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Anmeldelsesskema 
Der kan kun anmeldes ét eksponat pr. skema 

Navn: 

 
Fødselsdato (Ungdom): 

 
Adresse: 

 
Postnr. og by: 

 
Telefon: 

DFF A-medlem i: 

 
Medl.nr. e-mail: 

Eksponatets titel: 

 
Evt. eksponatets  
tidligere titel: 

Antal rammesider: Aktuelle udstillingsklasser: (set X ved den klasse eksponatet skal udstilles i) 

  
        Traditionel filateli 
 
        Posthistorie 
 
        Helsager 
 
        Luftpost (Aero filateli) 

 
        Tema (Motiv) 
 
        Åben klasse 
 
        Postkort 
 
        Stempelmærker (Revenue) 

 
        Litteratur 
 
        Ungdom – alle klasser 
 
       ________________________  
       Angiv klasse (ungdom)   
 
        Eksponat udenfor 
        bedømmelse 

Hvis eksponatet har været udstillet tidligere, oplys de seneste 3 resultater: 
Angiv udstillingens navn: 

 
Årstal: 

Opnået antal 
point: 

 

 
  

 

 
  

 

 
  

Jeg afleverer selv eksponatet:    □ Ja     □ Nej Jeg afhenter selv eksponatet:    □ Ja     □ Nej 

Ved min underskrift erklærer jeg, at eksponatet er min ejendom, og at jeg accepterer de for udstillingen gældende reglementer. 
Samtidig er jeg indforstået med, at oplysningerne i anmeldelsesskemaet må benyttes af Danmarks Filatelist Forbund (DFF), 
herunder Dommerkollegiet, til interne registreringsformål, og at jeg må kontaktes i forbindelse med fremtidige udstillinger. 
Dato: Underskrift: 

 
 
 
 

Eksponatets Indledningsplanche, eventuel synopsis samt nærværende Anmeldelsesskemaet sendes via    
e-mail til naestformand@kpk.dk, eller med post til:  KPK134 c/o Peter Wittsten, Axel Heides Vej 71, 2970 
Hørsholm. Tilmeldingsfrist, senest den 15. august 2021. 
Forbeholdt udstillingsudvalget: 
Modtaget d. 
 
 
 

Antaget d. Besvaret d. Bemærkninger: 
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