
Spesialreglement for begrenset nasjonal frimerke-
og postkortutstilling «Filos 2021». 

  
1. Den begrenset nasjonale frimerkeutstillingen «Filos 2021» arrangeres av Oslo 

Filatelistklubb på vegne av Norsk Filatelistforbund i tiden 30 september – 2. oktober 

2021. Utstillingen arrangeres parallelt med en regional utstilling «Filos 2021». 

Utstillingen finner sted i Majorstuen kirke, Kirkeveien 84, 0364 Oslo, ca. 300 m fra T-

bane stasjonen på Majorstuen. 

 

2. For utstillingen gjelder Norsk Filatelistforbunds reglement for frimerkeutstillinger og 

dette spesialreglement.   

  

3. Utstillere i konkurranseklasse skal være hovedmedlem av en klubb tilsluttet Norsk 

Filatelistforbund eller et annet av de nordiske filatelistforbundene. Man kan også 

være direktemedlem av Norsk Filatelistforbund eller et nordisk filatelistforbund. Det 

gjøres spesielt oppmerksom på at utenlandske utstillere selv må besørge transport av 

eksponater til og fra utstilling.  

  

For deltakelse i konkurranseklasse kreves at eksponatet tidligere har deltatt på en 

regional utstilling med åpen bedømmelse. Eksponatet skal ha oppnådd minst 60 

poeng på regional utstilling. Utstillingskomiteen kan etter anmodning fra utstilleres 

klubb dispensere fra dette kravet.  

  

4. Utstillingen har følgende klasser:  

 A. Eksponat utenfor konkurranseklasse: 

 1) Mesterklasse 

2) Jurymedlemmers eksponater  

3) Eksponater som utstillingskomiteen eller juryen setter utenfor konkurranse  

  

B. Konkurranseklasser  

1) Tradisjonell 

2) Posthistoriske eksponat 

3) Helpost  

4) Luftpost 

5) Romfart 

6) Motiv 

7) Maximfilateli 

8) Stempel, -og avgiftsmerker samt stemplet papir.  

9) Åpen klasse 

10) Postkort  

11) Litteratur  

Filatelistisk litteratur utgitt etter 1.1.2019.  

  



Eksponater som i løpet av de siste 5 år har fått 90 poeng eller mer på nasjonal, 

nordisk, FEPA eller FIP utstilling, kan ikke delta i konkurranseklasse.  

  

Eksponater i konkurranseklasse skal være 1, 5 eller 8 rammer. 4, 6 og 7 rammer kan 

aksepteres på forespørsel, men kan hindre internasjonal kvalifisering. 8 rammer kan 

kun gi nordisk kvalifisering.  

 

5. Utstillingsrammene rommer 16 A-4 ark eller 8 A-3 ark.  Hvert ark i eksponatet skal 

være beskyttet av et gjennomsiktig omslag. Dersom dette mangler vil ikke 

eksponatet bli montert. Maksimum høyde på arket inklusive plastomslag må ikke 

overskride 305 mm.  

  

6. Juryen utnevnes av Norsk Filatelistforbund i samsvar med gjeldende reglement.  

Eksponatene vil bli bedømt etter gjeldende regler og etter bedømmingsskjema hvor 

dette er mulig. Utstilleren får kopi av bedømmingsskjemaet.  I konkurranseklasse 

har juryen følgende premier til disposisjon:  

  

Gull (Det utdeles stor vermeil med diplom for gull)  

Stor vermeil (Forgylt sølvmedalje)  

Vermeil (Forgylt sølvmedalje)  

Stor sølvmedalje  

Sølvmedalje  

Sølv-bronse medalje (forsølvet bronsemedalje) 

Bronsemedalje  

  

Utstillere utenfor konkurranse tildeles forgylt medalje.  

  

I stedet for medalje gis det diplom med poeng og medaljevalør og en 

minnegjenstand fra utstillingen. Utstillere som deltar med flere eksponater, får én 

minnegjenstand.  

  

Ærespriser vil bli stilt til juryens disposisjon.   

  

7. Påmeldingsskjema skal være utstillingskomiteen i hende senest 01 juli 2021, og 

sammen med påmeldingsskjemaet skal det sendes en kopi av planen 

(innledningsarket) for hvert eksponat. Dette gjøres for at dommerne skal ha 

anledning til å sette seg inn i eksponatene. Man står fritt om man vil korrigere på 

planen fra påmelding og fram til utstillingen.   

  

8. Utstillingskomiteen forbeholder seg retten til å avvise eksponat, eller redusere antall 

rammer på eksponatene. Nye eksponater vil bli prioritert.  

Endelig påmelding med oppgave over antall tildelte rammer blir sendt utstillerne og 

må være returnert til utstillingskomiteen innen 15 aug 2021.  

  



Eksponatene må være utstillingskomiteen i hende senest tirsdag 21 sept. 2021. 

Utstillere som selv vil montere sitt eksponat kan gjøre dette torsdag 30 september kl. 

0900-1130.  

  

9. Det betales et gebyr på kr 400 for enrammeseksponater, og kr 450 for første ramme 

pluss kr 100 pr ramme over 1 ramme, gjeldende for klassene B1 – 10. I 

Litteraturklasse betales et gebyr på kr 350,-.   

  

Utstillere som ikke henter sitt eksponat, må betale returporto. Litteraturobjekter vil 

ikke bli returnert.   

  

10. Utstillingskomiteen forbeholder seg retten til, med samtykke fra Norsk 

Filatelistforbund, å endre/rette på spesialreglementet. Utstillere vil bli underrettet om 

dette.   

  

11. Oslo Filatelistklubb vil etter beste evne ta vare på de utstilte eksponat, men tar ikke 

på seg ansvaret for disse. Norsk Filateistforbund, utstillingskomiteen, frivillige og 

ansatte funksjonærer og hjelpere fraskriver seg ethvert ansvar for eksponater eller 

enkeltobjekter som kommer bort eller blir skadet/ødelagt mens de er i 

utstillingskomiteens varetekt. Utstillere må selv sørge for å forsikre sine eksponat. 

Norsk Filatelistforbunds forsikringsordning kan benyttes.  

  

12. Undertegnelse av påmeldingsskjema betraktes som utstilleres godkjennelse av dette 

utstillingsreglement.  

  

13. Utstillingens adresse er:  

«Filos 2021»  

c/o Oslo Filatelistklubb  

Frydenlundgata 14  

0169 Oslo    

  

E-post: ofk1886@gmail.com 

  

  


