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Månedens postkort

DFK’s medlemmer ønskes en god jul og et godt nytt år!

Neste møte
Drammens Filatelist-Klub avholder sitt møte nummer 840
mandag 13. desember 2010 kl. 18.30 i Eldrekaféen, Albumsgate 8.
Dørene åpner denne gang kl. 17.30. Merk tiden!
***

Program for møtet mandag 8. desember:
1 – Referat og innkommet post
2 – Foredrag ved Knut Arveng: Julekort
3 – Juleutlodning
4 – Quiz - høstfinalen
5 – Utdeling fra Stigende Fond
6 – Miniauksjon
7 – Kjøp/salg/bytte

***
Møteprogrammet for vårsesongen 2011:
10.
24.
14.
28.
14.
28.
11.
9.
20. - 22.
6.

januar
januar
februar
februar
mars
mars
april
mai
mai
juni

Hovedmøte
Medlemsmøte
Hovedmøte
Medlemsmøte
Hovedmøte med generalforsamling
Medlemsmøte
Hovedmøte
Hovedmøte
DRAFNIA 2011
Lakseaften

***
Frimerkeprogrammet for 2011
3.
3.
23.
15.
15.
15.
15.
20.
3.
10.
2.
16.
16.
11.
11.

januar
januar
februar
april
april
april
april
mai
juni
juni
september
september
september
november
november

Norges Idrettsforbund 150 år
Ville dyr i Noreg VI
Ski-VM Oslo 2011
Amnesty International 50 år
Fridtjof Nansen 150 år
Sydpoljubileum
Turistfrimerker
Drammen 200 år
Brann og redning 150 år
Det internasjonale skogåret
Universitetet i Oslo 200 år
Norsk populærmusikk III
Tegneseriejubileum
Posthorn 50 kroner
Julefrimerker

1 frimerke
2 frimerker
2 frimerker + miniark
1 frimerke
1 frimerke
2 frimerker
3 frimerker
1 frimerke
2 frimerker
2 Europafrimerker
1 frimerke
4 frimerker i rull
4 frimerker i rull
1 frimerke
2 frimerker

Referat fra hovedmøtet i november
Referat fra Drammen Filatelist-Klub’s møte nr. 839,
mandag 8. november i klubbens lokaler i Albumsgt. 8.
1. Formannen ønsket 37 medlemmer og 3 gjester velkommen.
Til referatet fra hovedmøte 11. okt. ble det bemerket at temaet BeNeLux,
Østerrike og Sveits skal være til medlemsmøtet 22. nov.
Til auksjon 82 den 7. nov. ble det lagt ut nær 1000 objekter, 85 budskilt ble
registrert ut og omsetningen ble ca. kr. 275 000.
2. Kontingenten for 2011 ble enstemmig fastsatt til 450 kroner.
3. Ettersalget fra auksjon 82 gikk bra, og mange sikret seg en godbit til
utropspris.
4. Møtets quiz var ”Blanda drops” og spente fra dronning Victoria til
innbyggerantallet på Træna.
Kveldens vinner med 8 rette var Knut Pay.
5. Viltaften finner sted 12. november enten på ”Hannas Kjøkken” eller på
”Skutebrygga”.

Julemøtet fremskyndes en halv time på grunn av foredraget.
Dørene åpner kl. 17.30 og møtet 13.desember starter kl. 18.30.
Per Bryn
Sekr.

Besøk klubbens hjemmeside:

www.drammens-fk.com
Nå også med egen side for
DRAFNIA 2011!
NB: Vi minner om at påmeldingsfristen til
den regionale utstillingen er 15.1.2011 !

Klubbauksjon 13.12.2010
Obj

Verdi Utrop

1

NK 1 - pent eksemplar med 2 brede og 2 normale marger. St. Christiania

1500 GI BUD

2

NK 13 3 skill 3 våpen stemplet

1150 GI BUD

3

NK 27 praktspemplet DRAMMEN 9/1-80

4

NK 116 par 20 øre Eidsvoll jub. På brev til Spania -

5

Norgessamling i 3 blå album - stemplet fra NK 441 - 1443. Pen samling

6

Norgesalbum 1855-1979 mange fine stempler

7

2001 - Flott Leuchturmalbum med 2 sett samlermapper fra 2001 ** Pål. 1.400.-

2600 GI BUD

8

GI BUD

9

Norge, Isboks med 600g vaskede merker. Eldre og nytt.
Norge, Pose med 400g eldre klipp, mye løve og Håkon. Ikke plukket for stpl eller
varianter

10

liten rotelot med norske i liten innstikksbok 2 hefter ** m.m.

