
HOFI 2011 - National frimærkeudstilling
lørdag den 10. september 2011 kl. 10.00 - 17.00
søndag den 11. september 2011 kl. 10.00 - 16.00

Forum Horsens
Langmarksvej 53
Horsens

Horsens Filatelistklub kan i 2011 fejre sit 100 års jubilæum og står i den anledning som 
vært for HOFI 2011 - årets store, nationale frimærke-udstilling.

Samlere fra hele landet vil på HOFI 2011 præsentere tusinder af frimærker, der rækker 
fra motiver og hjemstavns-filateli til højt specialiserede samlinger, som også kalder på 
international interesse. Desuden vil flere landes postvæsener samt frimærkehandlere fra 
ind- og udland deltage.

Alle er velkomne på udstillingen - der er gratis adgang.

Vinderen af hovedgevinsten: 1 stk. lift i en weekend blev nr. J23
Henvendelse til Holger Degn, tlf. 7564 6018 eller mail: degnholger@stofanet.dk

HOFI-udstillingens katalog er klar - læs mere her

Månedens frimærke-historie:

Vitus Bering i det store udland
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Sådan finder du vej til Forum Horsens
På Forum Horsens’ hjemmeside findes rutebeskrivelser - klik her: 
http://www.forumhorsens.dk/default.asp?info=2
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HOFI 2011 klar med katalog
HOFI 2011 er nu klar med udstillingens katalog - et katalog, der går nye veje.

Kutyme har gennem mange år været, at en udstilling ledsages af et katalog med 
artikler om lærde, filatelistiske temaer.

HOFI-kataloget går en anden vej og sætte fokus på glæden ved at samle på frimærker.

Det afspejles i titlen: ”Frimærker - meget mere end takker og takster - Et katalog om 
filateliens forunderlige verden og glæden ved at samle”.

I kataloget kan læserne møde 10 samlere, der fortæller om, hvorfor de samler, som de 
gør. Både begyndere og højt specialiserede filatelister åbner dørene og inviterer 
indenfor i deres frimærke-univers, hvor de bl.a. beretter om gode oplevelser, om de 
bedste køb og byttehandler, om timer med frimærkerne og om, hvorfor de er medlem 
af en frimærkeklub.

En ”rigtig” filatelistisk artikel har også fundet vej til kataloget: Henrik Plovst går i 
artiklen ”Elefantens hemmelighed” på detektiv-jagt i historien om et af Danmarks 
smukkeste frimærker, elefantmærket fra 1970.

Desuden rummer kataloget en fyldig fortegnelse over de udstillede samlinger, plan over 
udstillingsområdet mm.

Det 100 sider store katalog koster 60 kr. Det kan købes på HOFI-udstillingen eller 
bestilles hos Niels Bundgaard, nhbu@stofanet.dk. Ved bestilling kommer forsendelse 
oven i prisen.
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100 år i filateliens tjeneste
- Velkommen til aftenens møde. Vi starter som vanligt med at udtrække mødepræmien.

Onsdag aften i Horsens Filatelistklub - og en onsdag aften som så mange andre. To 
gange om måneden mødes samlere fra Horsens og omegn for at snakke, bytte, måske 
høre et foredrag og i det hele taget hygge sig med den hobby, de har gjort til deres. 
Akkurat som det sker i frimærkeklubber mange andre steder i landet.

Netop dér ligger vel den væsentligste begrundelse for en klub som Horsens 
Filatelistklub. Vi kan snakke udstillinger, medaljer og fornemme samlinger, der er værd 
at vise frem for kritiske dommere, men for frimærkeklubberne er alfa og omega, at 
medlemmerne med jævne mellemrum gider rykke en aften ud af kalenderen for at 
mødes med ligesindede omkring en fælles interesse. Og nogle aftener vender man hjem 
med nyt til samlingen, andre gange ikke, men under alle omstændigheder er man 
blevet lidt klogere på filateli og alt, hvad dertil hører.

Sådan har det nu været i Horsens Filatelistklub i snart 100 år. 11. september 1911 blev 
klubben stiftet, og lige siden har medlemsmøderne fungeret som omdrejningspunktet. I 
nogle perioder hyppigere end i andre, ligesom deltager-tallene har haft sine op- og 
nedture. Verden uden omkring har også virket ind med krige og økonomisk turbulens, 
samfundet har udviklet sig fra nøjsomhed til velfærd, og foreninger er kommet og gået. 
Hele vejen igennem har de lokale filatelister haft deres fri- og mødested, hvor de har 
kunnet lægge alt andet til side og koncentrere sig om det at samle på frimærker.

