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Må nedens postkort

Månedens postkort har motiv fra det nordøstlige hjørnet av Buskerud. Broen over Begnaelven har
blitt en smule modernisert siden dette kortet ble utgitt. Kortet er solgt på auction.no.

Neste møte
Drammens Filatelist-Klub avholder sitt møte nummer 914
mandag 9. april 2018 kl. 19.00 i
Losjeplassen Bo- og servicesenter, Engene 50.
Dørene åpner kl. 17.45.

***
Program for møtet mandag 9. april:
1 – Referat/innkommet post
2 – Utlodning
3 – Foredrag av Øivind Rojahn Karlsen: Norsk feltpost
4 – Quiz
5 – Miniauksjon
6 – Kjøp/salg/bytte

***
Videre møteprogram for våren 2018:
23. april
14. mai
28. mai
11. juni

Byttemøte
Hovedmøte med foredrag:
Bjørn Bendiktsen: Forfalskninger
Byttemøte
Lakseaften

***
Jubilanter i DFK
Per S. Bryn
Torolf Iveland
Erik Kielland-Lund
Ingar Øvergaard
Arild Wego

80 år
80 år
75 år
70 år
50 år

14. april
16. april
8. mai
26. april
13. mai

Vi gratulerer!

Ord fra formannen
Nå ligger det et år foran oss uten så store begivenheter. Det er opp til oss i klubben hva
vi gjør dette året til. Nevner noen ting som gjør klubben til et spennende sted å være
engasjert i likevel. Først er det lakseaften på Landfallhytta 11. juni, hvor vi har det sosialt
og hvor våre frimerkeenker også er velkomne. Neste er turen til Praha i august,
hvor det er en frimerkeutstilling. Der er også frimerkeenkene velkomne til å være med.
Til slutt har vi julebordet 10. desember, der vi smaker på noe av julens tradisjoner.
Når dette er sagt, så er alle våre møter interessante. Det kommer av at akkurat du
kommer. Vi kan være stolte av oppmøtet på våre hovedmøter. Byttemøtene skal vi prøve
å få mer spennende, så flere kommer på dem også. Ønsker forslag.
Til slutt en takk for tilliten til oss i styret.
Arne Gundersen, formann.

Møtereferat
Referat fra Drammens Filatelist-Klub’s møte nr. 913,
mandag 12. mars 2018 i Losjeplassen Bo- og Servicesenter, Engene 50.
Viseformannen ønsket velkommen til 45 medlemmer og 1 gjest.
Ingen kommentar til referat fra møte nr. 912, som dermed er godkjent.
Så over til Generalforsamlingen.
1 - Valg av dirigent og møteleder: Henning J. Mathiassen foreslått og valgt.
2 - Valg av tellekorps: Øyvind Tekshov og Oddvar Mørkassel foreslått og valgt.
3 - Godkjenning av innkallelse og agenda: Godkjent.
4 - Styrets årsberetning for 2017:
Viseformannen gikk gjennom årsberetningen, punkt for punkt.
Et tillegg: Deltagelse på utstillinger: Torrey Seland på FREFIL 16-18/6 2017
med “Stille nacht” og på LISTER 2017 med samme samling.
5 - Regnskap for 2017: Gjennomgått av kasserer.
Drafnia 2016, siste oppgjør fra Forbundet kom først på nyåret 2017.
Regnskapet ble godkjent etter at Revisjonsrapporten ble godkjent.
6 - Revisjonsrapport for regnskapsåret 2017: Opplest av Øyvind Tekshov, godkjent.
7 - Årsoppgjørsdisposisjoner: Forslag fra styret, overskudd til reservefond, godkjent.
8 - Budsjett for 2018: Gjennomgått og forklart, godkjent.
9 - Valg: Valgkomiteens forslag ble enstemmig godkjent + Arne Gundersen ble foreslått
og valgt protokollfører og Petter Langum foreslått og valgt til valgkomiteen.
Generalforsamlingen ble hevet.
Resultat quiz, 8 spørsmål:
6 rette Henning J. Mathiassen. 5,5 rette Oddvar Mørkassel.
Miniauksjon 46 objekter - alt solgt
Sekretæren, som nå gikk ut av styret, ble takket for innsatsen og overrakt en flott blomst
og et gavekort fra en kjent butikk-kjede.
Ivar Håkonsen, eks. sekretær

Viseformann Bjørn og møteleder Henning

Bjørn takker avgående sekretær Ivar
Arne Gundersen, nyvalgt formann

Strømsgodsets kamper i europacupen på brev.
Som ungdom husker sikkert de fleste av oss de lokale lagenes og ikke minst Strømsgodsets
kamper med noe skrekkblandet fryd - og en del stygge resultater mot enkelte engelske lag. I de
senere år har jeg funnet ut at engelske lag solgte frimerker i sine supportershops både i forbindelse
med vanlige seriekamper og europacupkamper til langt ut på 2000-tallet. På 70-tallet som vanlige
enkle brev, på 2000-tallet som svært fargerike og etter hvert i en svært eksklusiv mappe. De siste
10 årene finner jeg dem ikke i det hele tatt i deres butikk og de selges nå bare brukt på diverse
nettsteder.

Når det gjelder Strømsgodset-kamper så har jeg funnet dem på brev fra 3 kamper; 1. Arsenal
1970/71 2. Liverpool 1974/75 (2 brev) 3. Aston Villa 1998/99. Alle 3 kampene endte med at Godset
ble slått ut. I 1970/71 var publikumsinteressen så stor at kampen måtte spilles på Ullevaal og
22ooo så Arsenal vinne 3-1. I returkampen vant Arsenal 4-0. Mot Liverpool i 1974/75 gikk det mye
verre, Godset fikk sitt største tap noensinne og tapte 11-0 på Anfield. I «hjemmekampen» på
Ullevaal gikk det langt bedre og det endte med 0-1 mot et Liverpool som hadde en rolig treningsøkt
den dagen. Mot den engelske serielederen Aston Villa ledet Godset 2-0 i bortekampen til det var
igjen under 10 minutter, men da laget Villa 3 kjappe mål og vant 3-2. På Marienlyst laget Stan
Collymore 3 mål og sørget for at Godset e-cupeventyr var over i forrige århundre.
Morthen

M A$ N E D E N S B R E V
Redaktøren samler på mye forskjellig, og et av områdene er norske 21 mm og 22
mm stativdatostempler. Også noen poststeder i Buskerud har brukt disse, bl.a.
Vikersund der vi kjenner til både I21 og I21N. Nedenfor vises eksempler på begge
disse, der det med I21 stempel nok er en smule filatelistisk.

www.drammens-fk.com