GI BUD

11

brett med prakt Buskerudstempler

GI BUD

12

Norge, Lot 5 utvalgshefter stpl., bra med merker

GI BUD

13

ark og plansje med julemerker

GI BUD

14

GI BUD

15

brett med 20 prakt/lux stempler
2 esker med posarkiv med mest posthorn og løvemerker samt tjenstem. Mye
varianter

16

dobbel plansje med julemerker og diverse andre merker

GI BUD

17

Norge, Lot 50 stk. s/hv. Storformatkort. UB, mest fjord og fjell.

GI BUD

18

Postkort "Da freden kom til vår gård (st. Oslo 21.12.45)

GI BUD

19

Norge, Lot postsaksklipp med Buskerudstpl fra 80-tallet.

GI BUD

20

FDC NK 456 35 øre Olav V I 21 stempel Oslo P.O.1, dessverre tapet på ark

21

Norge, Eldre posekartotek med en del merker

GI BUD

22

2 ringpermer med FDC og noen særst. fra 1959 - 1974, dessverre de fleste tapet

GI BUD

23

Norge, Bunke med brev, eldre og nyere.

GI BUD

24

Rotelott Norge, mye bra

GI BUD

25

Norge, Plakat med motiv av Birger Rud i svevet i OL-36, signert Birger Rud

GI BUD

26

KP Oddevall på Brev med NK 308 og 513

GI BUD

27
28

lot gamle albumark med frimerker
Budstikka, Perm med budstikka fra 1985-2000. Ikke sjekket om komplette årganger.

GI BUD
GI BUD

29

Finland, Lot brev og FDC i stort format. Flere blokker på bruksbrev!

GI BUD

30

Frankrike - pene merker på 8 instikkskort. Høy verdi

GI BUD

31

Færøyene - Samling ** 1975 - 2001 i flott Lindner album. Utbygd med hefter

32

Verden - i fantastisk flott "ZEBRA" eske. Gamle merker mange land

GI BUD

33

Indonesia, pent innstikksalbum med ** fra 1951 - 1965

GI BUD

34

Japan, flott gavealbum i kassett med merker fra 1981, **

GI BUD

35

Sveits, sigareske med stpl.merker

GI BUD

36

Tyskland Michel 69 - 72 på brev

37

Ungarn, flott gaveinnstikksalbum med merker fra 1970-åra, dessverre fuktskadet

75 GI BUD
200 GI BUD
7400 GI BUD
GI BUD

GI BUD

GI BUD

900 GI BUD

7200.- GI BUD

160 GI BUD
GI BUD

Klubbauksjon 13.12.2010
38

Unitid Nations, innstikksbok med stemplede merker, bl.a.
flaggmerker i store blokker

GI BUD

39

U.S.A., innstikksbok med gamle og nyere merker

GI BUD

40

Sør-Amerika, innstikksbok med mange merker

GI BUD

41

3 innstikksbøker med diverse utland

GI BUD

42

4 innstikksbøker med diverse utland også en del norske

GI BUD

43

GI BUD

44

4 restutvalgshefter med diverse land
STOR eske med 29 album med merker. Den absolutte
julepresangen til deg selv

45

Rotelott hele verden

GI BUD

46

Eske - passe stor - med alt mulig - kort, kataloger og frimerker

GI BUD

47

Stor eske med merker fra hele verden - Peiskos ?

GI BUD

GI BUD

3
2
1

4

18
32

DRAFNIA 2011
Spesialreglement for regional frimerkeutstilling.

§ 1. Den regionale frimerkeutstillingen DRAFNIA 2011 arrangeres av Drammens Filatelist-Klub.
Den finner sted 20. - 22. mai 2011 på First Hotel Ambassadeur i Drammen.
§ 2. For utstillingen gjelder Norsk Filatelistforbunds utstillingsreglement og dette
spesialreglement.
§ 3. Utstillere i konkurranseklasse skal være medlem av medlemsklubb i Norsk Filatelistforbund
i region Buskerud, Vestfold, Telemark, Hordaland og Oslo - eller være direktemedlem i
Norsk Filatelistforbund og bosatt i en av disse regionene. Deltakere fra Norsk
frimerkeungdom kan komme fra hele landet.
Dersom det er plass kan også utstillere fra andre klubber delta
Eksponater som på nasjonal eller internasjonal utstilling har oppnådd 75 poeng eller bedre,
godtas ikke i konkurranseklassene. Utstillere må være personlige eiere av eksponatene.
§ 4. Utstillingen har følgende konkurranseklasser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tradisjonell filateli
Posthistorie.
Stempel- og avgiftsmerker
Helpost
Luftpost.
Romfart
Motiv.
Åpen klasse.
En-rammes eksponater. I denne klassen godtas eksponater som faller inn under de
øvrige normale konkurranseklassene i henhold til NFs utstillingsreglement, men hvert
eksponat skal være begrenset til en ramme.
10. Postkort
11. Ungdom: A: alder inntil 15 år, B: alder 16-18 år, C: alder 19-21 år
(alder pr. 1.1.2011 avgjør aldersgruppe)
Eksponatene i konkurranseklassene 1-8 kan omfatte opp til 8 rammer. I Ungdomsklassene
skal eksponatene omfatte høyst 5 rammer.
Utstillingskomiteen står fritt til ikke å anta et eksponat og å redusere antall rammer.

