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Det er snart 5 år siden sist, 
men nå nærmer Nordia 2019 
seg med stormskritt, og 23.-25. 
august neste år får fi latelister 
og frimerkesamlere, posthisto-
rikere og ”vanlige” nysgjerrige 
mulighet til å se og oppleve det 
beste fi latelien har å by på, en-
ten det dreier seg om suverene 
samlinger med et vell av em-
ner, spennende handlerstands, 
auksjoner, informative møter i 
tilsluttede foreninger, og mye 
mer. Stedet er Quality Hotel 
Sarpsborg, og merk av disse 
tre viktige dagene i kalenderen 
allerede nå, det er fem år mellom 
hver gang en slik mulighet duk-
ker opp i fi lateli-Norge!

Det blir lagt ut løpende informasjon 
om utstillingen på hjemmesiden 
www.nordia2019.no, og det er 
opprettet en egen facebook-grup-
pe som man fi nner ved å søke på 
Nordia 2019. På hjemmesiden 
fi nner du allerede reglementet for 
utstillingen på norsk og engelsk, 
her fi nner du påmeldingsskjema 
(husk å melde på samlingen din 
allerede i dag!), og her fi nner du 
også informasjon om hotellbestil-
ling. Vi oppfordrer alle interesserte 
til å være tidlig ute når det gjelder 
hotellbooking, det er fl ere arran-
gementer som går av stabelen 
samme helg, bl.a. sykkelrittet 
Ladies Tour of Norway. Og siden 
landsmøtet i Norsk Filatelistfor-
bund avholdes samtidig, kan det 
fort bli fullt hotell. 

Frivillige
Siden det er forbundet selv og ikke 
en lokalklubb som står som teknisk 
arrangør, oppfordrer vi både lokale 
samlere og tilreisende entusiaster 
fra hele landet til å melde seg som 
frivillig medarbeider før, under og 
etter utstillingen. Den økonomiske 

Nordia 2019:
23.-25. august neste år er
fi lateliens vakreste eventyr!

godtgjørelsen som tidligere gikk til 
en enkelt arrangørklubb vil nå bli 
fordelt mellom klubbene hvor de 
som jobber har sitt medlemskap. 
Det betyr at alle har mulighet til å 
bidra med inntekter til egen klubb. 
Grip den muligheten, og spør 
regionkontakten om nærmere 
informasjon hvis du trenger det.

Samarbeidspartnere
Viktige avtaler med hovedsam-
arbeidspartnere og sponsorer er 
allerede inngått. Det er gledelig at 
Posten Norge stiller opp og vil utgi 
en egen frimerkeutgave med til-
leggsverdi til utstillingen. Skanfi l er 
også tungt inne og vil bl.a. avholde 
en egen utstillingsauksjon, og vi 

regner med at 
svenske Postil-
jonen vil gjøre 
seg bemerket 
bl.a. gjennom 
p r e m i e r i n g . 
Når du i tillegg 
får sjanse til å 
møte mange 
standholdere 
fra inn- og ut-
land med nytt, 
spennende ma-
teriale i kasser 
og innstikks-
bøker,  og at 
flere tilsuttede 
foreninger vil 
avholde åpne 
møter, er det 
bare å holde av 
datoene.

750 rammefl a-
ter
Vi vet allerede 
nå at en rekke 
k lenodier  v i l 
bli vist i invitert 
klasse, og vi 
forventer man-

ge spennende og varierte ekspo-
nater i konkurranseklassene. Totalt 
blir det ca. 750 rammefl ater i nye 
ombygde rammer som er lettere å 
håndtere enn tidligere.

Salgsprodukter
Det er allerede utgitt fl ere salgs-
produkter til utstillingen som skal 
hjelpe til med fi nansieringen; her 
kan du bestille både PFer og 
minneblokker med merker fra fi -
lateliruller. Ta kontakt med mail@
nordia2019.no hvis du har spørs-
mål eller kommentarer til høstens 
vakreste eventyr i 2019: Nordia 
2019, 23.-25 august, Quality Hotel 
Sarpsborg.


