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ORIENTERING TIL KLUBBENE OM NORSK FRIMERKE UNGDOM (NFU) 

NFU i sin nåværende form ble nedlagt ved årsskiftet. Mangeårig leder for ungdommen, 

Steinar Holien i Namsos, ønsket å gi seg. Norsk Filatelistforbund takker Steinar for hans 

mangeårige innsats for ungdom som har filatelistisk interesse. 

Rekruttering til vår kjære hobby har ikke blitt enklere med årene, spesielt gjelder vel dette 

nettopp ungdom, hvor tilbud og interesser har endret seg kraftig. Norsk Filatelistforbund 

ønsker å gi interessert ungdom fortsatt et tilbud, slik at all virksomhet overfor ungdom ikke 

forsvinner. Tidligere hadde mange klubber egne junioravdelinger, det er det svært få som har 

pr i dag. NFU har også hatt fast innslag i NFT med to sider. Det arbeides nå med et opplegg 

slik at dette kan fortsette, muligens med variasjon av 1-2 sider. 

Det er få ungdommer som fortsatt er medlem i klubber. NF ønsker det skal være et tilbud til 

disse, og vi ønsker at klubbene både kan ta vare på nåværende juniorer, men også se på 

mulighetene til å invitere nye. Styret i NF har vedtatt at juniorer kan motta NFT for kr 50,- pr 

år. Dette innbetales til klubben, som videresender samlet innbetaling til forbundet. Det må 

påses at ikke voksne benytter barn og barnebarn til å få NFT til subsidiert pris. Forutsetning er 

at aldersgrensen er 20 år, og etter det må de gå over til ordinært medlemskap i klubbene. NF 

oppfordrer videre at klubbene gir juniorer gratis medlemskap, for å stimulere til medlemskap. 

Innebærer at juniorene er tilknyttet klubber. 

NF har oversikt over de som kan være juniorer fremover, og vil ta kontakt med de klubber 

som har disse som frimerkeungdom i dag. Noen har passert 20 års grensen, og der må 

klubbene tilby dem ordinært medlemskap. 
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