BULLETIN

SPESIALREGLEMENT
PÅMELDINGSSKJEMA

KRISTIANSAND FILATELISTKLUBB 80 ÅR

Det uunnværlige
Signoscope T1 -proffapparatet
Det første optisk elektriske vannmerkesøker
og undersøkelsesapparat.
Undersøk dine merker nøye. Let etter vannmerke,
påsatte tagger, tynne flekker, gummireparasjoner
eller andre reperasjoner.

Signoscope T1
Nr. 9886

Kr. 2.175,-

Nettrafo (Ac-adapter)
Nr. 9878

Kr. 135,-

Butikk i Henrik Wergelandsgate 52, Telefon 38 02 69 02 og e-mailadresse: safe@online.no
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VELKOMMEN TIL KRISTIANSAND
12.—14. OKTOBER 2012
Kristiansand Filatelistklubb ble stiftet 15. oktober 1932 og har 80 års jubileum i 2012.
Som et ledd i jubileumsmarkeringen innbyr vi som teknisk arrangør på vegne av Norsk
Filatelistforbund til den nasjonale frimerkeutstillingen SØRLAND 12 i tidsrommet 12.—14. oktober
2012.
Kristiansand filatelistklubb har ved tidligere jubileer gjennomført frimerkeutstillinger med stor
suksess. De største er INTERJUNEX 72, SØRLAND 82, NORDIA 92 og NORDIA 2002.
Vi håper at SØRLAND 12 også vil bli en stor frimerkefest.
SØRLAND 12 blir holdt i Flerbruksalen i Clarion Hotel Ernst, en helt ny sal på gateplan midt i
sentrum av Kristiansand. Her er det plass til bortimot 500 rammer og mange frimerkehandlere.
Vi har reservert et antall hotellrom for tilreisende. Opplysninger om priser og hvordan du bestiller ser
du under.
På lørdagen planlegges utstillingsfest i hotellets selskapslokaler med utdeling av de gjeveste
prisene, god mat og mye hyggelig festfilateli.
Spesialreglement og påmeldingsskjema til utstillingen finner du i denne Bulletinen, og vi minner om
påmeldingsfristen som er 1. april 2012.
Kristiansand har en sentral geografisk beliggenhet og kan lett nås med bil, tog, ferge og fly. Det er
derfor lett å ta turen!
Vi ønsker alle dere kjære frimerkevenner hjertelig velkommen til Kristiansand og SØRLAND 12!
Utstillingens adresse er:
SØRLAND 12
KRISTIANSAND FILATELISTKLUBB
Postboks 301
4663 KRISTIANSAND
Sjekk også www.kfk.no for nærmere info.

TILBUD PÅ HOTELLOVERNATTING UNDER UTSTILLINGEN
I forbindelse med frimerkeutstillingen SØRLAND 12 kan
vi tilby hotellovernattinger på Clarion Hotell Ernst til
reduserte priser:
Enkeltrom pr. natt inkludert frokost Kr. 890,Dobbeltrom pr. natt inkludert frokost Kr. 1190,Booking direkte til hotellet på telefon:
38 12 86 01
Oppgi kode 117259 for å få riktig pris.

ALT I SAMME HUS — OVERNATTING — FESTFILATELI — UTSTILLING
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SØRLAND 12
Spesialreglement for nasjonal frimerkeutstilling, godkjent av Norsk Filatelistforbund
§1

Den nasjonale frimerkeutstillingen SØRLAND 12 arrangeres av Kristiansand Filatelistklubb på vegne av
Norsk Filatelistforbund.
Utstillingen finner sted i tiden 12. – 14. oktober 2012 i Clarion Hotell Ernst i Kristiansand.

§2

For utstillingen gjelder Norsk Filatelistforbunds reglement for frimerkeutstillinger arrangert av Norsk
Filatelistforbund eller dets tilsluttede klubber/foreninger, samt dette spesialreglement.

§3

Utstillere i konkurranseklasse skal være hovedmedlem av medlemsklubb i Norsk Filatelistforbund eller
Norges Frimerkeungdom, eller være direkte medlem i Norsk Filatelistforbund.
For deltagelse i vanlig konkurranseklasse kreves at eksponatet tidligere på regional utstilling eller
klubbutstilling med godkjent bedømmelse, skal ha oppnådd minst sølvmedalje (for ungdomseksponater
minst bronsemedalje). Utstillingskomiteen kan dispensere fra dette krav.

