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Specialreglemente för FRIMUNG 2019 

 
 
FRIMUNG 2019 är en regional vykorts- och frimärksutställning för ungdom som arrangeras av 
Sveriges Frimärksungdom, Stockholmsdistriktet, i Postmuseum, Stockholm, den 9 – 10 november 
2019.  
 
Utställningen är godkänd av Sveriges Frimärksungdom (SFU).  
 

 

1. Öppettider 
 
Lördagen den 9 november 11:00 – 16:00  
Söndagen den 10 november 11:00 – 14:00 
Prisutdelning äger rum söndag kl 12:00. 
 
 

2. Utställningsledning 
 

Ordförande i utställningskommittén och utställningskommissarie: 
Bertil Eriksson 
Tel:  08-742 10 14,  Mobil: 070-588 10 14 
E-post: k.bertil.eriksson@telia.com 
 
Utställningskollegiets kontaktperson och juryns ordförande: 
Cajsa Ojakangas 
Tel: 08-651 41 48,  Mobil: 070-413 43 77 
E-post: cajsa_hilm@hotmail.com 
 
Utställningens postadress: 
SFU Stockholm 
Box 44 031 
100 73  Stockholm 
 
 

3. Reglementen 
 
Vid utställningen tillämpas Reglemente för frimärksutställningar i Sverige, godkända av Sveriges 
Filatelist-Förbund (SFF) eller Sveriges Frimärksungdom (SFU) samt detta specialreglemente. 
Bedömningarna sker enligt Sveriges Filatelist-Förbunds juryreglemente, FIP:s bedömningsregle-
menten samt FEPA-reglementena för open-exponat och vykortsexponat. Reglementena finns till-
gängliga via Sveriges Filatelist-Förbunds webbsida, www.sff.nu, alternativt kan de beställas från 
Sveriges Filatelist-Förbund. 
 
 

4. Kvalificerade exponat 
 
Exponat som anmäls ska vara kvalificerade till regional utställning enligt svenska kvalificerings-
regler (alternativt motsvarande regler i annat FIP medlemsförbund). 
 
För svenska ungdomsutställare gäller: 
För att få delta i de regionala bedömningsklasserna 1.1 - 1.5 samt i miniklassen 2 krävs ingen 
tidigare kvalificering. Exponat som tidigare uppnått 65 poäng får inte delta. 

http://www.sff.nu/
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5. Utställare 
 
Utställningen är öppen för medlemmar i Sveriges Frimärksungdom (SFU) och Sveriges Filatelist-
Förbund (SFF) samt i FIP:s (Fédération Internationale de Philatélie) övriga medlemsförbund och 
av dessa erkända ungdomsförbund. För att ställa ut i open-klass krävs dock inget medlemskap i 
nationell filatelistorganisation. 
 
För deltagande krävs, utöver vad som angivits ovan, att exponatet är försäkrat genom utställarens 
försorg. 

 
 

6. Kvalificering till andra utställningsnivåer 
 
Deltagande i klasserna 1.1 - 1.5 är kvalificerande för anmälan till nationell utställning, förutsatt att 
exponatet uppnår 50 poäng. 

 
 

7. Anmälan 
 
Anmälan om deltagande ska vara FRIMUNG 2019 tillhanda senast den 15 september 2019. An-
mälan sker på särskild blankett som bifogas detta specialreglemente och som finns tillgänglig på 
arrangörens hemsida, www.sfustockholm.se. En anmälningsblankett per exponat ska användas. 
Anmälningar via e-post godtas inte. 
 
Anmälan sänds till utställningen med adress som angivits i punkt 2.  

 
 

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. 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.  
 

 

9. Utställare och ramar 
 
FRIMUNG 2019 omfattar cirka 30 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 klass-
indelning nedan) tilldelas dock inte.  
 
Besked om antagning och tilldelat antal ramar utsänds snarast efter anmälningstidens utgång. 
 
