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Specialreglemente för UPPFRIM 2013
UPPFRIM 2013 är en regional vykorts- och frimärksutställning som arrangeras av Uppsala
Filatelistförening den 11-12 oktober 2013 i Fyrishov, Idrottsgatan 2, Uppsala. Parallellt med
UPPFRIM 2013 äger en frimärksutställning för ungdom rum i samma lokaler (UPPFRIMUNG
2013).
Utställningen är godkänd av Sveriges Filatelist-Förbund (SFF). För utställningen gäller Reglemente för frimärksutställningar i Sverige, godkända av Sveriges Filatelist-Förbund (SFF) eller
Sveriges Frimärksungdom (SFU), samt detta specialreglemente, godkänt av Utställningskollegiet.

1. Öppettider
Fredagen den 11 oktober 10:00 – 17:00. Officiell invigning sker 12:00.
Lördagen den 12 oktober 10:00 – 16:00.

2. Utställningsledning
Ordförande i utställningskommittén:
Bengt-Göran Österdahl
Lagundavägen 7, 749 61 Örsundsbro
Tel: 0171-46 01 41, Mobil: 0722-404 404
E-post: bgos@telia.com
Utställningskommissarie:
Ulf Rick
Bellmansgatan 80, 754 26 Uppsala
Tel: 018-22 40 47, Mobil: 0765-041 249
Tel arb: 08-519 41 249
Utställningskollegiets kontaktperson, tillika juryns ordförande:
Erik Hamberg
Walleriusvägen 9, 752 36 Uppsala
Tel: 018-12 82 83, Mobil: 070-530 62 25
E-post: erikhamberg@telia.com
Utställningens postadress:
UPPFRIM 2013
Uppsala Filatelistförening
c/o Ulf Rick
Bellmansgatan 80
754 26 Uppsala

3. Reglementen
Vid utställningen tillämpas Reglemente för frimärksutställningar i Sverige, godkända av Sveriges
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Filatelist-Förbund (SFF) eller Sveriges Frimärksungdom (SFU). Bedömningarna sker enligt
Sveriges Filatelist-Förbunds juryreglemente, FIP:s bedömningsreglementen samt FEPA-reglementet för open-exponat. Enramsexponat bedöms enligt det svenska bedömningsreglementet
och vykortsexponat enligt reglemente gemensamt för de nordiska länderna. Reglementena finns
tillgängliga via Sveriges Filatelist-Förbunds webbsida, www.sff.nu, alternativt kan de beställas från
Sveriges Filatelist-Förbund.

4. Kvalificerade exponat
UPPFRIM 2013 är en regional utställning och därmed öppen för exponat som tidigare inte ställts
ut samt för exponat som tidigare ställts ut utan att ha uppnått 65 poäng.

5. Utställare
Utställningen är öppen för medlemmar i Sveriges Filatelist-Förbund (SFF) samt i FIP:s (Fédération Internationale de Philatélie) övriga medlemsförbund. För att ställa ut i open-klass krävs dock
inget medlemskap i nationell filatelistorganisation.
För deltagande krävs, utöver vad som angivits ovan, att utställar- och ramavgifterna som regleras
i detta specialreglemente är erlagda samt att exponatet är försäkrat genom utställarens försorg.

6. Kvalificering till andra utställningsnivåer
Utställningen är kvalificerande för anmälan till nationella utställningar.

7. Anmälan
Anmälan om deltagande ska vara UPPFRIM 2013 tillhanda senast den 30 juni 2013. Anmälan
sker på särskild blankett som bifogas detta specialreglemente. En anmälningsblankett per
exponat ska användas. Anmälningar via e-post godtas inte.
Anmälan sänds till:

UPPFRIM 2013
Anders Olason
Mistelgatan 1 C
754 37 Uppsala

8. Förstasidan/planen
För varje exponat som anmäls ska utställaren, tillsammans med anmälan, skicka in en kopia av
förstasidan i exponatet med plan eller beskrivning. Detta gäller exponat i alla klasser utom litteraturklassen. Notera att det räcker med ett preliminärt underlag. Förstasidan eller planen kan
förändras ända fram till utställningen, dock utan att exponatets titel eller omfattning förändras.
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9. 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 (främsta
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.
Förstasidor/planer och eventuella synopsis som ändras efter anmälningstidens utgång skickas
direkt till juryns ordförande. Underlag som inkommit senast den 31 augusti 2013 kommer att
kunna tillställas juryn för dess förberedelsearbete.

10. Utställare och ramar
UPPFRIM 2013 omfattar maximalt 200 ramsidor. Varje ramsida har innermåtten 89 x 119 cm och
rymmer 16 A4-blad (alternativt 8 liggande A3-blad). 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.
Utställningsledningen förbehåller sig rätten att begränsa antalet exponat samt antalet ramsidor
som tilldelas varje exponat. Färre ramsidor än det som anges som minimum (se under klassindelning nedan) tilldelas dock inte.
Besked om antagning och tilldelat antal ramar utsänds senast den 1 september 2013.

