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Sett like godt av en anmerkning i kalenderen for neste år med en gang! Det er vår tur til å arrangere NORDIA-
utstilling. Tid og sted er helgen 21.- 23. november 2014 på Norges Varemesse på Lillestrøm. Forrige gang her i 
landet var Stavanger i 2008, og nå er det altså bare å brette opp ermene og komme i gang for 
arrangementskomitéen. Formelt sett er det Oslo Filatelistklubb sammen med Norsk Filatelistforbund og Posten 
som står som arrangører, men det kommer til å bli nok oppgaver å ta fatt i for alle som er interessert. 
 
Så langt har det vært noen innledende møter for å få noen navn på bordet til en utstillingskomité, og nå 
begynner det å ta form.  Personer som er forespurt har vært velvillige, og tusen takk for det, men det er ganske 
mye arbeid med en slik utstilling. Inntil videre er det tatt sikte på ca. 800 rammeflater, med deltakere fra alle de 
fem nordiske landene. I tillegg blir det nok også bra deltakelse fra våre venner i England fra Scandinavia 
Philatelic Society, og fra USA der SCC (Scandinavian Collectors Club) har vært trofaste bidragsytere med gode 
eksponater i mange år. Antall rammer i NORDIA 2012 (Roskilde) var ca. 960, så vi har noe å leve opp til. 
 
Reglementet for utstillingen er laget allerede og er på høring i UJU, og blir vel forhåpentligvis godkjent i første 
styremøte i NF i løpet av nærmeste framtid.  
 
De som deltok på Landsmøtet i Stavanger vet allerede at det kommer en frimerkeutgivelse til neste høst med 
tilleggsverdi, og et viktig tilskudd til finansiering av utstillingen er derved i boks allerede. Selvsagt blir dette et 
økonomisk løft, og enten man liker det eller ikke må den finansielle biten på plass. Tore Berg blir vel ganske 
sentral i dette, og noen lyse hoder med mange ideer kommer nok med i samme komité. PS med logo for 
utstillingen var allerede med til Stavanger på Landsmøtet, så ting er i gang. 
 
En nettside er under utarbeiding der informasjon vil bli lagt inn etter hvert. Jeg håper www.nordia2014.no  vil 
bli MYE brukt av norske og nordiske filatelister i tiden framover.  Det blir også en utsendelse til nærliggende 
klubber med forespørsel om hjelp i forbindelse med utstillingen, og jeg håper dette blir godt mottatt. Det kan 
nok synes som om det er lang tid fram til november neste år, men etter egen erfaring går dette som regel 
raskere enn man tror, og her er det mange små puslespillbiter som skal på plass og mange detaljer som må 
planlegges.  
Jeg regner med å kunne komme tilbake i NFT fortløpende med ny info i hvert nummer utover, og regner med 
av vår utmerkede redaktør gir plass til en NORDIA 2014-spalte. Følg med…. 
 
Ivar Sundsbø – leder for utstillingskomitéen. 
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