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1  Postbedømmelsen POSTEX 2022 arrangeres av Norsk Filatelistforbund med bistand fra 

Utstillings- og Juryutvalget. POSTEX 2022 har status av nasjonal frimerkeutstilling, og 

arrangeres for at eksponater skal kunne kvalifiseres til utenlandsk deltagelse. Bedømmelsen 

vil finne sted i forbindelse med utstillingen Polafilex i Tromsø 17.6-19.6.2022 

 

2  For bedømmelsen gjelder Norsk Filatelistforbunds reglement for nasjonale frimerke-

utstillinger, samt dette spesialreglementet.  

 

3  Eksponatets eier skal være medlem av Norsk Filatelistforbund, enten via hovedklubb eller 

direkte medlem. 

4 For deltagelse kreves at eksponatet tidligere er bedømt regionalt med minst 60 poeng. 

Om eksponatet er bedømt på nasjonalt nivå, skal det ikke ha oppnådd 75 poeng eller 

mer, de siste 5 år.   POSTEX 2022 omfatter alle konkurranseklasser, unntatt 

posthistorie, luftpost, postkort og litteratur. UJU kan avvike fra krav om tidligere 

bedømmelse på regionalt nivå, dersom dette av praktiske grunner har vært vanskelig å få til og 

at det er overveiende sannsynlig at eksponatet ville fått mer enn 60 poeng ved slik deltakelse. 

 

5  Eksponatet skal være på 5 rammer (med 16 vanlige ark i hver ramme), eller 1 ramme. 

 

6  Juryen oppnevnes av Norsk Filatelistforbund etter innstilling fra UJU. 

 

7  Eksponatene får bedømmelses-skjema med poeng og den medaljevalør som oppnås. 

 

8  Påmelding skjer på eget skjema til UJU v/Atle Fossmark innen 01.06.2022. Eksponatet må 

være Polarfilex i hende senest 10.06.2022. Det står UJU fritt å avvise eksponat som ikke anses 

å kunne kvalifiseres til en ny høyere utstillingskategori. 

 

Det betales et eksponatgebyr på 500 kr, til konto 9713.27.51254 eller Vipps tlf. 93466154, 

innen 10.06.2022. (Kr. 250,- for 1-rammes eksponat). Deltagerne må sørge for å forsikre sitt 

eksponat. Norsk Filatelistforbunds forsikringsordning kan benyttes. Polaxfilex vil etter beste 

evne ta vare på eksponatet så lenge det er i Polarfilex varetekt, men fraskriver seg ethvert 

ansvar for eksponatet. 

 

I de tilfeller samlingen skal returneres med post, må utstiller dekke returporto. 

 

9 Undertegnelse av påmeldingsskjemaet betraktes som godkjennelse av ovennevnte 

bestemmelser. 

 

10 Påmeldinger sendes elektronisk til: Atle Fossmark afos@exess.no  
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