
Tilmelding til den bilaterale Nationale udstilling Oldenburg 2017 
 
 

1. Udstillingens                  Oldenburg 2017     
    navn                                Bilateral tysk-dansk national udstilling (Rang 1) 28.-30. Juli 2017 i Oldenburg                           
 
 

2. Udstillerens for-  
    og efternavn, adresse, 
    telefonnummer og  
    email-adresse: 
 
 

3. Eksponatets titel : 
 
 

4. I hvilken udstillingsklasse skal eksponatet tilmeldes? 

   Udstillingsklasse:                �   Konkurrenceklassen            �  Champions Class            �   Udenfor bedømmelse    
                                                              

   En-rammeseksponat:           �   12 Sider            �   16 Sider 
 
 

5. Eksponatets omfang: ønskede antal rammer _______ (kun 12 A4 plancher per ramme!). Totalt antal A4 plancher  _______ 
(hvis et eksponat indeholder blade af en anden størrelse end A4, eller liggende A3 („A3 landscape“) skal dette angives her) 
 
 
                                                                                                      
 
 

6. Udstillingsklasse                               

                           �        �        �       �        �       �          �          �            �            �       � 
                          Trad.    Posth.  Helsager   Luftp.   Astro   Tema    Maxima  Revenues  Postkort   Open Phil.   Litteratur     

7. Mit eksponat skal udstilles under:          �     eget navn          �     Pseudonym:  ________________________________ 
 

8. Tilligere bedømmelser: 
     Udstilling                                                                Dato           Niveau (lokal/National/Internat.)            Resultat     
 
 
 
 
 
 

9. Opsætning foretages af       �  Udstilleren       �  Anden privatperson med fuldmagt        �  Kommissæren/Udstillingen 
 

10. Nedtagning foretages af    �  Udstilleren       �  Anden privatperson med fuldmagt        �  Kommissæren/Udstillingen  

 

11. Erklæring          Jeg tilmelder mig hermed til at deltage i udstillingen Oldenburg 2017 i dagene 28.-30. Juli 2017. Jeg er klar over, at tilmeldingen er bindende, og  
                                              forpligter mig derfor også til at betale rammelejen, hvis mit eksponat bliver accepteret af udstillingskommitteen. 
                                              Jeg anerkender hermed, at udstillingen gennemføres på grundlag af det tyske forbund(BDPh)s regulativer om udstillinger og dets bedømmelsesregle-  
                                              ment, FIPs reglementer for de relevante klasser, samt udstillingens specialreglement. Jeg bekræfter, at eksponatet som helhed, bortset fra supplerende  
                                              nyanskaffelser, er og har været min egendom i mindst 2 år. Jeg bekræfter ligeledes udtrykkeligt den fundstændige rigtighed af de under 8 angivne    
                                              tidligere bedømmelser. Resultater, som det tilmeldte eksponat opnår, efter denne anmeldelse er afsendt, lover jeg straks - allersenest før tilmeldings- 
                                              fristens udløb - at eftersende til samme adresse, hvortil dette anmeldelsesskema bliver sendt. Det er mig bekendt, at falske angivelser på skemaet kan  
                                              føre til diskvalificering af mit eksponat uden ret til refussion af de betalte rammegebyrer, og i forsætlige tilfælde desuden kan føre til karantæne. 
 
12. Dato, Unterskrift 
 
 

13. Jeg bekræfter hermed, at udstilleren er medlem af DFF og har betalt sit kontingent til DFF og sin klub  
(udfyldes af formanden for din klub eller DFFs forretningsfører). 
  
 
 
 
                                      Dato:                                     Underskrift af din klubformand eller DFFs forretningsfører 
 

14. Tilmeldingsfrist: 1.12.2016 
 
      Tilmeldingsskemaet sendes til:             Henrik Mouritsen, Wuerzburgerstrasse 12, DE-26121 Oldenburg, Germany 
 

Titel- og/eller Synopsissider skal vedlægges (MAXIMALT ialt 3 sider per eksponat -  
eventuelle overskydende sider vil ikke blive videregivet til dommerne!). 

En kort beskrivelse af eksponatet til brug i udstillingskataloget bedes skrevet bag på denne blanket. 
 


