Danmarks Filatelist Forbund
Klub udstilling

KPK134
Kjøbenhavns Philatelist Klub
København, d. 13.–21. november 2021

Velkommen
Kjøbenhavns Philatelist Klub har valgt at markere sit 134-års jubilæum med en online klub
udstilling den 13.-21. november 2021.
KPK indbyder herved alle landets filatelister til at være med som udstiller.
Gældende reglementer og regler for deltagelse.
Danmarks Filatelist Forbunds (DFF) udstillingsreglement suppleret med disse begrænsninger og
nærværende faktaside.
Som udstiller godkendes samlere der er medlem af en klub tilsluttet DFF eller er medlem af en
udenlandsk klub tilsluttet det nationale forbund under FIP.
Udstillingsklasser
1. Indbudt klasse – kun på invitation fra udstillingsledelsen
2. Konkurrenceklasser 1 til 8 rammer :
2.1. Traditionel
2.7 Luftpost
2.2. Posthistorie
2.8 Revenue
2.3. Helsager
2.9 Litteratur
2.4. Tema
2.5. Åben klasse
2.6 Postkortklasse
Ungdomsudstillere kan tilmelde sig i alle konkurrenceklasser. Aldersgruppe A kan tilmelde 1 til 4
rammer, gruppe B: 1 eller fra 3 til 5 rammer og gruppe C: 1 eller fra 4 til 5 rammer.
Krav til eksponat/udstiller
Alle plancher skal være i plastlommer og tydeligt afmærket med numre på bagsiden.
Forsikring påhviler udstilleren, og kan tegnes gennem DFF.
Indledningsplanche og maksimalt 2 sider synopsis skal vedlægges anmeldelsesskema.
Såfremt udstiller ikke selv er i stand til at aflevere og afhente sit eksponat, kan der træffes
særlig aftale med udstillingsledelsen om dette. Alle forsendelsesomkostninger påhviler
udstiller.
Det udstillede eksponat skal være udstillers ejendom. Indleverede scanninger skal være identiske
med de afleverede originalplancher.
Tvivlsspørgsmål
Alle tvivlsspørgsmål, der ikke er forudset i dette reglement afgøres af DFF’s udstillingsudvalg.
Oplysninger og yderligere fakta om udstillingen fremgår af bilag 1 – Faktaside.
Med venlig hilsen
Udstillingsudvalget

FAKTASIDE
Udstillingens navn, tid og sted.
Udstillingen er en online klubudstilling.
Udstillingen arrangeres i fællesskab af Danmarks Filatelist Forbund og Kjøbenhavns
Philatelist Klub.
Udstillingens navn er KPK134.
Udstillingen afholdes online d. 13.-21. november 2021.
Udstillingens størrelse og rammeleje
Der er plads til maksimalt 20 eksponater i konkurrenceklassen.
Rammelejen er 150 kr. pr. rammeside.
Arrangør og tilmelding
Arrangøradresse: Kjøbenhavns Philatelist Klub, Farvergade 27, 1463 København K
Hjemmeside: www.kpk.dk.
Anmeldelsesblanket og kopi af indledningsplanche + maksimalt 2 sider synopsis
skal sendes pr. post eller e-mail - senest den 15. august 2021 – til:
KPK 134 c/o Peter Wittsten, Axel Heides Vej 71, 2970 Hørsholm, Danmark. e-mail:
naestformand@kpk.dk.
Udstiller modtager oplysning om antal tildelte rammer senest den 1. september
2021.
Indlevering af scan af eksponater
Eksponatet sendes som scannede jpg-filer i 300 dpi til formand@kpk.dk, én jpg-fil for
hvert af eksponatets A4 eller A3 plancher. Rækkefølgen af plancherne skal fremgå af
filnavnene. Scanningerne skal afleveres senest 1. november 2021, gerne tidligere.
Udstiller giver KPK ret til at lægge scanningerne på udstillingens hjemmeside, med
offentlig adgang, samt accepterer, at KPK kan anvende scanningerne til markedsføring
af KPK og udstillingen både før og efter udstillingen i frimærkepressen og på de sociale
medier. I denne forbindelse vil scanningerne blive vist sammen med udstillers navn og
eksponatets titel.
Efter aflevering af scanninger må der ikke foretages tilføjelser eller ændringer til det
udstillede originalmateriale indtil efter udstillingen.
Bedømmelse af eksponater
Bedømmelsen foretages af dommere fra DFF’s dommerkollegie i KPK’s lokaler,
Farvergade 27, opgang B, stuen th., 1463 Københavns K, lørdag den 20. november
2021.
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Det udstillede originaleksponat afleveret af udstiller den 20. november 2021 mellem
kl. 8:00 og 9:00 i KPK’s lokale, hvor det mod kvittering overdrages til dommerne for
kontrol at de scannede eksponater er 100 pct. identiske med originaleksponaterne.
Eksponaterne afhentes igen af udstiller efter en tidsplan fra kl. 15:00 og i denne
forbindelse gives der feedback fra dommerne til den enkelte udstiller. Hvis udstiller er
forhindret i aflevering og afhentning af eksponatet skal der træffes særlig aftale
om levering eller forsendelse senest d. 1. november 2021.
Forsendelse til og fra udstillingen sker for udstillers regning og risiko. Eksponatet
forsikres af udstiller i perioden fra aflevering til udstilling til det igen er afhentet.
Forsikring
Forsikring af de udstillede eksponater under transport til og fra udstillingen samt
under selve udstillingen påhviler den enkelte udstiller.
Det påhviler den arrangerende klub at sørge for en omhyggelig og tilstrækkelig
bevogtning og sikring af de udstillede eksponater i den periode eksponaterne er i
udstillingens varetægt.
Præmier
Udstiller modtager bedømmelsesskema og diplom.
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