Da Horsens fik sin første
 frimærkeklub, havde byen
 lige sagt farvel til sin bypost.
 En sådan fungerede fra 1883
 og bare seks år frem, men 
 nåede på den korte tid at
 udgive en række mærker - og
 overtrykke flere af dem!

Tidligt på færde

100 år er mange, og Horsens Filatelistklub hører til blandt de ældste i provinsen.

Oven i købet kunne det have været et 117 års jubilæum, der fejres med den store HOFI 
2011-udstilling. For allerede i 1894 fandt byens frimærkesamlere første gang sammen 
og stiftede Horsens Philatelistforening. Det skete blot to år efter, at Kjøbenhavn 
Philatelist Klub havde sat i gang som landets første.

Mødeprotokollen eksisterer stadig og fortæller om en begyndelse med 18 medlemmer, 
der betalte et start-kontingent på én kr. Her kan man også læse, at der hurtigt kom 
gang i udvalgs-cirkulationer - og at bestyrelsen allerede i sommeren 1895 måtte give 
medlemmerne en opsang pga. smøleri med disse sendinger!

Protokollen slutter med generalforsamlingen 1898. Det samme gør oplysningerne om 
Horsens Philatelistforening, som tilsyneladende gik i sig selv efter blot fire år.

Store ambitioner

13 år senere - i 1911 - mødtes de lokale samlere igen, og Horsens Filatelistklub kom til 
verden. En klub, som hurtigt voksede til 36 medlemmer i Horsens og 40 spredt ud over 
hele landet.

Interessen udefra skal ses i sammenhæng med, at frimærkeklubberne dengang ikke var 
så mange, og Horsens tog udfordringen op. Med bankkasserer A. Koppel som redaktør 
begyndte klubben i 1913 at udgive ”Frimærke-Tidende” - et blad, der i årene efter kom 
til at fungere som bindeled mellem den horsensianske klub, der havde ambitioner, for 
navnet blev ændret til Filatelistklubben Danmark.

Det standsede ikke dér. Under Den Første Verdenskrig blev der etableret kontakt til 
samlere i vore skandinaviske broderlande. Det førte til oprettelsen af Filatelistforeningen 
Skandinavia med hovedsæde i Horsens og med bankkasserer Koppel som drivkraften. 
Hvilket betød, at da Koppel i de tidlige 1920’ere flyttede til Esbjerg, flyttede Skandinavia 
og ”Frimærke-Tidende” med ham.
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Måske blev det nationale og skandinaviske arbejde lidt for fjernt for de horsensianske 
samlere. I hvert fald begyndte medlemstallet at falde. I 1924 beretter protokollen om 
møder med blot tre-fire deltagere. Omkring marts-april samme år gik klubarbejdet helt i 
stå, og frem til oktober 1929 er der igen stilhed omkring det filatelistiske arbejde i 
Horsens.

Inden da var der 13. januar 1922 medlemsmøde, hvor 15 deltog. Her blev bortloddet ét 
stk. Danmark 16 skilling - også i dag et eftertragtet og ikke alt for ofte set mærke. Alle 
de 15 fremmødte købte et lod, der kostede én kr. Mærket var indkøbt for 12 kr. - og 
overskuddet på tre kr. rakte såmænd til fælles kaffebord for hele flokken. Sådan!

NEPA-mærkerne

Den genopstandne forening, der samlede 31 til sin indledende generalforsamling i 
oktober 1929, blev hurtigt kastet ud i diskussionerne om et øget samarbejde mellem 
København og provinsen - diskussioner, der i 1931 endte med stiftelsen af Danmarks 
Filatelist Union og dermed starten på det landsdækkende samarbejde, der stadig 
fungerer.

Samme år kunne Horsens Filatelistklub fejre sit 20 års jubilæum og markerede det med 
en propaganda-udstilling på byens Hotel Heimdal, der de første 
mange år også var klubbens faste mødested. Det blev en 
meget rost udstilling og den første af mange - den fuldstændige 
liste over større og mindre udstillinger med Horsens Filatelistklub 
som vært tæller 14, når den forestående HOFI 2011 tælles med.

