
PROGRAMPOSTER – forslag til aktivitet 
 

Nedenfor gis forslag til klubbaktiviteter. Listen er utarbeidet av Erik Lunde og Carl Arthur Tønnessen i forbundets styre. Punktene er 

hentet fra egne erfaringer, fra klubbtidsskrifter omkring i landet som forteller om sine programposter etc. 

Erik og Carl Arthur mottar gjerne synspunkter. Listen blir oppdatert ved en senere anledning. 

 

 

Nytt samlerområde Kan medlemmene utfordres til å forsøke et nytt samlerområde? Det kan for eksempel være et nytt 

landområde, motivsamling, hjemsted. Klubben kan evt bidra gjennom innkjøp av smålotter som 

gis bort eller selges billig til medlemmene, under forutsetning av de bygger opp en samling og 

forteller litt om dette i løpet av en bestemt tid. 

Samling, et frimerke fra hvert område En av våre medlemsklubber har engasjert medlemmene gjennom å samle et frimerke fra hvert 

land/område. De har også laget et album til dette formål. Det er overraskende mange land/områder 

som gjennom tidene har utgitt frimerker. Et godt eksempel er Tyskland, som starter med et antall 

frimerkeutgivende stater, via Tysklands samling, kolonier, besetningsområder, oppdeling i Øst og 

Vest-Tyskland og på ny samling til et gjenforent land. 

Det er også mulig å kombinere med premie til de som samler flest land. Mye kunnskap innbakt i 

en slik oppgave, og godt utgangspunkt for flere småforedrag. 

Sosial aktivitet Mange klubber kombinerer frimerkesamling med en sosial aktivitet. Det kan være julebord, 

torskeaften etc., evt besøk ved et museum for klubbens medlemmer med ektefelle/samboer. 

Fellestur Klubben arrangerer utflukt til en utstilling, auksjon, messe. Også her er det mulighet å kombinere 

utflukt med annet program samt også å medta ektefelle. 

Frimerke-quiz Mange klubber starter møtene sine med en quiz om ulike samlerområder. Vanskelighetsgraden 

kan varieres. Medlemmene tar på omgang oppgaven med å lage quiz. Det kan også avtales med 

andre klubber i området at det byttes oppgaver. 

Miniauksjon på møtene Medlemmene oppfordres til å ta med seg materiale. 

Høst-/vårauksjon Lag en litt større auksjon et par ganger i året. Dette engasjerer både auksjonskomiteen og 

innleverer. Kombinert med aktiv utsendelse av auksjonslisten til interesserte, også utenfor 

medlemsmassen, er det mulighet for nye medlemmer. 

Invitere medlemmer Medlemmer som ikke deltar jevnlig på møtene. Lag en programpost (foredrag, quiz, auksjon etc) 

og tilskriv disse medlemmer med oppfordring om å delta. Det er viktig med nye medlemmer, men 

like viktig å holde på de en har. 



Miniforedrag på møtene Medlemmene forteller på omgang om sine samlerområder, regionkontakt inviteres til å holde et 

innlegg, representant fra posten, historielag, frimerkehandlere etc. 

Frimerkehandler En lokal frimerkehandler inviteres. Nytt materiale skaper liv. 

Medlemmenes 3 - 5 minutter Medlemmer forteller om et område de er interessert i. Dette kan skje uten omfattende forberedelse. 

Mange har betydelig kunnskap om et område og også materiale. Bruk dette som utgangspunkt for 

å formidle til de andre medlemmer. 

Monteringskurs Få tak en person med erfaring fra montering og inviter til et lite kurs. Det finnes også oppskrifter 

på bruk av programvare etc på forbundets nettsider. 

Monteringskonkurranse Noen er erfarne utstillingssamlere, andre er i en oppstart. Uansett, mange synes det er moro å vise 

frem og fortelle om sitt samlerområde. Lag en intern monteringskonkurranse. Det må ikke være 

hele 8 rammer slik som på en internasjonal utstilling. Forsøk med 16 ark i A4 format. 

Stand på postkontor/kjøpesenter Er det mulig å få låne en liten plass og vise frem noen objekter? Det kan vises samlinger, 

tippekonkurranse, salg av objekter dersom mulig, lokalt personlig frimerke produsert for 

anledningen? Forbundet har en vervebrosjyre som kan benyttes. Lokal info om klubben kan 

kopieres på motsatt side. 

I tillegg til frimerker kan vises annet av lokal interesse. Et tema som garantert vekker interesse er 

postkort med lokal tilknytning. Husker du den bygningen der? Der var det tidligere 

melkebutikk…. 

Inviter naboklubben, fellesmøter Det er fullt mulig å lage et arrangement sammen med naboklubbene. Ta et initiativ, finn et lokale, 

inviter en foredragsholder, vis noen samlinger, lag en liten auksjon. 
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