§4

Utstillingen har følgende klasseinndeling:
A.

UTENFOR KONKURRANSE
a) Spesielt innbudte eksponater
b) Jurymedlemmers eksponater
c) Eksponater som utstillingskomiteen eller juryen setter utenfor konkurranse

B.

NORSK FILATELISTFORBUNDS MESTERKLASSE
I denne klasse deltar eksponater som i løpet av de siste 10 år har oppnådd gullmedalje ved tre
eller flere nasjonale utstillinger eller en eller flere gullmedaljer på internasjonal eller nordisk
utstilling.
Eksponater som i løpet av de siste 10 år har vunnet Norsk Filatelistforbunds mesterklasse, kan
ikke delta i mesterklassen.

C.

KONKURRANSEKLASSER
Eksponater som er kvalifisert til å delta i mesterklassen, kan ikke delta i den vanlige
konkurranseklassen, bare i mesterklassen.
A
B
C
D
E
F
G
H

I
J
K

Tradisjonell filateli
Helpost
Stempelmerker
Posthistorie
Luftpost
Astrofilateli
Motiv
Ungdomsklasse (Alder pr 1.1.2012 avgjør aldersgruppe)
A) Utstillere som er inntil 15 år
B) Utstillere som er 16 til 18 år, samt kollektiveksponater
C) Utstillere som er 19 til 21 år
Litteratur
Åpen klasse
Postkort

I litteraturklassen skal håndbøker være utgitt tidligst i 2007, kataloger tidligst i 2010. Tidsskrift skal
være siste hele årgang.
I mesterklassen kan det stilles ut inntil ti rammer.
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I konkurranseklassene A til G kan det stilles ut fra fire til åtte rammer, og i klasse J og K fra
tre til åtte rammer. Det kan også stilles ut en-rammes eksponater i disse klassene. Slike
eksponater skal meldes på med én ramme i den aktuelle klassen. I ungdomsklasse HA kan det
stilles ut fra to til fire rammer, i ungdomsklasse HB fra tre til fem, og i ungdomsklasse HC fra fire
til fem.
§5

Utstillingsrammene er forbundets rammer som gir plass til 16 ark i format A4.

§6

Juryen oppnevnes av Norsk Filatelistforbunds styre i samsvar med gjeldende reglement. Eksponatene
vil bli bedømt etter gjeldende regler og bedømmingsskjema. Utstiller vil få en kopi av
bedømmingsskjemaet.

§7

Utstillere i klasse utenfor konkurranse tildeles stor forgylt sølvmedalje. I mesterklassen tildeles
vinneren Norsk Filatelistforbunds ærespris, mens de øvrige mottar utstillingens høyeste medalje.

§8

I vanlig konkurranseklasse disponerer juryen følgende medaljer:
Gullmedalje
Stor forgylt sølvmedalje (stor vermeil)
Forgylt sølvmedalje (vermeil)
Stor sølvmedalje
Sølvmedalje
Forsølvet bronsemedalje
Bronsemedalje
I stedet for medaljer kan det utdeles en minnegjenstand.
Ærespriser og hederspriser stilles til juryens disposisjon. Samtlige utstilte eksponater tildeles diplom. I
ungdomsklassen er høyeste medalje vermeil.

§9

Foreløpig påmelding fra utstilleren skjer på eget skjema, som må være sendt inn til utstillingskomiteen
senest 1. april 2012. Det skal fylles ut ett skjema for hvert eksponat. Endelig anmeldelse med oppgave
over antall tildelte rammer blir tilsendt utstilleren og må være returnert til utstillingskomiteen senest 1.
juli 2012.
Rammegebyret er kr. 300 pr. eksponat + kr. 150 pr. rammeflate, i litteraturklassen kr. 200 pr.
eksponat. Eksponater i ungdomsklassen og innbudte eksponater er fritatt for gebyr. For de eksponater
som ikke hentes, beregnes et forsendelsesgebyr på kr. 150,-.
Litteratureksponat sendes til utstillingen i 2 eks. senest 1. august 2012.
De andre eksponatene må være utstillingskomiteen i hende senest 1. oktober 2012.
Utstillere som selv ønsker å montere sitt eksponat, kan gjøre dette den 11. oktober fra kl. 18.00.

