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Birkerød d. 20. dec. 2014

National Frimærkeudstilling
5. og 6. november 2016
Arrangeret i samarbejde med Danmarks Filatelist Forbund og Rudersdal Kommune.

Bulletin nr. 2 fra TAK16 – National Frimærkeudstilling.
Der er nu knap 2 år til, at den Nationale Frimærkeudstilling TAK16 løber af stablen i Birkerød den 5. og 6.
november 2016. Vores udstillingsudvalg er flittigt i gang med planlægningen, der allerede har stået på et år,
siden vi besluttede at afholde en jubilæumsudstilling.
Vi har fået fastlagt priser for handlerstande, og der er sendt tilmeldingsblanketter ud til handlere og postvæsner. De første tilmeldinger er allerede kommet, så alt tegner til, at det også på den front skal blive en stor
succes.
Vi håber, der kommer mange besøgende til vores udstilling – ikke bare fra nærområdet og fra vores venskabsklubber i Nordsjælland og Skåne. Vi glæder os meget til også at hilse på alle vores venner - nye som
gamle fra alle danske frimærkeklubber, og endelig håber vi at få besøg fra vore venskabsklubber i de øvrige
nordiske lande. Husk derfor at sætte kryds ved datoerne 5. og 6. november 2016.
Vi glæder os til at se jer alle sammen, så vi kan sende det fælles signal til omverden om, at vi har verdens
mest spændende og livskraftige hobby.
En af de aktiviteter vi planlægger at lægge store ressourcer i, er at få lavet et godt og læseværdigt katalog,
der er værd at gemme i mange år fremover. Hvis du sidder med en artikel om et filatelistisk emne eller bare
er på idé-stadiet, så kontakt den katalogansvarlige Niels Kristian Hansen på nhansen6@gmail.com
Vi regner med at have udstillingsklasserne parat i anden halvdel af 2015, hvor der bliver åbent for tilmelding;
men du er selvfølgelig allerede nu velkommen til at tilkendegive din interesse. Husk, at TAK16 er en god
forberedelse til den Nordiske udstilling i Vejle i 2017. Husk også, at man skal have opnået mindst 60 point på
en klubudstilling og være medlem af Dansk Filatelist Forbund for at få bedømt sin samling ved TAK16.
Et vigtigt mål for vores udstilling er, at den skal appellere bredt til alle aldre. Derfor planlægger vi en række
aktiviteter, der favner bredt; men mere om det i den næste bulletin. Helt sikkert er det, at der vil være noget
for alle – også hvis man ikke allerede er inden for frimærkesamlernes vidunderlige univers. Vi kan dog allerede nu røbe, at der vil være flere aktiviteter for børn og unge herunder diverse konkurrencer o. lign.
Der er nu gået 10 måneder, siden vi udsendte Bulletin nr. 1 til alle landets frimærkeklubber og -handlere. I
den bulletin meddelte vi, at i dagene 5. og 6. nov. 2016 ville vi afholde jubilæumsudstilling i Birkerød Idrætscenters fortræffelige lokaler, som Rudersdal Kommune har kunnet stille til rådighed for os den weekend.
Desværre har Frimærkemessen på Frederiksberg v. FFF/Frimærkesamleren valgt at afholde frimærkemesse
i 2016 på samme datoer som TAK16. Det fik vi kendskab til medio november 2014, da en frimærkehandler
trak sin tilmelding til TAK16, fordi han allerede havde tegnet kontrakt om en stand ved Frimærkemessen på
Frederiksberg!
Vi har været i positiv dialog med frimærkehandlerforeningen om muligheden for at Frimærkemessen på Frederiksberg kunne flyttes. Desværre har vi fået den tilbagemelding, at en flytning ikke er mulig, fordi lokalerne
på Hotel Radisson Blu Falconer er reserveret til anden side i resten af november 2016.
Trods denne udfordring arbejder vi ufortrødent videre på at skabe et seværdigt og levende jubilæumsarrangement. Samtidig opfordrer vi alle klubber og frimærkehandlere til at støtte TAK16 ved at deltage som udstillere og besøgende samt ved at indgå aftaler om handlerstande.

VI SES PÅ TAK16! – Udstillingen for frimærkesjov og glæde!
Med venlig hilsen
Udstillingsudvalget

PS. Vi arbejder naturligvis med at få mange spændende aktiviteter. Glæd jer derfor til den næste bulletin,
hvor vi forventer at løfte sløret for en rigtig spændende nyhed!

