Spesialreglement for den regionale frimerke- og
postkortutstillingen «Filos 2021».
1. Den regional frimerke- og postkortutstillingen «Filos 2021» arrangeres av Oslo
Filatelistklubb i tiden 30 september til 2. oktober 2020. Utstillingen finner sted i
Majorstuen kirke, Kirkeveien 84, 0364 Oslo, ca 300 meter fra Majorstuen Tbane stasjon. For utstillingen gjelder Norsk Filatelistforbunds
utstillingsreglement og dette spesialreglement.
2. Utstillere i konkurranseklasse skal være medlem av en klubb tilsluttet Norsk
Filatelistforbund (NF), eller Norges Frimerkeungdom. Man kan også være
direktemedlem av Norsk Filatelistforbund. Utstillingen er i landsdekkende, men
utstillingskomiteen forbeholder seg retten til å prioritere søknader fra Oslo og
nærområde. For utstillingen gjelder Norsk Filatelistforbunds reglement for
frimerkeutstillinger og dette spesialreglement.
3. Eksponat som på nasjonal eller høyere utstilling har oppnådd 75 poeng eller
høyere, vil ikke bli godtatt i konkurranseklassene. Utstiller må være personlig
eier av eksponatet.
4. Utstillingen har følgende klasser:
A. Eksponat utenfor konkurranseklasse
B. Konkurranseklasser:
1. Tradisjonell filateli, inkl. katalog-, spesial- og studieklasser.
2. Posthistoriske eksponat.
a) Posthistoriske eksponat som omfatter materiale som er
befordret og har tilknytning til offisielle, lokale eller private
posttjenester.
b) Stempeleksponat (marcophily).
c) Eksponat med historiske, sosiale og andre spesialstudier.
3. Helpost
4. Luftpost
5. Romfart
6. Motiv
7. Maximfilateli
8. Stempel, -og avgiftsmerker samt stemplet papir.
9. Åpen klasse
10. Postkort
11. Ungdomseksponat (alder pr 1.1.2020 avgjør aldersgruppe)
12. Under 15 år
13. 16 – 18 år
14. 19 – 21 år
15. Litteratur
C. Samlerglede, denne klassen bedømmes ikke av juryen.
En-rammers eksponat skal påmeldes i den klasse som best samsvarer med
eksponatets innhold (B.1 – B.10)

Eksponat i konkurranseklasse B.1 – B.10 kan omfatte en ramme, eller 3-8
rammer, i ungdomsklassen B.11 skal eksponatene omfatte minst 2 og høyst 5
rammer. I klassen Samlerglede (C), kan det stilles ut inntil 5 rammer.
5. Utstillingsrammene rommer 16 A-4 ark eller 8 A-3 ark. Arkene inkl. plastomslag
må ikke være høyere enn 305mm.
6. Påmeldingsskjema skal være utstillingskomiteen i hende senest 01 juli 2021.
Sammen med påmeldingsskjemaet skal det sendes en kopi av planen
(innledningsarket) for hvert eksponert. Dette for at dommerne skal ha anledning
å sette seg inn i eksponatene. Man står fritt om man vil korrigere på planen fra
påmelding og fram til utstillingen.
7. Det betales et gebyr på kr 350 pr eksponat, pluss kr 50 kroner pr ramme over 1
ramme, gjeldende for klassene B.1 - B.10 og C. Det betales ikke avgift i
ungdomsklassen B.11.Det betales et gebyr på kr 400 for en-rammeeksponater.
8. I Litteraturklasse, B.12, betales et gebyr på kr 350,-.
9. Utstillere som ikke henter sitt eksponat må betale returporto, dette gjelder alle
klasser. Litteraturobjekt vil ikke bli returnert.
10. Utstillingskomiteen forbeholder seg retten til å avvise eksponat, eller redusere
antall rammer. Endelig påmelding med oppgave over antall tildelte rammer blir
sendt utstillerne, og må være returnert til utstillingskomiteen innen 15 aug. 2021.
11. Utstillingskomiteen forbeholder seg retten til, med samtykke fra Norsk
Filatelistforbund å endre evt. rette på spesialreglementet. Utstillere vil bli
underrettet om dette.
12. Juryen utnevnes av Norsk Filatelistforbund i samsvar med gjeldende reglement.
Eksponatene vil bli bedømt etter gjeldende regler og etter bedømmingsskjema
hvor dette er mulig. Juryen har følgende premier til disposisjon:
Vermeil (Forgylt sølvmedalje)
Stor sølvmedalje
Sølvmedalje
Sølv-bronse medalje (forsølvet bronsemedalje)
Bronsemedalje
Sølvnål
Bronsenål
Sølv er høyeste valør i ungdomsklassen.
Eksponatene tildeles en minnegjenstand, samt diplom for den
medaljevalør som oppnås.
Ærespriser vil bli stilt til juryens disposisjon. Det eksponat med høyest
poengsum, uansett klasse, tildeles NF`s ærespris.

13. Eksponatene må være utstillingskomiteen i hende senest 15 sept. 2021.
Utstillere som selv vil montere sitt eksponat kan gjøre dette fra torsdag 30 sept.
Kl. 0900 - 1130.
14. Hvert ark i eksponatet skal være beskyttet av et gjennomsiktig omslag.
Dersom dette mangler vil ikke eksponatet bli montert.
15. Oslo Filatelistklubb vil etter beste evne ta vare på de utstilte eksponat, men tar
ikke på seg ansvaret for disse. Utstillere må selv sørge for å forsikre sine
eksponat. Norsk Filatelistforbund`s forsikringsordning kan benyttes.
16. Undertegnelse av påmeldingsskjema betraktes som utstilleres godkjennelse av
dette utstillingsreglement.
17. Utstillingens adresse er:
«Filos 2021»,
c/o Oslo Filatelistklubb,
Frydenlundgata 14,
0169 Oslo.
E-post: ofk1886@gmail.com

