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ALLMÄNT
I oktober 2016 arrangerar det taiwanesiska filatelistförbundet, the Chinese Taipei
Philatelic Federation, en full FIP-utställning kombinerad med World Stamp
Championship. Utställningen genomförs i World Trade Center i centrala Taipei den 21-26
oktober 2016. Det är den enda FIP-utställningen som i dagsläget är beslutad och där
anmälningstiden inte har gått ut, så missa inte chansen att anmäla ditt deltagande.
Utställningen har en egen hemsida (den är väldigt tung att ladda upp men ha tålamod)
på adressen http://taipei2016.post.gov.tw/post/taipei2016/en/index.jsp
Klasser och ramar
PHILATAIPEI 2016 kommer att ha alla ordinarie utställningsklasser förutom OPENklassen men det finns även en speciell klass för objekt från 1980 och framåt. För att
delta på utställningen behöver du vara kvalificerad till den internationella nivån samt
vara medlem i SFF eller SFU.
Utställningen har ingen mästarklass, däremot anordnas ett världsmästerskap i klasserna
traditionell filateli och posthistoria. För att delta i denna klass måste du ha erhållit guld
eller stor guld på utställning (FIP eller ”auspices” från FIP) och det förutsätter även att
du själv är på plats på utställningen (se specialreglementet kapitel 4.2).
Varje antaget exponat i tävlingsklasserna (förutom enramsexponat) erhåller 5 ramar.
Exponat som erhållit 85 poäng (stor vermeil) eller högre på internationell (FIP/FEPA)
utställning erhåller dock 8 ramar. Ungdomsexponat omfattar mellan 1 och 5 ramar
beroende på utställarens uppnådda ålder.
Samtliga ramar är utförda med storleken för att hantera 16 st blad (4 rader om 4 blad)
med maxmåttet 23x29 cm. Vid något större blad måste ett visst överlapp ske (se
specialreglementet kapitel 7.1).
Kvalificeringskrav
Bedömning kommer att ske enligt FIP:s reglementen och sedvanliga svenska
kvalificeringsregler gäller, d v s du behöver ha uppnått 75 poäng på nationell eller
nordisk nivå under perioden 2006-2015. För ungdomsklassen krävs minst 70 poäng i
grupp A och 75 poäng i grupp B/C. Du måste även vara medlem i SFF eller SFU.
Litteraturexponat ska vara publicerade efter den 1 januari 2011 (böcker o d) respektive
efter 1 januari 2014 (tidskrifter, kataloger o d).
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Avgifter
Avgiften per ram är USD 80 (ca 700 kronor) med undantag för enramsexponat där
avgiften är USD 120 (ca 1,050 kronor) och litteraturexponat som kostar USD 90 (ca 790
kronor). Till detta kommer SFF:s utställaravgift på 600 kronor per exponat (300 kronor
för litteratur- och 1-ramsexponat) samt kostnader för transport och försäkring. För
ungdomsexponat utgår ingen ramavgift.
Meddelande om antagande
Enligt specialreglementet kommer antagningsbeskeden att meddelas till mig som
kommissarie senast den 25 maj 2016, varefter jag omgående kontaktar er övriga.
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 under gällande regelverk.

ANMÄLNINGSBLANKETTEN
Jag bifogar anmälningsblanketten vilken går att fylla i digitalt (vilket jag föredrar att ni
gör). Tänk på följande när du fyller i blanketten:
-

Anmälan ska helst vara ifylld med datorns hjälp eller med skrivmaskin.
Alla texter ni fyller i ska vara på engelska.
Ange exponatets titel.
Skriv en kort beskrivning på engelska av exponatet.
Ange erhållna medaljer och poäng från de senaste internationella utställningarna
eller nationell kvalificering om du är förstagångsutställare.

I övrigt framgår det förhoppningsvis tydligt vad och hur blanketten ska fyllas i.
Jag behöver ha din anmälan senast den 29 februari 2016 (anmälningstiden är förlängd)
tillsammans med din plan/förstasida och din eventuella synopsis. Observera att synopsis
inte efterfrågas men att jag ändå kommer att skicka med dem. Glöm inte att skriva
under anmälan och att ta en kopia på den. Jag ser fram mot din anmälan.
Med vänlig hälsning

Jan Berg

Eriksbergsgatan 34
114 30 STOCKHOLM
Telefon:
E-post:

070 – 593 18 88
jan.berg@mbox306.swipnet.se
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1. IREX - Utställningens specialreglemente
2. Anmälningsblankett
3. Information om litteraturexponat
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