
SPECIALREGLEMENTE FÖR MARE BALTICUM ´05 
 
1. Organisation, tid och plats 
 
Den 26-28 augusti 2005 arrangeras frimärksutställningen MARE BALTICUM ´05 med 
internationellt deltagande från Östersjöländerna i Baltichallen i Mariehamn. Som arrangör 
fungerar Ålands Frimärkssamlarförening r.f. som samtidigt firar sitt 60-årsjubileum. 
 
2. Reglemente 
 
Finlands Filatelistförbund r.f. - Suomen Filatelistiliitto ry (SFFF) har beviljat tillstånd att 
arrangera. För utställningen gäller SFFF:s reglemente, allmänna regler för MARE 
BALTICUM-utställningar samt detta specialreglemente. 

 
3. Deltagare 
 
3.1 Utställare som är medlem antingen personligen eller genom en medlemsorganisation i det 
nationella filatelistförbundet från Finland, Sverige, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, 
Polen, Ryssland och Tyskland kan anmäla sig till utställningen. Samlingar med temat 
”Balticum” eller samlingar med anknytning till området kan godkännas som tävlingssamling 
även om utställaren härstammar från något annat land än ovan nämnda.  
 
3.2 Deltagare i tävlingsklasserna blir de som godkänns av Utställningskommittén.  
       
3.3 Exponat som tidigare erhållit internationell guldmedalj (FIP, FEPA eller nordisk) eller 
högre bedömning får inte delta i tävlingsklasserna. Exponat som erhållit nationell guldmedalj 
(85 poäng) deltar i mästarklassen och tävlar om utställningens stora pris. 
 
3.4 Åldersgränsen för ungdomsfilateli avgörs enligt ålder den 1.1.2005 

 
4   Anmälan  

 
4.1 Anmälan görs på fastställd blankett till den nationella kommissarien.  

 
4.2 En skild anmälningsblankett behövs för varje enskild samling.   

 
4.3 Till varje samling måste en kopia av introduktionsbladet på antingen svenska, engelska 

eller tyska bifogas.  
 

4.4 Anmälningar måste ske senast den 1 mars 2005 till den nationella kommissarien som i sin 
tur måste skicka dem till Utställningskommittén senast den 24 mars 2005.    

 
5 Godkännande och meddelande om beslut 
 
5.1 Godkännandet av samlingar och meddelande om deltagande tillsammans med tilldelat 

ramantal skickas till den nationella kommissarien senast den 7 maj 2005.  
 

5.2 Efter mottagandet av godkännandet bör den nationella kommissarien inom 30 dagar 
skicka en deltagarbekräftelse till Utställningskommittén på de godkända samlingarna. 



6 Deltagaravgift  
 
6.1 Ramavgiften i tävlingsklasserna är 18 € per ram. 30 € i 1-ramsklass. 15 € i öppen klass. 

Avgiften återbetalas ej och bör erläggas till Ålands Frimärkssamlarförenings konto senast 
den 1 juli 2005 till Nordea Bank Finland Abp, Torggatan 10, AX-22100 MARIEHAMN, 
ÅLAND, Finland. Kontonumret är 163030-5538. Ifall du gör en betalning utanför Finland 
gäller IBAN-kontonummer: FI3016303000005538, BIC/SWIFT-kod: NDEAFIHH.    

      Ungdomsklassen är avgiftsfri.   
 
6.2 Varje deltagare kommer att erhålla en utställningskatalog samt en juryrapport. Inträdet till                         

utställningen är gratis. 
 
7 Klassificering av samlingarna 
 
7.1 Alla samlingar måste placeras i rätt tävlingsklass. Utställningskommittén är berättigad att 

göra ändringar i klassificeringen om en samling anmälts till fel klass. Godkännandet av 
samlingarna förbehålls Utställningskommittén.   

 
7.2. Samtliga godkända samlingar kommer att listas i utställningskatalogen med den titel som                         
       noterats i beslutet om godkännande av samlingen. 
 
8. Utställningsklasser 
 
8.1 Klassen för inbjudna 
 
8.2. Tävlingsklasser 

a) Mästarklass 
b) Traditionell filateli 
c) Posthistoria 
d) Helsaker 
e) Flygpost 
f) Motivsamlarklass 
g) Klass för stämpelmärken 
h) Klass för ungdomsfilateli 

                            A  0-15 år 
                            B  16-17 år 

C  18-19 år 
D  20-21 år 

                       i) 1-ramsklass  
                       j) Maxifilateli  
                       k) Litteratur 
8.3 Öppen klass 
 
8.4 Föreningens medlemmars samlingar (utom tävlan) 



 
 
 
 
 
 
 
9. Ramar och storlekar 
 
9.1. Utställningsramarnas storlek är 119 x 89 cm. Ramarna har plats för 16 (4 x 4) normala 

albumblad (A4 - 24 x 30 cm). Samtliga albumblad måste ha skyddsplast. Om bladen 
avviker från detta bör det meddelas vid anmälningen. Utställaren ansvarar för att bladen 
passar i ramarna på avsedd plats. I tävlingsklasser skall samlingen omfatta minst fyra (4) 
och högst åtta (8) ramar. Öppen klass 2-5 ramar. I avdelningen för ungdomsfilateli 
tilldelas minst två (2) och högst tre (3) ramar i klass A-B. I åldersgrupp C skall 
samlingen omfatta minst tre (3) och högst fyra (4) ramar. I åldersgrupp D kan samlingen 
omfatta fyra (4) eller fem (5) ramar. I övrigt gäller SFFF:s reglementen för utställningar.  

