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Malaysia 2014
Mathiilda vann Grand Priz 
Mathilda Larsson från Sverige har noterat en stor framgång. Hon vann nämligen Grand Prix
Award för bästa ungdomsexponat i Malaysa 2014. Ett stort grattis till Mathilda.

Sveriges kommissarie Bengt Bengtsson tar för Mathilda Larsson emot Grand Prix Malaysia
2014 Best Youth Award av FIP-presidenten Tay Peng Hian. Detta skedde på banketten i
Kuala Lumpur. Priset, som är en inramad Wau bulan i silver (drake, en av Malaysias
nationalsymboler), var uppsatt av det internationella filatelistförbundet FIP och utdelades
till bästa ungdomsexponat, alla klasser. Mathilda är därmed regerande
ungdomsvärldsmästare! Foto: Jörgen Jörgensen

Fina resultat i Malaysia

Nu har vi fått resultaten från Malaysia 2014. Det är tre svenskar som ställer ut. det är
motiv och ungdom på denna utställning.
Bengt-Göran Österdahl fick med sin The History of Chemistry 93 poäng, vilket betyder
guld. Han fick dessutom specialpris.

Bengt-Göran Österdahl. Arkivbild

Mathilda Larsson ställer ut In the Magic World of Harry Potter, Hon fick 92 poäng med stor
vermeil. Mathilda fick också spelalpris. Därtill är hon kandidat till Grand Prix Best Youth
Award, vilket kungörs på banketten i morgon.

Ronja Höjer i ungdom ställer ut My favourite animals. Hon fick 70 poäng och silver.

Detta berättar den svenske utställningskommissarien Bengt Bengtsson som är på plats i
Malaysia. (141204)

•••••••••••••••••

Sverige har tre utställare med i Malaysia 2014 World Youth Exhibition. Denna omfattar
ungdom och motiv:

Ungdom

Mathilda Larsson, In the Magic World of Harry Potter
Ronja Höjer, My favourite animals

Motiv

Bengt-Göran Österdahl, The History of Chemistry

•••••

Den 1–6 december i år anordnas en FIP-utställning i Kuala Lumpur, MALAYSIA 2014. Det
blir en specialutställning enbart med klasserna motiv, ungdom och modern filateli (00-
talets filateli), i Kuala Lumpur Convention Center.

FIP:s regler för kvalificering gäller. För deltagande i motivklassen fordras en nationell
vermeilmedalj (80 poäng). Exponat som tidigare erhållit en stor vermeilmedalj eller högre
vid FIP- eller FEPA-utställning deltar med 128 blad (8 ramar), övriga med 80 blad (5
ramar). Ungdomsexponat ska vid nationell utställning ha uppnått 70 poäng (10–15 år)
respektive 75 poäng (16–21 år).

Med klassen Modern filateli avses exponat som visar material från år 2001 tills idag. Dessa
kan tillhöra klasserna traditionell filateli, posthistoria eller helsaker. En mindre andel av
det visade materialet kan vara från år 2000 och tidigare, om det är viktigt och relevant för
temat. I klassen kan man visa 48 eller 80 blad (3 eller 5 ramar).

Deltagaravgiften är 50 US-dollar per ram (cirka 350 kronor). För ungdomsexponat utgår
ingen avgift. Svensk utställaravgift 600 kronor tillkommer (ej för ungdom). SFF erbjuder
utställningsförsäkring. Transporten till utställningen och åter bekostas av utställarna
(kommissarien fraktar exponaten som incheckat bagage).

Det är nu dags att anmäla sig som utställare. Utställningens specialreglemente och
anmälningsblankett erhålls genom kontakt med den svenske kommissarien. Anmälan ska
vara denne tillhanda senast den 31 mars. Läs gärna mer om utställningen på
http://malaysia2014.com.my/

Bengt Bengtsson
Svensk kommissarie för MALAYSIA 2014
Snidaregatan 8, 432 43 Varberg
Tel 070–585 07 49. E-post bengt@bengtsson.org

SFF är riksorganisationen för frimärks-, brev- och
vykortssamlare med flera. Förbundet bildades
1886 och har i dag nästan 3.000 medlemmar. De
flesta är med i någon av drygt 100 lokalföreningar
runt om i landet eller i någon av de olika
riksföreningarna.

Sveriges Filatelistförbund
Glasfibergatan 8, 2 tr
125 45 Älvsjö
Tel. 073–203 02 00. E-post: kansli@sff.nu

Copyright: Sveriges Filatelistförbund, Glasfibergatan 8, 2 tr, 125 45 Älvsjö Tel. 073–203 02 00. E-post: kansli@sff.nu

Annonsera Filateli/vykort Förbundet Föreningar Gästbok Kakor (cookies) Kalender Litteratur Länkar Samlamera Tidningen Utställningar
Övrigt

Organize
dby:

PALAYSIA

STAMPE
XHIBIT

29thASIAN
INTERNA

STAMPEXH
IBITION

MARESNI
ECEMBER&

http://www.facit.se/
http://www.safealbum.se/
http://www.stampdealers.se/
https://www.philea.se/
http://www.postnord.se/
http://www.postiljonen.se/
http://www.posthistoria.se/
http://www.facitstamps.se/sv/
https://www.onlinephilately.com/?utm_source=sff&utm_medium=banner
http://www.nordfrim.se/
https://www.alandstamps.com/
http://www.philea.se/shop
https://sff.nu/utstallningar/malaysia-2014/
http://sff.nu/wp-content/uploads/2014/02/141207_mathilda_larsson_malayia.jpg
http://sff.nu/wp-content/uploads/2013/10/131011_uppfrim_torsdag8.jpg
http://sff.nu/wp-content/uploads/2014/02/malaysia_2014.jpg
http://malaysia2014.com.my/
mailto:bengt@bengtsson.org
https://filatelisten.se/
https://filateli.se/
http://netex.se/
http://sff.nu/epost/
http://samlamera.sff.nu/
http://www.sff.nu/bandfrimarken/
http://www.sff.nu/stampel/
http://sff.nu/facit/
http://www.sff.nu/medlem-betalning-how-to-pay/
http://www.vaggeryd.se/
http://www.crowehorwath.net/SE/about/Locations/Bor%C3%A5skontoret.aspx
http://www.sff.nu/medlemsforman-hotellavtal-med-scandic/
http://www.etcweb.se/
mailto:kansli@sff.nu
https://sff.nu/annonsera/
https://sff.nu/filateli/
https://sff.nu/forbundet/
https://sff.nu/foreningarna/
https://sff.nu/gastbok/
https://sff.nu/kakor/
https://sff.nu/kalender/
https://sff.nu/litteratur/
https://sff.nu/lankar/
http://samlamera.sff.nu/
https://sff.nu/tidningen/
https://sff.nu/utstallningar/
https://sff.nu/ovrigt/

