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Aalesund Filatelistklubb arrangerer den regionale frimerke- og 
postkortutstillingen ”ÅLESUND 2010”ÅLESUND 2010”ÅLESUND 2010”ÅLESUND 2010”  24. til 26. september 2010. 
Utstillingen arrangeres i Arbeiderforeningen midt i sentrum av 
Jugendbyen Ålesund. 

Medlemmer i klubbene i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, 
Nord- og Sør - Trøndelag, Nordland og Oppland eller direktemedlemmer i NF bosatt i 
denne regionen inviteres til å delta på utstillingen. Vi oppfordrer også deltakere utenfor 
regionen til å melde seg som utstillere. I den grad plassen tillater det, tar vi med 
påmeldinger fra utenfor regionen. 
Utstillingen tar sikte på 120 rammeflater, og den omfatter alle de tradisjonelle 
konkurranseklassene. Vi ser fram til mange spennende samlinger i de ulike klassene, og 
nye utstillere og nye samlinger får her en gylden sjanse til å kvalifisere seg til nasjonal 
deltakelse. 

For første gang arrangeres det i Norge en regional utstilling hvor vi har med den nye 
postkortklassen. Vi håper publikum får se flere eksempler på utstillingssamlinger i 
postkortklassen, og postkortsamlere får her en god mulighet til å teste ut postkort som 
utstillingsobjekt.  

Herved er landets postkortsamlere utfordret. 

Flere handlere vil være med. I tillegg til våre lokale handlere finner du Engers Frimerker 
og Stein Kristiansen. Foreningen Norske Postkortsamlere blir også til stede med 
informasjon og salgsesker. 

Posten produserer et særstempel til ”ÅLESUND 2010ÅLESUND 2010ÅLESUND 2010ÅLESUND 2010” – ett stempel for hver dag, og det 
produseres også et personlig frimerke og en blokk med de gamle bypostfrimerkene fra 
Ålesund. Disse produktene omtales senere. 

Tilreisende samlere og utstillere som drister seg til å ha med følge, kan med god 
samvittighet overlate disse til byens kjøpsenter og severdigheter. Jugendbyen Ålesund 
gir mange muligheter en vakker  septemberdag. 

Mer informasjon om utstillingen finner du på vår nettside www.aalesundfilatelistklubb.no. 

  

Velkommen til ”ÅLESUND 2010”ÅLESUND 2010”ÅLESUND 2010”ÅLESUND 2010”    
 
Arve Hoel (70 14 99 85 / 995 23 174) 
arve.hoel@mrfylke.no  
Utstillingskomiteens leder 


