Nordia 2019, 23.- 25. august.

Vi har gleden av å ønske frimerkeinteresserte samlere fra hele Norden hjertelig velkommen til Nordia
2019 på Quality hotell, Sarpsborg i dagene 23.-25. august 2019.
Vi er stolte over at H.K.H. Kronprins Haakon har sagt seg villig til å være utstillingens høye beskytter.
Hotellet ligger midt i hjertet av Østfold i Grålum like ved Sarpsborg. Ikke langt unna Fredrikstad,
Halden og Svinesund og bare en drøy times kjøretur fra Oslo. Det er gratis parkering på hotellet.
Utstillingen foregår i 2 haller på hotellet. Gandalf og Tune. I tillegg vil deltakende postadministrasjoner
holde til i Golfsalongen.
Det er 30 år siden det sist ble avholdt Nordisk utstilling i Østfold, nærmere bestemt Fredrikstad med
den lokale klubben som vertskap. Denne gangen er det Norsk Filatelistforbund som har tatt ansvar for
hele arrangementet og dermed er det alle klubbene i regionen samt en hel del tilreisende
klubbmedlemmer fra hele landet som står for det tekniske arrangementet.
Denne helgen vil hotellet og aktivitetene rundt stå i frimerkesamlingens tegn. Foruten utstillingen
arrangeres også landsmøte i Norsk Filatelistforbund. Fredag 23. august arrangerer firmaet Skanfil en
egen utstillingsauksjon.
Dette blir høstens fremste treffpunkt for frimerker i Norden høsten 2019 med mange handlere og
postadministrasjoner som viser seg fram. For tilreisende som ikke er så interessert i frimerker er det
også muligheter å besøke hotellets badeland og det er relativt kort vei til Østfolds severdigheter og
sommerperler. Det anbefales å reservere hotellplass allerede nå da det samtidig med utstillingen også
er andre arrangement.
Påmeldingsfristen for samlinger er satt til 20. mars 2019 og det er plass til drøyt 700 rammer i
konkurrerende klasser så vi regner med at det kan bli trangt om plassen. Det blir også en klasse med
inviterte samlinger samt en egen court of honour med noen overraskelser. Handlere som vurderer å
ha en salgstand bør ikke drøye for lenge med å melde seg på da tilgjengelige plasser begynner å
fylles opp.
Det blir løpende lagt ut oppdateringer og informasjon om Nordia 2019 på våre hjemmesider
www.nordia2019.no og Facebookside så vi anbefaler interessert i å følge med på disse kanalene.

