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Til alle klubformænd i Danmarks Filatelist Forbund 

Torsdag d. 12. maj 2022 

Sommer er på vej…. 

og de fleste klubber er allerede stoppet efter forårssæsonen. Mange lægger filatelien på 
hylden hen over sommeren, hvor naturen og det gode vejr trækker mere end de 
indendørs sysler med frimærker, breve og postkort. Det er dog ikke alle, der kan holde 
sig væk fra vores hobby. Mange auktionshuse fortsætter deres aktiviteter hen over 
sommeren inklusive vores eget DFF Netsalg. Nogle klubber holder sommermøder og vores 
forbundskontor holder også åbent, så der er mulighed for medlemmer og klubber at få 
support sommeren igennem. Vores aktivitet med frivillige til at afstemple forsendelser 
for PostNord holdes også igang.   

Forsikring af dubletcirkulation og anvisnings- og formidlingssalg i DFF’s klubber 

DFF har tegnet to kollektive forsikringer for klubber under forbundet hos Codan. En 
række klubber er allerede tilknyttet én eller begge forsikringer. Bestyrelsen har siden 
november arbejdet med at få et klart overblik over de forsikringer, vi har i forbundet, og 
vores næstformand Niels Erik Thunbo Pedersen har nu lavet et skriv omkring de 2 
forsikringer, som vedlægges dette nyhedsbrev. Skrivet er rettet til både de klubber, der i 
dag er tilmeldt forsikringsordningen og de klubber, der kunne ønske en dækning.  
  
Nye frimærker fra PostNord 

Den 19. maj udgiver PostNord nye frimærker. Der kommer et ark med 10 forskellige 
mærker, hver med pålydende værdi på 12 kr.. Mærkerne viser ti markante danske 
kvinder fra de sidste 150 års Danmarkshistorie. Samtidig udgives der et miniark, der 
viser sagn og myter, de underjordiske på Bornholm, og indeholder 3 mærker med 
henholdsvis 12 kr., 36 kr. og 12 kr. i pålydende værdi. Endelig udgives der et 
prestigehæfte, der fortæller om HM Dronning Margrethe. Hæftet er på 32 sider. Vi har i 
DFF taget et begrænset lager hjem af alle 3 udgivelser og opfordres til at medlemmer og 
klubber køber disse mærker via vores Webshop på hjemmesiden danfil.dk. 

Husk også at klubber, som tidligere beskrevet, har mulighed for at købe postfriske 
mærker, der er udgivet for over 2 år siden til medlemmer og til eget forbrug ved at 
sende bestilling direkte til forbundskontoret. Der gives rabat afhængig af volumen på 
den enkelte handel. 



Repræsentantskabsmøde  

I bestyrelsen er vi igang med at forberede næste repræsentantskabsmøde, som afholdes 
lørdag, den 10. september 2022 i Nyborg Idræts- & Fritidscenter, Storebæltsvej 13 – 15, 
5800 Nyborg. Der er pludselig ikke så lang tid til, at vi alle skal mødes igen og vælge/
genvælge bestyrelsesmedlemmer, drøfte forbundets drift og økonomi og tale om, i 
hvilken retning klubberne ønsker forbundet skal gå og udvikle sig over de kommende 2 
år. 

Det er vigtigt at alle klubbestyrelser er opmærksomme på den deadline, der er i 
vedtægternes  
§ 18.3  
Forslag, stillet af andre end bestyrelsen må, for at kunne behandles på et 
repræsentantskabsmøde, være indsendt til DFF senest den 31. maj i det år, 
repræsentantskabsmødet afholdes.   

Dommere og det internationale samarbejde 

Et af de områder de fleste medlemmer er glade for er frimærke- og postkortudstillinger. 
Det være sig klubudstillinger, nationale udstillinger og nordiske- og internationale 
udstillinger. 
På dette område er Danmarks Filatelist Forbund en vigtig og uundværlig 
organisationsenhed for klubberne i Danmark. Men… 

Ingen udstilling uden rammer!  
Forbundet ejer og vedligeholder de danske udstillingsrammer.  
Ved hjælp af økonomisk hjælp fra klubberne og en større donation fra Velux Fonden, 
samt et stort arbejde fra frivillige medlemmer fra en række klubber, er de danske 
udstillingsrammer blevet renoveret over de seneste 2 år, så de nu fremstår som næsten 
nye. De sidste reservedele er leveret i december og oprydning på rammedepotet er nu 
gennemført. Der skal lyde en stor tak til alle hjælpere og især til Karl Sørensen og Poul 
Andersen fra Vejle, som har trukket det helt store læs i forbindelse med 
rammerenoveringen.  
DFF støtter udstillinger i Danmark med gratis rammer og er også behjælpelige med 
rådgivning til organisering af udstillinger. Vi ser frem til mange udstillingsaktiviteter i 
2023. 