§ 10 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, Kristiansand Filatelistklubb og Norsk Filatelistforbund, frivillige og ansatte
funksjonærer 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 anmeldelsesskjemaet betraktes som utstillerens godkjennelse av de bestemmelser
som gjelder SØRLAND 12 i henhold til Norsk Filatelistforbunds utstillingsreglement.
§ 12 Utstillingskomiteens adresse er:
SØRLAND 12
Kristiansand Filatelistklubb
Postboks 301
4663 KRISTIANSAND
Husk at du som medlem av klubben får 10% rabatt på kataloger og rekvisita hos

Henrik Wergelandsgate 52, Kristiansand S / Telefon 38 02 69 02 / Besøk også nettsiden www.safealbum.no
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På forespørsel, får vi fra Visit Kristiansand AS /
Kristiansand Turistkontor opplyst følgende om
deres bruk av terna i logoen:

LITT OM UTSTILLINGSLOGOEN

Visit Kristiansand AS bruker ikke lenger terna i
logo eller annet materiell, men pensjonist
klubben Skål har den i logoen sin.
Tidligere laget vi nåler/ pins og div. av terna og
ga ut ved spesielle anledning når vi fikk gjester
og til reiselivspersoner. Vi la også ved et brev.
Her følger teksten i brevet:
Utstillingslogoen er tegnet av frimerkesamler og
tidligere medlem av klubben, Magne Nodeland
fra Vennesla.
Hovedelementet i logoen er typisk det vi
forbinder med sommer og Sørland, en
makrellterne. Denne også er brukt i andre
sammenhenger tidligere.

EN LITEN TERNEHILSEN TIL DEG
Hva er vel mer naturlig i Sørlandets hovedstad,
Norges ferieby nr. 1, enn å velge terna «sterna
hirondo» som reiselivsnæringens varemerke.
Om våren når solen begynner å varme og
Golfstrømmen gjør sjøen badevennlig, trekker
terna, som turistene, fra sydlige egner mot
Sørlandets strender.

For Magnes del startet det da på midten av
sekst itallet
da
han
arbeidet
som
vindusdekoratør hos
Ludvig Tobiassens
herreekvipering i Kristiansand. Som en del av
årets sommerutstilling ble makrellterner tegnet
og så skåret ut i papp.

Kristiansand er familiebyen og terna er i
dyreleksikon beskrevet som en sosial fugl. De
fleste terner, står det, har en skarp og
skjærende stemme. Låten kan bestå av lange
skjelvende toner, korte, bjeffende lyder eller
gjentatte skrik. Det er jo som spekteret av
lydene i en 3 barns familie på campingferie.

Innehaveren av forretningen, Ludvig Tobiassen,
var leder av Kristiansand og Oplands
Turistforening og samtidig ivrig i organisasjonen
Reiselivslaget for Sørlandet. Han likte ternene
så godt at de ble tatt i bruk i logoen til laget.
Reiselivslaget for Sørlandet er i dag det vi
kjenner som Kristiansand Turistkontor og
VisitKristiansand. ( www.visitkrs.no )

Terna lever av fisk, og mange turister spiser
mer fisk og skalldyr enn vanlig når de ferierer
på Sørlandet, fordi sjøens produkter har
kvalitet. Vi håper du finner at også Kristiansand
har kvalitetene i seg både som ferie- og
møteby.

I filatelistisk sammenheng kjenner vi også et
særstempel fra Fotofestivalen i Kristiansand i
1975 hvor makrellterna er det sentrale motivet.

Ronny Andersen
Reiselivsdirektør
NB. Terna (også vår) er fri som fuglen og kan
ikke kjøpes.
Særstempel fra
Fotofestivalen i 1975
med motiv makrellterna.
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Du finner oss på www.kfk.no

Under disse angrepene vil også ternene
samtidig utstøte skarpe lyder som ”krrii”, ”kje kje
kje kje…” eller ”kirri-kirri-kirri…”, noe som gjør
at de virker enda mer skremmende. Men
uansett så bør man holde seg unna og ikke
forstyrre fuglene i denne perioden, for både egg
og unger kan bli skadet ved at foreldrene ikke
får beskyttet/varmet på dem.

