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DRAFNIA 2011 

Spesialreglement for regional frimerkeutstilling. 

 

§ 1. Den regionale frimerkeutstillingen DRAFNIA 2011 arrangeres av Drammens Filatelist-Klub.   

Den finner sted 20. - 22. mai 2011 på First Hotel Ambassadeur i Drammen. 

§ 2. For utstillingen gjelder Norsk Filatelistforbunds utstillingsreglement og dette 
spesialreglement. 

§ 3. Utstillere i konkurranseklasse skal være medlem av medlemsklubb i Norsk Filatelistforbund 
i region Buskerud, Vestfold, Telemark, Hordaland og Oslo - eller være direktemedlem i 
Norsk Filatelistforbund og bosatt i en av disse regionene. Deltakere fra Norsk 
frimerkeungdom kan komme fra hele landet. 

  Dersom det er plass kan også utstillere fra andre klubber delta 

 Eksponater som på nasjonal eller internasjonal utstilling har oppnådd 75 poeng eller bedre, 
godtas ikke i konkurranseklassene. Utstillere må være personlige eiere av eksponatene. 

§ 4. Utstillingen har følgende konkurranseklasser: 

  
1. Tradisjonell filateli 
2. Posthistorie. 
3. Stempel- og avgiftsmerker 
4. Helpost 
5. Luftpost. 
6. Romfart 
7. Motiv. 
8. Åpen klasse. 
9. En-rammes eksponater. I denne klassen godtas eksponater som faller inn under de 

øvrige normale konkurranseklassene i henhold til NFs utstillingsreglement, men hvert 
eksponat skal være begrenset til en ramme.  

10. Postkort 
11. Ungdom: A: alder inntil 15 år, B: alder 16-18 år, C: alder 19-21 år  

(alder pr. 1.1.2011 avgjør aldersgruppe) 
  
 Eksponatene i konkurranseklassene 1-8 kan omfatte opp til 8 rammer. I Ungdomsklassene 

skal eksponatene omfatte høyst 5 rammer. 
 Utstillingskomiteen står fritt til ikke å anta et eksponat og å redusere antall rammer.  
 
 
§ 5. Utstillingsrammene rommer 16 ark i A4 format.  Alle ark i eksponatene skal være beskyttet i 

plastlommer, og arkene skal være nummerert. 
 
§ 6. Juryen godkjennes av Norsk Filatelistforbunds styre i samsvar med gjeldende reglement.   

Eksponatene vil bli bedømt etter gjeldende regler og etter standard bedømmingsskjema for 
den klassen som eksponatet best svarer til.  Utstilleren får kopi av skjemaet. 

http://www.firsthotels.com/no/Norsk/Norge/Drammen/First-Hotel-Ambassadeur/
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§ 7. I konkurranseklasse disponerer juryen følgende medaljer: 
 Forgylt sølvmedalje (vermeil) 
 Stor sølvmedalje 
 Sølvmedalje 
 Forsølvet bronsemedalje 
 Bronsemedalje 
 Sølvnål 
 Bronsenål 
 Deltakerdiplom 
 
 I stedet for medalje/deltakerdiplom kan det utdeles en minnegjenstand. 

 
 Ærespriser og hederspriser stilles til juryens disposisjon.  Samtlige utstilte eksponater 

tildeles diplom.  I ungdomsklassen er høyeste medalje sølv. 
 
 
§ 8. Foreløpig anmeldelse fra utstilleren skjer på eget skjema, som må være sendt inn til 

utstillingskomiteen senest 15.01.11.  Det skal fylles ut ett skjema for hvert eksponat.  
 Kopi av eksponatets plan skal medfølge påmeldingen. 
 
 For hvert eksponat i de konkurrerende klasser oppkreves et gebyr på kr 150 pr ramme. 
 
 Eksponater i ungdomsklasse ilegges ikke gebyr.  
 
 Utstillere som ikke henter sitt eksponat vil bli belastet med kostnader til returporto 

(Norgespakke) 
 
 Eksponatene må være utstillingskomiteen i hende senest 10. mai. Utstillere som selv 

ønsker å montere sitt eksponat, kan gjøre dette torsdag den 19. mai. 
 
 
 
§ 10. Utstillerne bør forsikre sine eksponater gjennom Norsk Filatelistforbunds forsikringsordning.  

Utstillingskomiteen vil sørge for vakthold under utstillingen og vil etter beste evne ta de 
nødvendige forholdsregler for beskyttelse av eksponatene så lenge disse er i komiteens 
varetekt.   Utstillingskomiteen og Drammens Filatelist-Klubs frivillige og hjelpere fraskriver 
seg ethvert ansvar for eksponater eller individuelle objekter som måtte komme bort eller bli 
ødelagt mens de er i utstillingskomiteens varetekt. 

 
 
 
§11. Undertegnelse av påmeldingsskjemaet betraktes som utstillerens godkjennelse av de 

bestemmelser som gjelder for DRAFNIA 2011. 

 
 
 
§ 12. Utstillingens adresse:  DRAFNIA 2011 
    c/o  Drammens Filatelist-Klub 
    Postboks 2335 Strømsø 
                                              3003  Drammen 
 

 


