Dags att beställa till Frimärkets Dag
Frimärkets Dag är i år i huvudsak koncentrerad till sista helgen i september och första i oktober
Tema för Frimärkets Dag är i år Hästar och Frögömmen
Djur på frimärken är populärt, och hästar är ett kärt motiv.
Hästar och hästsport betyder mycket, såväl kulturellt och socialt
som ekonomiskt. I Sverige finns närmare 300.000 hästar och
omkring en halv miljon människor som på olika sätt är involverade i hästsporten. Majoriteten är kvinnor och flickor. Frimärkshäftets fem motiv visar bland annat trav och dressyr.
Häfte, 10 frimärken 6 kr

Med frimärkena Frögömmen erbjuds neutrala motiv som kan
användas till allt från personliga hälsningar till affärsbrev och
annan företagspost. Formgivaren fick idén till motivet när han
såg lönnäsor som virvlade runt i luften: ”Precis som fröet ligger
skyddat i sitt skal, färdas också brevet säkert till sin mottagare.
Med fröet planteras ett träd, med brevet en tanke. Och båda kan
slå rot och växa”.
Häfte, självhäftande 10 frimärken Brev inrikes
Rulle Brev inrikes och Rulle12 kr
Vi räknar med att skicka er vykort, affischer och övrigt material kring 1 september.
Beställning av frimärken: Posten kommer att ta fram en speciell ordersedel som skickas till deltagande klubbar. Villkoren är fri returrätt före 30 oktober 2011 och fri frakt.
Följ vad som händer framöver på http://www.sff.nu/fd. Där finns bland annat en tipsbank.
Vänligen skicka in bifogad blankett snarast!
Välkommen till en aktivitet för att stärka föreningslivet och få fler medlemmar till SFF/SFU
Skillingaryd den 18 maj 2011
SFF-kansliet

SFF Sveriges Filatelist-Förbund

Med stöd av Posten Frimärken

SFU Sveriges Frimärksungdom

OBS! Föreningens namn:………………………………………………….......……..……...........

Beställning Frimärkets Dag 2011 för A-arrangemang
Material levereras till (namn):……………………...………………………………………....................
Gatuadress:…………………………………………………………………………………….................
Postnummer:……………………………Postadress:……………………………………………….........
Telefon:…………………………………………………………………………………………..…..........
E-postadress:………………………………………………………………………………...……............
Plats och ort för Frimärkets Dag:…………………………………………………………………............
Datum och klockslag......................../..........................kl................................
Skicka den text som ska tryckas på evenemangsaffischen till info@sff.nu (då blir det garanterat rätt på
affischen) alternativt på baksidan av denna blankett.
OBS! Har ni INTE klart med programmet före 1/6= skriv vad ni har och komplettera sedan.
Beställning av stämpel och tröjor beställer vi den 3 juni och därför måste vi ha de uppgifterna senast 1 juni.
Beställning 1 En bunt om 50 Frimäkets Dag-kort ingår - ange här hur
många extrabuntar om 50 styck ni önskar (100:-/extrabunt)
...........................
Beställning 2 Diplom önskas antal...................Beställning 3 Antal affischer önskas antal...............................
Beställning 4 Tröjor: 5 st: Ange antal för respektive storlek: XL........... L........... X........... S..............
Beställning 5: Specialtröjor (hästmotiv) att sälja, kostar 65:-/st
Ange hur många ni vill köpa i respektive storlek:
XL........... L........... X........... S..............
Den som önskar ramar till en lokal utställning på Frimärkets Dag ska kontakta info@sff.nu senast 1/9 2011

Ifylld beställning postas senast 28 maj till
SFF, Box 91, 568 22 SKILLINGARYD

Det går även att faxa 0370–70998 (det är inte alltid denna fax ”pratar” med alla andra faxar...).
Den som önskar kan scanna blanketten och skicka till info@sff.nu

OBS! Föreningens namn:………………………………………………….......……..……...........

Beställning Frimärkets Dag 2011 för B-arrangemang
(ej de två första helgerna)
Material levereras till (namn):……………………...………………………………………....................
Gatuadress:…………………………………………………………………………………….................
Postnummer:…………………………………………………………………………………...…...........
Postadress:………………………………………………………………………………….......…............
Telefon:…………………………………………………………………………………………..…..........
E-postadress:………………………………………………………………………………...……............
Plats och ort för Frimärkets Dag:…………………………………………………………………............
Datum och klockslag......................../..........................kl................................
Skicka den text som ska tryckas på evenemangsaffischen till info@sff.nu (då blir det garanterat rätt på
affischen) alternativt på baksidan av denna blankett.
OBS! Har ni INTE klart med programmet före 1/6= skriv vad ni har och komplettera sedan.
Beställning av stämpel och tröjor beställer vi den 3 juni och därför måste vi ha de uppgifterna senast 1 juni.
Beställning 1 En bunt om 50 Frimäkets Dag-kort ingår - ange här hur
många extrabuntar om 50 styck ni önskar (100:-/extrabunt)
...........................
Beställning 2 Diplom önskas antal...................Beställning 3 Antal affischer önskas antal...............................
Beställning 4: Specialtröjor (hästmotiv) att sälja, kostar 65:-/st
Ange hur många ni vill köpa i respektive storlek:
XL........... L........... X........... S..............

Ifylld beställning postas senast 29 maj till
SFF, Box 91, 568 22 SKILLINGARYD

Det går även att faxa 0370–70998 (det är inte alltid denna fax ”pratar” med alla andra faxar...).
Den som önskar kan scanna blanketten och skicka till info@sff.nu