Makrellterna
Makrellterna
med det latinske
navnet Sterna
hirundo
er
kanskje
den
fuglen som først
og
fremst
symboliserer
selve Sørlandet med sol, sommer og
skjærgård. Det norske navnet har den fått, ikke
fordi den spiser makrell, men fordi den
ankommer samtidig som makrellen innfinner
seg om våren. En gammel bekjent av meg fra
Randesund utenfor Kristiansand kunne opplyse
at han gjennom mange år kunne stille datoen
etter at han så den første terna om våren. Hvert
år satt nemlig fuglen på den samme pålen i
Kirkeviken den 23.april.

Ternene ankommer sørlandskysten i slutten av
april, og i juli-august trekker de sørover for å
overvintre i Sørvest-Afrika. Etternølere kan
unntaksvis også sees i september-oktober. Jeg
har selv ringmerket en makrellterneunge i
Kvåsefjorden en av de første dagene i juli et år,
og i januar året etter ble denne fuglen fanget i
det afrikanske landet Gabon, en reise på ca.
7700 km.
Makrellterna er kjent for å skifte hekkeplasser
fra år til år hvis kolonien blir forstyrret for mye.
Dette kan være en fin overlevelsesstrategi, men
er også et tegn på at fuglene kanskje ikke får
slippe til på de beste lokalitetene. Mange av
sjøfuglene våre har blitt redusert i antall de siste
tiår, og dette er også tilfelle med makrellterna
mange steder. Det som imidlertid synes aller
viktigst i så henseende er tilgangen på mat.
Fins det nok småfisk i umiddelbar nærhet til
ternekoloniene, synes det som om
hekkesuksessen blir rimelig bra. Det er derfor
viktig at den økologiske balansen i naturen blir
opprettholdt på et stabilt nivå. Det er innført
mange
sjøfuglreservater
med
ilandstigningsforbud i tiden 15.april – 15.juli, slik
at fuglene får mest mulig ro rundt det å få fram
nye generasjoner. Problemet mange steder er
også at ternene velger steder som ikke er
reservater, noe som gjør at vi mennesker må
bruke fornuften og ta hensyn til fuglenes ve og
vel. En annen fare for fuglene er villminken,
som kan være til stor skade i koloniene hvis de
får slippe til. Minken tar både egg og unger, og
kan faktisk i verste fall gjøre ”rent bord”.

Fuglen kjennetegnes på at den har lys blågrå
overside med svart hette på hodet, hvit
underside med grålig tone og rødt nebb med
svart spiss, samt røde bein. Den er en relativt
liten måkefugl, men er en av de mest elegante
flygerne langs kysten. Med sine lange, spisse
vinger og lange halefjær, kan den minne om en
stor, hvit svale. Den kan på det nærmeste stå
stille i luften for å speide etter fisk, for så å
styrtdykke med stor presisjon og hente sitt bytte
som hovedsakelig består av mange typer
småfisk. I så måte har jeg også sett at den kan
være svært utspekulert. I Indresund ved
Kvåsefjorden er det et bryggeanlegg hvor
stimer av småfisk oppholder seg under
bryggene, hvor de føler seg beskyttet. Men her
har ternene funnet ut av dette, for de flyger
regelrett under bryggeanlegget og snapper til
seg av havets rikdom.
Makrellterna er en typisk sosial fugl som lever i
større eller mindre kolonier. Ternene hekker på
mindre holmer og skjær, der hvert par legger 23 egg i mai-juni i et reir i en grop i sanden eller i
bergsprekker foret med gress eller strå. Både
hannen og hunnen deltar i rugeprosessen som
tar omtrent 21-22 døgn. Ungene er flygedyktige
etter ytterligere ca. 3 uker. Hvis en person
nærmer seg en makrellternekoloni, vil ofte
ternene gå til angrep på inntrengeren for å
skremme vedkommende bort. Da er det ikke
uvanlig at man kan bli hakket i hodet av
sylskarpe nebb.

Avslutningsvis er det å håpe at generasjoner
etter oss også får oppleve den sørlandske
sommerskjærgården fra sin beste side, der
også fuglelivet er en berikelse for de fleste.
Fiskende og skrikende makrellterner hører
nemlig helt naturlig inn i dette våte element.
Uten dem blir sørlandssommeren ikke den
samme.
Jan Michaelsen
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