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LONDON 2020
En traditionell FIP-utställning
med modern framtoning

2-9 maj 2020
Allmänt
Med LONDON 2020 fortsätter traditionen att anordna en FIP-utställning i London vid
början på varje decennium. Mellan den 2 och 9 maj 2020 arrangeras en specialiserad
FIP-utställning i ”the Business Design Centre” i Islington, London.

Klasser och ramar
LONDON 2020 kommer att omfatta de vanliga tävlingsklasserna traditionell filateli,
posthistoria, aerofilateli, helsaker, motivfilateli, stämpelmärken, litteratur, ungdom,
enramsexponat och OPEN.
Utöver dess klasser finns även ”World Stamp Championship Class” för deltagande med
exponat som har vunnit minst en stor guld på FIP-utställning. En separat klass för
modern filateli utgiven efter år 2000 finns och det gör även en separat klass för vykort.
Varje exponat i tävlingsklasserna erhåller 1 eller 5 ramar. Exponat som erhållit 85 poäng
(stor vermeil) eller högre på internationell (FIP/FEPA) utställning erhåller 1 eller 8 ramar.
Totalt kommer utställningen att kunna visa ca 2,750 ramsidor om 16 A4-blad. Använder
du ett större format än A4 måste du ange det på din anmälan. Observera att du inte får
använda mörka eller svarta blad. Ramarna kommer att utnyttjas dubbelt på det sättet att
vissa klasser visas den 2 till 5 maj och resterande klasser den 6 till 9 maj.
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Kvalificeringskrav
Bedömning kommer att ske enligt FIP:s reglementen och sedvanliga kvalificeringsregler
gäller, d.v.s. du behöver ha uppnått 75 poäng på nationell eller nordisk nivå under
perioden 2009-2018. Du måste även vara medlem i SFF eller SFU.
Avgifter
Avgiften per ram är £70, förutom för enramsexponat där avgiften är £90. Avgiften i
klasserna ungdomsfilateli och litteratur är £25 per exponat. Utöver detta tillkommer den
svenska utställaravgiften på 600 kronor per exponat (300 kronor för litteratur- och 1ramsexponat) samt kostnader för transport och försäkring. Omräkning till svenska kronor
kommer att ske närmare betalningstillfället.
Anmälan
Anmälningsblankett kan laddas ned från förbundets hemsida eller rekvireras från
undertecknad. För ungdomsexponat ska en särskild blankett användas.
Du kan fylla i anmälningsblanketten digitalt (PDF) för att när du är klar, skriva ut den och
underteckna den innan du skickar blanketten till mig. Om du väljer att fylla i blanketten
manuellt ska allt textas (ingen skrivstil godkänns).
Ange exponatets titel och skriv också en kort beskrivning på engelska av exponatet.
Ange erhållna medaljer och poäng från de senaste nationella och internationella
utställningarna. I övrigt framgår det tydligt vad och hur blanketten ska fyllas i.
Till anmälan ska du även bifoga en kopia på exponatets introduktionssida (plan). Du har
även möjlighet att skicka med en synopsis, men den får vara max två A4-sidor.
Anmälningar för litteraturexponat ska åtföljas av en särskild beskrivande bilaga.
För de antagna exponaten kommer både introduktionssidan och eventuell inskickad
synopsis att läggas ut på utställningens hemsida.
Jag vill ha din anmälan senast den 20 juni 2019 tillsammans med din
plan/förstasida och din eventuella synopsis.
Glöm inte att skriva under anmälan och att ta en kopia på den.
Transporter och försäkring
Jag kommer som kommissarie att ordna med gemensam transport av alla antagna
exponat och till detta återkommer jag senare. Förbundets utställarförsäkring kommer att
erbjudas alla antagna exponat.
Har du några frågor så når du mig enligt nedan och som svensk kommissarie för
LONDON 2020 hoppas jag att vi får ihop ett starkt deltagande och att många också
passar på att besöka utställningen och London i maj 2020.
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