Mange af udstillingerne har haft særstempler - og en af dem fik 
endda noget, der med lidt god vilje kan kaldes sit eget frimærke.

Det drejer sig om den nordeuropæiske NEPA-udstilling, Horsens 
Filatelistklub påtog sig i september 1936, da klubben fyldte 25 
år. Det var et stort arrangement, og hovederne blev lagt i blød 
for at skaffe den nødvendige økonomi. Løsningen blev det 
særlige NEPA-mærke: Fra postvæsenet fik klubben fat i nogle af 
tête-bêche-arkene med 5- og 10-øres mærkerne fra H.C.
Andersen-mindeudgaven, der udkom i oktober 1935, og på de 
hvide felter blev Horsens’ byvåben påtrykt, hvorefter mærkerne 
solgtes til fordel for den store udstilling.

I øvrigt kom disse mærker 35 år senere igen til at støtte dansk 
filateli. For da Horsens Filatelistklub i 1971 markerede sit 60 års 
jubilæum med en mindre udstilling, bidrog frimærkehandler 
Robert Bechsgaard med et oplag af NEPA-mærkerne, der blev 
solgt som 
et led i bestræbelserne på at skaffe penge til det jyske filateliens hus, der blev indrettet 
i Århus.

NEPA-udstillingen blev også en
 anledning til at arrangere en 
 luftpost-flyvning fra Horsens 
 til København - med jævnligt 
 sete særkuverter som resultat.

En jublende succes

1930’erne og 1940’erne blev gode for Horsens Filatelistklub. Medlemstallet steg og 
nåede i de bedste år et par hundrede, og møderne samlede typisk 60-90.

Overskud var der også til masser af selskabelighed, hvor ægtefællerne jævnligt deltog. 
Der var sommerudflugter med bus eller i private biller - ja, såmænd også en 
cykeludflugt. Der var fastelavnsfest med tøndeslagning, andespil til mortensaften og 
festmiddage med dans efter større udstillinger eller i forbindelse med klubbens 
fødselsdage. Endda en revy står omtalt i protokollen, opført i februar 1939. Temaet? Jo, 
meget oplagt en filatelists genvordigheder både i hjem og i klub. Revyen blev, kan vi 
læse, ”en jublende succes”.

Et års tid senere lød mere alvorlige toner, da tyskerne 9. april 1940 besatte Danmark. 
Aftenen før var der generalforsamling i klubben, og det blev et noget dystert referat, 
sekretæren den følgende dag nedfældede i protokollen: ”I aftes, da vi skiltes, var vi 
glade over det gode forløb, generalforsamlingen havde haft, men nu få timer senere er 
alt forandret. Forhåbentlig går alt vel, og vor klub må vedblive at bestå trods de 
prøvelser, der sikkert vil komme.”

Klubben bestod og fortsatte troligt sine møder gennem besættelsesårene. Faktisk blev 
det først til en aflysning, da befrielsen kom. For de lokale samlere havde planlagt at 
samles den 8. maj 1945 - tre dage efter tyskernes overgivelse, men det blev aflyst ”på 
grund af de ekstraordinære forhold”, som protokollen fortæller.
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Trods krig og besættelse  
fejrede Horsens i 1942 sit  

500 års købstads-  
 jubilæum. Også postalt  

blev begivenheden 
markeret  

HOFI ´92

Årene siden kan med ét ord bedst betegnes som stabile. Interessen har ikke været til 
revyer og tøndeslagning. Til gengæld ligger medlemsmøderne som jævnlige punkter 
hveranden uge årti efter årti.

Specielt én person kom til at præge klublivet: regnskabskonsulent Tom Plovst. Han fik 
plads i bestyrelsen i april 1954; i 1960 overtog han posten som formand og bestred 
denne opgave helt frem til 1992. Dermed blev han ikke kun klubbens længst siddende 
formand - og oven i købet en meget aktiv af slagsen. Han var desuden medlem af 
hovedbestyrelsen for Danmarks Filatelist Union - i dag Danmarks Filatelist Forbund - og 
sikrede de horsensianske medlemmer god orientering om, hvad der skete på landsplan.

