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Specialreglemente för POSTEX 2017

POSTEX 2017 är en nationell utställning “per korrespondens” som anordnas av Sveriges
Filatelist-Förbund, Utställningskommittén, i ABF-huset, Brunnsbergsvägen 5 i Varberg den
18 mars 2017. Under 2017 anordnas inte någon nationell utställning i Sverige och därmed
finns behov för utställare att på annat sätt kvalificera sig till kommande nordiska och internationella utställningar.
Sveriges Filatelist-Förbund har därför beslutat att arrangera denna kvalificeringsutställning
på nationell nivå. Utställningen kommer inte att vara offentlig utan tillgår så att utställarna
sänder eller överlämnar sina exponat, vilka kommer att bedömas av en jury, utsedd av
Sveriges Filatelist-Förbund, Utställningskommittén. Inga medaljer kommer att delas ut,
endast bedömningsprotokoll samt diplom med angivande av erhållen poäng och medaljvalör.

1. Utställningsledning
Utställningskommissarie
Bengt Bengtsson
Snidaregatan 8
432 43 Varberg
Mobil: 070-585 07 49
E-post: bengt@bengtsson.org
Juryns ordförande samt Utställningskollegiets representant:
Peter Nordin
Stenbocksgatan 25
661 33 Säffle
Mobil: 076-042 56 87
E-post: peter_rek@hotmail.com
Utställningens postadress:
POSTEX 2017
Bengt Bengtsson
Snidaregatan 8
432 43 Varberg
Observera att namnet POSTEX 2017 inte får ingå i adressen då exponat sänds in för bedömning.

2. Reglementen
Vid utställningen tillämpas Reglemente för frimärksutställningar i Sverige, godkända av
Sveriges Filatelist-Förbund (SFF). Bedömningarna sker enligt Sveriges Filatelist-Förbunds
juryreglemente, FIP:s bedömningsreglementen/riktlinjer samt FEPA:s reglemente för openexponat. Enramsexponat bedöms enligt det svenska bedömningsreglementet och vykortsexponat enligt reglemente gemensamt för de nordiska länderna. Reglementena finns tillgängliga via Sveriges Filatelist-Förbunds webbsida, sff.nu, alternativt kan de beställas från
Sveriges Filatelist-Förbund, Box 91, 568 22 Skillingaryd.
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3. Kvalificerade exponat
För seniorutställare gäller:
För att få delta måste ett exponat ha erhållit minst 65 poäng vid regional utställning. Exponat
som ställts ut vid regional utställning i Danmark (även klubbutställning) eller Norge, eller vid
nationell utställning i Finland eller Island, får tillgodoräknas erhållen bedömningspoäng (minst
65 poäng). Exponat som ställts ut vid nationell utställning i annat land där Sverige haft samordnare och där uppnått minst 65 poäng får likaledes tillgodoräknas resultatet.
Exponat som tidigare har uppnått 75 poäng eller däröver vid nationell utställning kan inte
ställas ut.
För ungdomsutställare gäller:
För att få delta måste ett exponat ha erhållit minst 50 poäng vid regional utställning.
Exponat som tidigare uppnått 60 poäng eller däröver i åldersgrupp A respektive 65 poäng
eller däröver i åldersgrupperna B och C kan inte ställas ut.

4. Utställare
Utställningen är öppen för medlemmar i Sveriges Filatelist-Förbund (SFF) och Sveriges
Frimärksungdom (SFU). För att ställa ut i open-klass krävs dock inget sådant medlemskap.
För deltagande krävs, utöver vad som angivits ovan, att avgifterna som regleras i detta
specialreglemente är erlagda.

5. Kvalificering till andra utställningsnivåer
Utställningen är kvalificerande för anmälan till nordiska och av FIP eller FEPA godkända
internationella utställningar. Vykortsklassen kvalificerar dock endast till nordiska och av
FEPA godkända utställningar.

6. Anmälan
Anmälan om deltagande ska vara POSTEX 2017 tillhanda senast den 31 januari 2017.
Anmälan sker på särskild blankett som bifogas detta specialreglemente. En anmälningsblankett per exponat ska användas. Anmälningar via e-post godtas inte.
Anmälan sänds till:
Bengt Bengtsson
Snidaregatan 8
432 43 Varberg

7. Förstasidan/planen
För varje exponat som anmäls ska utställaren, tillsammans med anmälan, skicka in en kopia
av exponatets första sida med plan eller beskrivning. Detta gäller exponat i alla klasser.
Notera att det räcker med ett preliminärt underlag. Förstasidan eller planen kan förändras
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ända fram till utställningens genomförande, dock utan att exponatets titel eller omfattning
förändras.

8. Synopsis
Alla utställare erbjuds att frivilligt, tillsammans med förstasidan/planen, också komplettera
med en synopsis över sitt exponat. En synopsis kan t.ex. omfatta exponatets mål och syfte,
filatelistiska bearbetning, egen forskning inom området, exponatets betydelse, filatelistiska
kvaliteter (främst objekt), sällsyntheter och tidigare utställningsmeriter/-resultat.
Synopsis syftar till att juryn ska kunna förbereda sig inför bedömningen och är ett sätt för
utställaren att förklara sitt exponat för juryn.

