
SFF har beslutat att ta en mer aktiv roll när det gäller utställningar och det första resultatet kommer 

vi att se till hösten den 15-17 september. Då går TRELLEBORG 2023 av stapeln, en bilateral 

utställning tillsammans med det tyska förbundet. Som arrangörer står SFF och SFU tillsammans med 

flera klubbar i Skåne. Att den kommer redan nu är en kombination av intresse från Tyskland att 

arrangera vän-utställningar, motsvarande utställning sker kommande år i norra Tyskland. Detta 

kombinerat med det hål i utställningskalendern som fanns innan nästa utställning i Sverige 2024. 

Intresset i Tyskland för Sverige som frimärksland är nog lika stort som intresset i Sverige för att samla 

Tyskland med dess många intressanta områden och perioder. En del av de bästa exponaten med 

tyskt material har faktiskt varit utställda av svenska filatelister. 

För att uppmuntra nya utställare och ge dem en chans att prova på, så kommer vi även att ha en 

”debutant” klass. Genom att ställa ut utanför tävlan och få sitt exponat bedömt av en erfaren 

utställare så får man en chans att få feedback. Detta är inte kvalificerande för framtida utställningar 

men ger erfarenheter för framtiden. Förhoppningsvis kommer man till nästa utställning som 

utställare i bedömningsklass. 

Vi kommer att hålla till i en handbollshall med tillhörande foajé ”Kim Wall”, nämligen 

Söderslättshallen. Även om vi räknar med ett stort antal ramar så har vi utrymme att kunna breda ut 

oss. Det finns goda parkeringsmöjligheter och hallen ligger bara dryga kilometern från Trelleborgs 

centrum. Utställningens logotype har inspirerats av skulptören Axel Ebbes verk Sjöormen som 

återfinns på stortorget i Trelleborg. Många av hans verk kan beskådas i Axel Ebbes Konsthall som 

invigdes samma år som Sjöormen, 1935. 

Att vi kan arrangera utställningen är delvis tack vare den erfarenhet vi fått de senaste åren med flera 

utställningar, och delvis det stöd vi fått från Trelleborgs kommun som mycket snabbt kunde ordna en 

lokal åt oss. Flera skånska klubbar har också ställt sig positiva till utställningen och ställer upp. Likaså 

kunde Postiljonen snabbt lova oss sitt stöd, vilket vi är tacksamma för. Dessa utställningar är möjliga 

bara genom det stöd som ges och de insatser som görs av de många volontärer som ställer upp.  

Välkomna till TRELLEBORG 2023 den 15-17 september. 
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Ordförande i utställningskommittén 