Tom Plovst var også manden, der officielt bød velkommen, da Horsens Filatelistklub i 
marts 1992 stod bag sin hidtil største opgave, den nationale udstilling HOFI ’92.

Udstillingen markerede klubbens 80 års jubilæum, der faldt i september 1991. Det blev 
dog besluttet at udskyde arrangementet til 1992, fordi det så kunne indgå i fejringen af 
Horsens Bys 550 års købstadsjubilæum.

I dag markerer Horsens Filatelistklub sig udadtil med den årlige byttedag, der gennem 
de seneste mange år fast har ligget den første lørdag i december.

Og ellers handler det mest om møderne hveranden onsdag. De møder, der er rygraden i 
klubbens arbejde. Akkurat som i landets mange andre klubber, hvor frimærkesamlerne 
mødes.

HOFI 2011 er ikke den første af sin slags. Den første
HOFI-udstilling fandt sted i 1961 ved Horsens

Filatelistklubs 50 års jubilæum, og siden har der været
udstillinger med dette navn i 1971, 1981 og 1992.
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Vil du være medlem?
Du er altid velkommen til at kigge indenfor, når Horsens Filatelistklub holder møde. Det 
er helt uforpligtende.

Klubbens medlemmer mødes den anden og fjerde onsdag i månederne september-
november og januar-april. Møderne foregår på VIA University College, 
Strandpromenaden 4C i Horsens (ved siden af Silvan). Dørene åbnes kl. 18.30, mødet 
starter officielt kl. 19.00, og vi slutter ved 22-tiden.

Desuden holder klubben en årlig byttedag den første lørdag i december.

Det aktuelle mødeprogram finder du her
http://www.dff-klubber.dk/horsens/hfhjemmeside1.htm

Hvis du beslutter at blive medlem, er kontingentet 350 kr. årligt. I kontingentet indgår 
abonnement på Dansk Filatelistisk Tidsskrift, som udgives af Danmarks Filatelist 
Forbund.

Du er altid velkommen til at kontakte vores formand for nærmere oplysninger: Henrik 
Plovst, tlf. 75 61 78 55, e-mail: plovst@stofanet.dk
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Udstillingsreglementer
HOFI 2011 får dels en national udstilling, dels en klub-udstilling for medlemmer af 
Horsens Filatelistklub.

Reglementet for den nationale udstilling finder du her

Reglementet for klubudstillingen finder du her
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Tilmeldingsskemaer
Her finder du tilmeldingsskemaerne til HOFI 2011. De ligger som pdf'er, der er nemme 
at printe ud og derefter udfylde. 

Skema, kopi af indledningsplanche og eventuel synopsis sendes til udstillingsudvalget 
som anført i reglementerne.

Tilmeldingsskema til den nationale udstilling finder du her

Tilmeldingsskema til klubudstillingen finder du her

ENGLISH - exhibition application form in English can be found here
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Handlere på HOFI 2011
Listen over de frimærkehandlere og postvæsener, som deltager på HOFI 2011, finder du 
ved at klikke her

Tider for frimærkehandlere og postvæsener:

Fredag:  kl. 11.00 til senest kl. 18.00.
lørdag:   kl. 09.00 til senest kl. 18.00.
søndag: kl. 09.00 til påbegyndelse af nedpakning umiddelbart efter lukketid kl. 16.00.
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Udstillingsplan og udstillere
Udstillingsplan samt listen over udstillere, som deltager på HOFI 2011, finder du ved at 
klikke her

Bulletin samt tilmelding til Palmerés, finder du ved at klikke her

Dommerkollegiet, som skal bedømme de udstillede samlinger på HOFI 2011, består 
af:

Søren Juhl Hansen (formand)
Jørgen Jørgensen
Birthe King
Ebbe Eldrup
Karsten Jensen
Chris King
Morten Piper
Christian Jantzen
Lars Peter Svendsen
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Palmarés
Hofi 2011 inviterer alle til at deltage i udstillingens palmarés

lørdag den 10. september kl. 18.30 i Forum Horsens’ VIP-lounge.

Menuen bliver:

Forret: Røget lakseroulade med peberrods-creme med sprøde salater, limefrugt, cherry 
tomater og frisk dild. Friskbagt brød med smør.