 

10. Klassindelning 
 
För FRIMUNG 2019 gäller följande klassindelning: 
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Regional bedömningsklass           
1.1  Traditionell filateli, stämpelmärken och helsaker     
1.2  Posthistoria och luftpost     
1.3  Motivfilateli     
1.4  Open (öppen klass) 
1.5 Vykort 
 
Miniklass 
2. 8 blad 
 
Följande åldersindelning och ramtilldelning tillämpas i klasserna 1.1 - 1.3: 
 A  - 15 år minst 1 ram  
 B 16 - 18 år minst 2 ramar  
 C 19 - 21 år minst 3 ramar 
 
För open-exponat och vykort, klasserna 1.4 och 1.5, tillämpas ingen åldersindelning. Bedömning 
sker dock med hänsyn till utställarens ålder. De ska omfatta minst 1 ram. I open-exponat får upp 
till 50 % av det visade materialet får vara icke-filatelistiskt. 

 
Exponat i klass 1.1 - 1.3 sammanställda av en grupp ungdomar hänförs till åldersgrupp B. Upp-
nådd ålder den 1 januari 2019 gäller för indelning i åldersgrupper. 
 
För deltagande i miniklass 2 gäller att utställaren får vara upp till 15 år den 1 januari 2019.  
 
 

11. Belöningar 
 
Till juryns förfogande står följande belöningar:  
 
I de regionala bedömningsklasserna utdelas vermeil, stor silver, silver, silverbrons och brons. 
 
Utställda exponat i klasserna 1.1 - 1.5 som uppnår minst 40 poäng erhåller diplom som anger be-
dömningspoäng samt tilldelad medalj; exponat som uppnår 30-39 poäng erhåller diplom. Övriga 
exponat erhåller deltagarbevis. 
 
Utställda exponat i miniklass 2 tilldelas bronsmedalj samt diplom.  
 
Utställningen kommer dessutom att ställa specialpriser och uppmuntringspriser till juryns för-
fogande.  

 
 

12. Avgifter 
 
Inga utställar- eller ramavgifter tas ut för deltagande i utställningen. 
 
 

13. Försäkring 
 
Utställningsledningen ansvarar inte för skador eller stöld uppkomna under transport, under upp-
sättning eller nedtagning, eller under utställningstiden. 
 
Utställaren svarar själv för försäkring av exponat. Alla utställare erbjuds att teckna den transport- 
och utställarförsäkring som Sveriges Filatelist-Förbund erbjuder i samarbete med försäkrings-
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bolaget 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 försäkrings-
värde). Försäkringen kan tecknas enligt anvisningar som lämnas av utställningsledningen i sam-
band 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. 
 
 

14. Upp- och nedmontering av exponat 
 
Montering av exponaten sker genom utställningsledningens försorg. Exponat som överlämnas 
personligen ska vara utställningen tillhanda senast fredagen den 8 november klockan 12:00. 
Exponat som ankommer senare kommer inte att bedömas. Nedmontering sker omedelbart efter 
stängningen söndagen den 10 november. Utställare kan då, efter överenskommelse med utställ-
ningsledningen, själv montera ned sitt exponat.  
 
Övriga exponat sänds till utställningen (se punkt 15). Exponat som inte avhämtats efter utställ-
ningens slut återsänds till utställaren på utställningens bekostnad och på sätt som uppfyller 
villkoren i SFF:s transport- och utställningsförsäkring. 

 
 

15. Insändning av exponat 
 
Exponat som skickas till utställningen per post ska sändas, på ägarens bekostnad, till nedan-
stående adress och vara utställningsledningen tillhanda tidigast den 1 november 2019 och senast 
den 7 november 2019.  
 
Exponaten sänds till:   Bertil Eriksson 
 Lövskogsvägen 9, lgh 1203 
 135 37 Tyresö 

 
 

16. Övrigt 
 

Utställare erhåller utställningskatalog och pristagarförteckning för varje exponat. 
 
Utställningsledningen förbehåller sig rätten att ändra i detta specialreglemente. Ändringar förut-
sätter 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 anmäl-
ningsblanketten. 
 
 

Detta specialreglemente är godkänt av Sveriges Filatelist-Förbund, Utställ-
ningskommittén, den 4 mars 2019.  


