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REFERAT MØTE NR. 2308 – MANDAG 15.10.07
Formannen åpnet møtet på Schafteløkken mandag 15. oktober kl 19.30.
To nyanmeldelser ble kunngjort.
Under overskriften ” Hvordan bygger du opp en samling fra intet til gull” holdt Hallvard
Slettebø et glitrende foredrag. Slettebø fikk gullmedalje for sitt motiv-eksponat innen ”World
Scouting” ved FIP-utstillingen i Washington i 2006. Første gang han stilte ut ”World Scouting” var
i 1992 på regional utstilling i Farsund. Som speider og frimerkesamler, fattet han interesse for
speiderfrimerker allerede i begynnelsen av tenårene på tidlig 1970-tall.
Jeg viser til fyldig artikkel i INFO NR. 4/2007(=KATALOG FILOS 2007).
Tar i tillegg med et par presiseringer som kanskje ikke er fokusert nok i artikkelen.
Det kreves en god del kynisme ved å oppfylle de regler som finnes og de krav som stilles.
Se www.filatelist.no/blaabok .Slettebø presiserte at du må kjenne disse regler/krav veldig godt, og
oppfylle dem så godt som mulig for å få høy poengscore.
Reglene/kravene gir rom for tolkning. Når du mener å ha reglene/kravene inne, var Slettebøs råd:
Studér andre utstillere - snakk med dem. Slettebø sa også: ”Dommerne i Norge bør bli flinkere til å
gi kommentarer.” Han uttrykte at du som utstiller burde snakke med dommerne – få dem i tale.
Dersom det er ditt mål å få et best mulig resultat er det jo vesentlig å forstå hvordan kvaliteten (I
forhold til regler og hvordan dommere tolker reglene) kan bedres.
Sjeldenhet er ett av kriteriene for bedømmelse av et eksponat. Slettebø siterte Poul H. Jensen:
”Du har jo fått 20 poeng på sjeldenhet. Slutt å kjøpe”. Dette er ett av kriteriene det er vanskelig å få
høy score på. Ta ikke som en selvfølge at dommerne kjenner til sjeldenhetene innen ditt tema.
Slettebø brukte uthevet skrift til å fremheve sjeldne objekter.
***
46 medlemmer og 1 gjest var tilstede på møtet.

Øistein Haugen, referent