§ 5. Utstillingsrammene rommer 16 ark i A4 format. Alle ark i eksponatene skal være beskyttet i
plastlommer, og arkene skal være nummerert.
§ 6. Juryen godkjennes av Norsk Filatelistforbunds styre i samsvar med gjeldende reglement.
Eksponatene vil bli bedømt etter gjeldende regler og etter standard bedømmingsskjema for
den klassen som eksponatet best svarer til. Utstilleren får kopi av skjemaet.
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§ 7. I konkurranseklasse disponerer juryen følgende medaljer:
Forgylt sølvmedalje (vermeil)
Stor sølvmedalje
Sølvmedalje
Forsølvet bronsemedalje
Bronsemedalje
Sølvnål
Bronsenål
Deltakerdiplom
I stedet for medalje/deltakerdiplom kan det utdeles en minnegjenstand.
Ærespriser og hederspriser stilles til juryens disposisjon. Samtlige utstilte eksponater
tildeles diplom. I ungdomsklassen er høyeste medalje sølv.

§ 8. Foreløpig anmeldelse fra utstilleren skjer på eget skjema, som må være sendt inn til
utstillingskomiteen senest 15.01.11. Det skal fylles ut ett skjema for hvert eksponat.
Kopi av eksponatets plan skal medfølge påmeldingen.
For hvert eksponat i de konkurrerende klasser oppkreves et gebyr på kr 150 pr ramme.
Eksponater i ungdomsklasse ilegges ikke gebyr.
Utstillere som ikke henter sitt eksponat vil bli belastet med kostnader til returporto
(Norgespakke)
Eksponatene må være utstillingskomiteen i hende senest 10. mai. Utstillere som selv
ønsker å montere sitt eksponat, kan gjøre dette torsdag den 19. mai.

§ 10.Utstillerne bør forsikre sine eksponater gjennom Norsk Filatelistforbunds forsikringsordning.
Utstillingskomiteen vil sørge for vakthold under utstillingen og vil etter beste evne ta de
nødvendige forholdsregler for beskyttelse av eksponatene så lenge disse er i komiteens
varetekt. Utstillingskomiteen og Drammens Filatelist-Klubs frivillige og hjelpere fraskriver
seg ethvert ansvar for eksponater eller individuelle objekter som måtte komme bort eller bli
ødelagt mens de er i utstillingskomiteens varetekt.

§11. Undertegnelse av påmeldingsskjemaet betraktes som utstillerens godkjennelse av de
bestemmelser som gjelder for DRAFNIA 2011.

§ 12.Utstillingens adresse: DRAFNIA 2011
c/o Drammens Filatelist-Klub
Postboks 2335 Strømsø
3003 Drammen

C:\PRIVAT\DFK\DRAFNIA 2011\GODKJENT REGLEMENT FOR DRAFNIA 2011.DOC

Månedens brev
Denne gang har vi tatt fram to brev fra den tidlige postgangen på Ringerike.
Før 1818 var det post over land mellom Christiania og Bergen en gang ukentlig, men i 1818 ble
det vedtatt at ruten ble skulle gå to ganger i uken og at den skulle gå over Ringerike.
I den forbindelse ble det 1.7.1818 opprettet et poståpneri på gården ”Hesselberg i Nordrehoug”.
I brevportotaksten fra 1833 kan man se at poststedets navn er endret til Ringerige.
Det er kjent noen brev med håndskrevet stedsnavn Ringerige i perioden 1849 til 1852, men dette
er nok karteringspåskrifter påført underveis eller på mottakerstedet. To slike brev ser vi her.
Det ene brevet har påskriften Ringerige 19, og man kan av innholdet se at det er fra juni 1849.
Brevet er adressert til Næs, sannsynligvis Næs i Hallingdal, som ble opprettet 2.12.1836.
Det øverste brevet er påført Ringerige 10, og transittstemplet Christiania 13.2.1851,
og sendt til Holmestrand.
Ringerige poståpneri ble nedlagt 1.12.1853, samtidig med opprettelsen av
Hønefoss postekspedisjon. Poståpneriet fikk altså aldri noe eget stempel.