9. Antagning
Alla blad i exponaten ska vara skyddade i en ofärgad plastficka och vara märkta med
utställarens namn på baksidan samt försedda med löpande numrering på framsidan.
Besked om antagning utsänds senast den 15 februari 2017.

10. Klassindelning
För POSTEX 2017 gäller följande klassindelning:

Bedömningsklasser
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Traditionell filateli
Posthistoria
Helsaker
Aerofilateli (Luftpost)
Motivfilateli
Stämpelmärken
Ungdomsfilateli
A - 15 år
B 16-18 år
C 19-21 år
8. Open-klass
A - 21 år
B 22 år 9. Vykort
A - 21 år
B 22 år -

Min/max ramsidor:
4-8
4-8
4-8
4-8
4-8
4-8
≥1
≥2
≥3
2-8
2-8
2-8
2-8

Enramsexponat kan ställas ut i klasserna 1-6. En ramsida motsvarar 16 blad i format A4 eller
8 blad i format A3.
För open-klassen gäller att upp till 50 % av det visade materialet får vara icke-filatelistiskt.
För ungdomsexponat gäller uppnådd ålder den 1 januari 2017 för indelning i åldersgrupper.
För open- och vykortsexponat som ställs ut i grupp A (ungdom) tillämpas ingen åldersindel-
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ning. Bedömning sker dock med hänsyn till utställarens ålder enligt av SFF upprättade
bedömningsprotokoll.

11. Belöningar
För varje exponat tilldelas diplom som anger bedömningspoäng och vilken medalj detta
motsvarar (gäller även enramsexponat).
Utställare erhåller pristagarförteckning för varje exponat.

12. Avgifter
Utställaravgift (per exponat):
Klass 1-6, 8 B och 9 B:
Klass 7, 8 A och 9 A:

400 kronor
Ingen avgift

Utställare tillsänds inbetalningskort för utställar- och försäkringsavgifter i samband med
antagningsbeskedet. Avgifterna inbetalas senast den 1 mars 2017.
Utställaravgiften tillfaller Sveriges Filatelist-Förbund.

13. Försäkring
Utställningsledningen ansvarar inte för skador eller stöld uppkomna under transport, under
tiden exponaten förvaras av kommissarien eller under utställningstiden.
Utställaren ansvarar själv för försäkring av exponat. Alla utställare erbjuds på anmälningsblanketten att teckna den transport- och utställarförsäkring som Sveriges Filatelist-Förbund
erbjuder i samarbete med försäkringsbolaget If. Den gäller under såväl utställningstiden,
under tiden exponaten förvaras av kommissarien som vid transporter till och från utställningen. Premien utgör för närvarande 0,1 % av försäkringsvärdet (1 krona/1000 kronor i
försäkringsvärde). Försäkringen kan tecknas enligt anvisningar som lämnas i samband med
antagningen av exponatet.
Utställare som väljer att försäkra på annat sätt än ovan beskrivet, eller väljer att själv transportera och övervaka exponatet, ska i samband med antagningen skriftligen bestyrka dessa
förhållanden.

14. Överlämnande och insändande av exponat
Bedömning av exponaten kommer att ske lördagen den 18 mars 2017 med början klockan
9:00 och vara avslutad senast klockan 18:00.
Utställare får själva överlämna sitt/sina exponat efter överenskommelse med kommissarien.
Övriga exponat sänds till kommissarien (se nedan). Försäkrade exponat som inte avhämtats
efter utställningens slut återsänds till utställaren på utställarens bekostnad och på sätt som
uppfyller villkoren i SFF:s transport- och utställarförsäkring. Exponat som inte är försäkrade
och inte avhämtas efter genomförd bedömning återsänds till utställaren på utställarens
bekostnad enligt PostNords tjänstevillkor för Värde.
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Exponat som skickas till utställningen per post ska sändas, på ägarens bekostnad, till nedanstående adress och vara aviserad på denna adress senast den 15 mars 2017.
Bengt Bengtsson
Snidaregatan 8
432 43 Varberg
Observera att namnet POSTEX 2017 inte får användas i adressen beroende på de strikta
villkor som gäller vid kvittering av värdepost.

15. Övrigt
Sveriges Filatelist-Förbund, Utställningskommittén, förbehåller sig rätten att ändra i detta
specialreglemente. Ändringar kommer att meddelas antagna utställare snarast.
Utställningskommittén förbehåller sig också rätten att besluta i alla frågor som inte regleras i
detta reglemente eller i punkt 2 angivna reglementen.
Utställaren godkänner och förbinder sig att följa detta reglemente genom sin underskrift av
anmälningsblanketten.

Detta specialreglemente är godkänt av Utställningskommittén den 29 oktober 2016.