 
9.2 Varje deltagande nationellt filatelistförbund har rätt att begära att tilldelas ett maximum av    
60 ramar. På begäran kan även ännu flera beviljas .  
 
10 Reglemente för öppen klass 
 
10.1 Samlingarna måste vara sammansatta så att de passar in i ramarna (119 x 89 cm).    
 
10.2 I samlingarna i öppen klass kan objekt som etiketter, postkort, numismatiska objekt, 
telefonkort, dokument, bilder, fotografier, teckningar eller tidningsurklipp ställas ut jämsides 
med filatelistiska objekt. De filatelistiska objekten måste dock utgöra minst 50 procent av 
samlingen.  
 
10.3 Anmälan på speciellt avsedd blankett måste skickas innan den 1 mars 2005 tillsammans 
med kopior av introduktionsbladen. 
 
10.4 Utställningskommittén står för godkännandet av samlingen.  
 
10.5 Varje deltagare i Öppen klass erhåller ett diplom/bedömning samt föreningens 
minnesmedalj. De bästa samlingarna kommer också att erhålla specialpris : 1 juryns 
specialpris 2. kommissariernas pris. 
 
11 Reglemente för 1-ramsklassen 
 
Ett exponat i 1-ramsklassen skall bestå av 16 blad och det får endast innehålla filatelistiskt 
material. 
 
12 Transport, montering och returnering av samlingarna 
 
12.1. Samlingarna kan skickas per post eller tas med av den nationella kommissarien eller av 
utställaren själv. Utställningskommittén sköter om uppsättningen av deltagarnas material ifall 
deltagarna inte själva gör detta.  
  



12.2 Alla samlingar som skickas per post måste vara Utställningskommittén tillhanda senast 
den 10 augusti 2005. Uppsättningen av utställningen kan påbörjas den 25 augusti klockan 
8.00. Utställningen stänger den 28 augusti klockan 16.00 varefter kommittén ger tillstånd att 
avlägsna utställarnas material. Om materialet inte avhämtas personligen skickas det som 
rekommenderad post till utställaren av utställningskommittén . 
 
13 Jury  
 
Utställningen bedöms av en internationell jury om minst 8 personer från deltagande nationer.  
Juryn representerar olika områden inom filatelin. Juryn godkänns av SFFF styrelse. 
 
14 Priser  
 
14.1 Samtliga samlingar belönas med en minnesmedalj samt ett diplom med uppnådd 
poängsumma och medaljnivå.  
 
14.2 I tävlingsklassen utdelas: 
        - Guldmedalj 
        - Stor Vermeilmedalj 
        - Vermeilmedalj 
        - Stor silvermedalj 
        - Silvermedalj 
        - Försilvrad bronsmedalj 
        - Bronsmedalj   
   
I avdelningen för ungdomsfilateli utdelas följande pris: Vermeilmedaljer, stora        
silvermedaljer,  silvermedaljer,  försilvrade bronsmedaljer och bronsmedaljer samt diplom.  
Till utställare som icke erhållit pris delar Utställningskommittén ut deltagarbevis. 
 
14.3 Donerade hederspris står till juryns förfogande att delas ut utan begränsningar. 
 
15 Försäkringar och säkerhet 
 
Utställningslokalen är bevakad. Utställningskommittén sköter på bästa sätt om samlingarna 
från inlämnandet till avslutningen, men ansvarar inte för eventuella skador - oavsett hur de 
uppstått - eller stöld. Utställaren ansvarar själv för att samlingarna är ändamålsenligt 
försäkrade. Det kommer dock att finnas en speciell försäkring på själva utställningsområdet. 
Organisationskommittén tar heller inte ansvar för förluster eller skador som utställaren råkar 
ut för som en följd av deltagandet i utställningen.  
 
16 Ändringar i reglementet 
 
Organisationskommittén förbehåller sig rätten att vid behov göra ändringar i klassificeringen 
och grupperingen av samlingarna. Förutom juryns beslut är samtliga beslut av 
Organisationskommittén om frågor kring utställningen bindande.  
 
Den svenskspråkiga versionen av detta reglemente har godkänts av SFFF:s styrelse den 
22.1.2004. Om olikheter förekommer i översättningarna till olika språk, är den svenska texten 
bindande. 
 



17 Kontaktuppgifter 
 
Organisationskommitténs adress: 
 
MARE BALTICUM ´05 
PB 122 
AX-22101 MARIEHAMN 
ÅLAND, FINLAND 
E-post: m.erickson.frimarksamla@aland.net  
E-post: filateli@posten.aland.fi 
 
Förfrågningar gällande utställningen: 
 
Mikael Erickson 
Ålands Frimärkssamlarförening r.f.  
Öhbergsvägen 14 
AX-22100 MARIEHAMN 
ÅLAND, FINLAND 
 
Tel: +358 (0)400 634 444.    
Tel/fax: +358 (0)18 21985 
E-post: m.erickson.frimarksamla@aland.net  
 
 