Ingen udstilling uden dommere!  
Når man samler på et specifikt område, det være sig et bestemt lands frimærker, en 
posthistorisk periode, et emne indenfor postkort eller et tema i åben filateli, så har man 
behov for at få overblik over det materiale, man har samlet sammen. Den bedste måde 
at få overblik er ved at sætte sin samling op på plancher og eventuelt udstille det, man 
har fået samlet sammen. Man får et overblik over, hvad man har og hvad man mangler. 
Vælger man at udstille, vil man også gerne have feedback på det, man har lavet. Her er 
det dommerne kommer ind i billedet. 
Danmarks Filatelist Forbund finansierer uddannelse og træning af dygtige filatelister til 
at kunne dømme på udstillinger nationalt og internationalt. Det gøres i det danske 
dommerkollegie, som er etableret under DFF. Uden forbund ville det være svært at få 
uvildige dommere.  
Det danske dommerkollegie mangler i øjeblikket dygtige filatelister, som kunne tænke 
sig at blive uddannet til dommer. Per Friis Mortensen, som er formand for det danske 
dommerkollegie, hører gerne fra eventuelle nye kandidater til dommerkollegiet. 



Ingen udstillingsbedømmelse uden reglementer!  
Der skal reglementer til for at afvikle en retfærdig konkurrence. Danmarks Filatelist 
Forbund er medlemmer af det europæiske filatelist forbund FEPA og også medlem af det 
internationale filatelist forbund F.I.P. Det kræver medlemskab af en klub under DFF for 
at kunne udstille på en dansk frimærkeudstilling og gennem DFF’s medlemskab i FEPA og 
F.I.P., kan man også gå videre og udstille nordisk, europæisk eller på internationalt plan. 
Vidste du, at en dansk filatelist vandt verdensmesterskabet på en international 
frimærkeudstilling i Thailand i 2018? Nej vel!  
Vi taler alt for lidt om de flotte resultater vores medlemmer opnår på udstillinger i 
Danmark og i udlandet. Vi danskere var stolte da Caroline Wozniacki vandt en Grand 
Slam finale i tennis i Australien. Vi filatelister bør være ligeså stolte når dygtige danske 
filatelister vinder høje præmieringer på udstillinger verden over. 
Reglerne for bedømmelse på en frimærkeudstilling fastlægges af F.I.P., fuldstændigt som 
at reglerne for hvornår der skal dømmes straffe i en fodboldkamp fastlægge af det 
internationale fodboldforbund FIFA. I august måned skal der være kongres i det 
internationale filatelist forbund, F.I.P., som afholdes i Jakarta, Indonesien. På 
kongressen skal nye vejledninger i bedømmelse af frimærkeudstillingssamlinger 
vedtages. De nye vejledninger er et resultatet af et arbejde, som jeg, Lars Peter 
Svendsen (dengang formand for den internationale traditionelle frimærke kommission) 
sammen med Lars Engelbrecht (dengang formand for den internationale 
helsagskommission) påbegyndte ved et F.I.P. møde under verdensudstillingen i Finland i 
2017. Det var mig, der har været leder af den projektgruppe af kommissionsformænd, 
der skulle harmonisere udstillingsreglementerne for de enkelte udstillingsklasser, og det 
arbejde er nu afsluttet. Samtidig udarbejdede og opstartede Lars Engelbrecht et 
uddannelsesprogram af internationale dommere verden over, som stadig kører, og hvortil 
Lars og jeg er uddannede undervisere. Disse initiativer er grundlæggende kun foretaget, 
fordi vi har et dansk filatelist forbund. Frimærkeklubber har derfor gennem DFF og 
forbundets repræsentanter international haft stor indflydelse på det regelsæt, som vil 
blive brugt ved bedømmelse af udstillingssamlinger i fremtiden verden over. 
Lars Engelbrecht er forøvrigt efter udstillingen i London i marts måned blev godkendt 
som international dommer af filatelistisk litteratur. Tillykke til Lars med denne 
anerkendelse. Lars er i dag medlem af bestyrelsen for det Europæiske filatelist forbund, 
FEPA, hvor han har stor indflydelse på udviklingen af filatelien i Europa. det kommer vi 
til at høre mere om. 

Det er således lige så vigtigt for en frimærkeklub i Danmark at være medlem af 
Danmarks Filatelist Forbund, som det er for en lille lokal håndboldklub, at være en del 
af Dansk Håndbold Forbund. Det er ved forbundsmedlemskab man støtter op omkring 
filatelien i Danmark og i Verden. 

Biblioteket  

I DFF har vi Nordeuropas største filatelistiske bibliotek. Det indeholder en masse 
posthistoriske cirkulærer, bøger om alverdens frimærker sat op i landeorden og en 
kæmpe tidsskriftssamling. Der er tidsskrifter fra de nordiske lande, tidsskrifter på 
engelsk, tysk, spansk, italiensk, fransk m.m.  
Man kan finder oversigter over bibliotekets indhold på hjemmesiden med dette link 
https://danfil.dk/account/bibliotek/ 
Ønsker man at låne materiale fra biblioteket koster det portoudgiften for at få det sendt 
materialet frem og tilbage. 
Man skriver til danfil@danfil.dk og bestiller det ønskede materiale. 
Man kan også møde op på forbundet adresse Blokken 88, 3460 Birkerød på tirsdage 
mellem kl. 9:30 og 14. 

https://danfil.dk/account/bibliotek/
mailto:danfil@danfil.dk


Så kære klubformænd. I skal være stolte af jeres klubs medlemskab af Danmarks 
Filatelist Forbund, og alle frimærke- og postkortklubber i Danmark bør være medlem af 
forbundet. Fællesskabet er vigtigt for overlevelsen og udviklingen af vores hobby.  

De bedste hilsener 
Lars Peter Svendsen 
Formand 
Danmarks Filatelist Forbund
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