (palmares), samt et eksemplar til NFU.

10.

AVSLUTTENDE BEMERKNINGER

10.1

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

10.2

IKRAFTTREDEN
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Dette reglementet er vedtatt av FS 10.05.1986 og trer i kraft fra samme dag. Sist endret
ved FS-vedtak 13.06.2020