11. Klassindelning
För UPPFRIM 2013 gäller följande klassindelning:
1.

Inbjuden klass

Bedömningsklasser:
2.
Traditionell filateli
3.
Posthistoria
4.
Helsaker
5.
Aerofilateli (luftpostfilateli)
6.
Astrofilateli
7.
Maximafilateli
8.
Motivfilateli
9.
Stämpelmärken
10.
Litteratur
11.
Open
12.
Vykort

Min/max ramsidor:
ej begränsat
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
2-5
2-5

Enramsexponat kan ställas ut i bedömningsklasserna 2 - 9.
För open-exponat gäller att upp till 50 % av det visade materialet får vara icke-filatelistiskt.
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12. Belöningar
Till juryns förfogande står följande belöningar:
I bedömningsklasserna utdelas medaljer eller motsvarande i valörerna vermeil, stor silver, silver,
silverbrons och brons (gäller även enramsexponat). Utställda exponat som uppnår minst 40
poäng i klasserna 2-12 erhåller diplom som anger bedömningspoäng samt tilldelad medalj. Övriga
exponat erhåller deltagarbevis.
Utställningen kommer dessutom att ställa specialpriser till juryns förfogande.

13. Avgifter
Utställaravgift (per exponat)
 Klass 2 - 12: 200 kronor (även enramsexponat)
Utställaravgiften tillfaller Sveriges Filatelist-Förbund.
Ramavgifter (per ramsida)
 Klass 2 - 12: 300 kronor per ramsida (för litteratur per exponat)
Antagen utställare tillsänds inbetalningskort för utställar- och ramavgifter. Avgifterna ska betalas
på sätt som utställningsledningen bestämmer.

14. Försäkring
Utställningsledningen ansvarar inte för skador eller stöld uppkomna under transport, under uppsättning eller nedtagning, eller under utställningstiden.
Utställaren svarar själv för försäkring av exponat. Alla utställare erbjuds att teckna den transportoch utställarförsäkring som Sveriges Filatelist-Förbund erbjuder i samarbete med försäkringsbolaget If. Den gäller under såväl utställningstiden 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 av utställningsledningen i
samband med antagning av exponatet.
Utställare som väljer att försäkra på annat sätt än ovan beskrivet ska, i samband med antagning
av exponatet, skriftligen bestyrka att exponatet är försäkrat.

15. Upp- och nedmontering av exponat
Montering av exponaten påbörjas i utställningslokalerna torsdagen den 10 oktober, med start
klockan 18:00, och ska vara avslutad samma dag klockan 20:00. Nedmontering sker omedelbart
efter stängningen lördagen den 12 oktober, med start tidigast klockan 16:00.
Utställare får medverka vid monteringen och nedtagningen av sitt/sina exponat enligt anvisningar
från utställningsledningen. Montering i utställares närvaro ska ske torsdagen den 10 oktober
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klockan 18:00–20:00. Utställaren tilldelas en bestämd tid då montering ska ske. Övriga exponat
sänds till UPPFRIM 2013 (se nedan). Exponat som inte avhämtats efter utställningens slut
återsänds till utställaren på utställningens bekostnad och på sätt som uppfyller villkoren i SFF:s
transport- och utställningsförsäkring.

16. Insändande av exponat
Exponat som skickas till utställningen per post ska sändas, på ägarens bekostnad, till nedanstående adress och vara utställningsledningen tillhanda tidigast tisdagen den 1 oktober och
senast onsdagen den 9 oktober.
Exponaten sänds till:
UPPFRIM 2013
Uppsala Filatelistförening
c/o Ulf Rick
Bellmansgatan 80
754 26 Uppsala
För litteraturexponat gäller att varje publikation ska sändas i två exemplar och vara utställningen
tillhanda senast den 15 augusti 2013. Efter utställningen tillfaller äganderätten av dessa litteraturexponat utställningsarrangören.
Litteraturexponat sänds till samma adress som anges för exponaten ovan.

17. Övrigt
Utställare erhåller utställningskatalog och pristagarförteckning för varje exponat.
Utställningsledningen förbehåller sig rätten att ändra i detta specialreglemente. Ändringar förutsätter godkännande av Utställningskollegiet. Ändringar kommer att meddelas antagna utställare
snarast.
Utställningsledningen förbehåller sig också rätten att besluta i alla frågor som inte regleras i detta
reglemente eller i punkt 3 angivna reglementen.
Utställaren godkänner och förbinder sig att följa detta reglemente genom sin underskrift av anmälningsblanketten.

Detta specialreglemente är godkänt av Utställningskollegiet den 17 mars
2013.