Hovedret: Citron/krydderurtesmør-stegt unghanebryst på grønsagssaute og med nye 
dampede grønsager, timiansauce og nye kartofter med groft salt og persille.

Dessert: Chokolade-trøffelkage med frugter, bærcoulis og vanillieskum

Kaffe og småkager

Prisen er kr. 250,00 pr. kuvert. Drikkevarer kan købes til rimelige priser.

Tilmelding skal ske til senest 1. september til

Frank Miller, tlf. 30 28 48 94, e-mail: frankmiller@stofanet.dk

eller

Niels Bundgaard, tlf. 75 65 72 48, e-mail: nhbu@stofanet.dk
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Program
Lørdag:        0930: Udstillingen åbnes.
                   1000-1130 Bølgeliniegruppen. Mødelokale i loungen.
                   1100: Udstillerseminar: Introduktion til en frimærkeudstilling.
                   1200: Generalforsamling i Postkortsamlerklubben. Mødelokale
                            i loungen.
                   1400: Udstillerseminar: Udstilling af traditionel/posthistorie.
                   1700: Udstilling lukkes.
                   1830: Palmerés med overrækkelse af ærespræmier og diplomer til de 
                            udstillere der er til stede.

Søndag:        0930: Udstillingen åbnes.
                    1030: Diplom- og præmieoverrækkelse.
                    1100-1300: Dommerne møder udstillerne.
                    1300: Danske Motivsamlers generalforsamling. Mødelokale i
                             loungen.
                    1500: Vinder af publikumsafstemningen offentliggøres.
                    1600: Udstillingen lukkes.
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Horsens på frimærker

200-året  for Berings død Danske småøer Danske 
trækfugle

Færger

1900-tallet, serie 3

100-året for Ellehammers første flyvning

Gamle Danmarkskort
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Månedens frimærke-historie
Frimærker og postkort gemmer på masser af historier. Her er nogle af dem:

September 2011                                    August 2011

Vitus Bering i det store udland Alle de små byer i Manchuriet

Juli 2011                                                   Juni 2011

Takster for alle pengene Verdens første poststempler

Maj 2011                                                        April 2011

De bedes godhedsfuld... Hele verden komplet - eller tæt på

Marts 2011                                                    Februar 2011

Et fabrikseventyr på postkort Bragt ud af postmesterens bud

Forside
Find vej til Forum Horsens
HOFI-kataloget er klar
Horsens Filatelistklub 100 år
Vil du være medlem?
Udstillingsreglementer
Tilmelding
Handlere
Udstillingsplan og udstillere
Palmarés
Program
Horsens på frimærker
Månedens frimærke-historie
Artikler om frimærker
Sponsorer
Danmarks Filatelist Forbund
Overnatning
Forum Horsens
Kontakt
Billeder
Resultatliste

http://hofi2011.dk/index.php?side=47 Go SEP OCT FEB

06
2012 2013 2015

7 captures

👤 ⍰❎
f 🐦

6 Oct 2013 - 6 Apr 2017 ▾ About this capture



Januar 2011                                                      December 2010 

På øvelse ved Horsens En fængslende hobby

November 2010                                                Oktober 2010

Læst og påskrevet Horsens' ældste postkort?

September 2010                                              August 2010

Post på tværs af fronterne Fugholm - det må vist være Horsens

Juli 2010                                                             Juni 2010

5 øre ekstra - og så afsted til udlandet Når frimærker taler tysk og fransk

Maj 2010                                                           April 2010:

Ups - en politisk smutter Tålmodighed er en dyd
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Marts 2010:                                                     Februar 2010:

Ups, de forkerte noder… HC Andersen på kinesisk
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I dybden med filatelien
På dette sted vil med tiden komme større og mindre artikler om filatelistiske emner. 
Mange af artiklerne vil gå i dybden med et emne, andre anlægger måske en lidt mere 
uhøjtidelig vinkel.

Artiklerne ligger som pdf-filer i A4-format, så du nemt kan printe en kopi ud, hvis du 
synes, du kan bruge oplysningerne. Artiklerne må ikke bruges kommercielt uden aftale 
med HOFI 2011 og den enkelte forfatter.

Har du specialviden om et emne, og vil du delagtiggøre andre i denne viden? Vi 
modtager gerne artikler. Klik ind under "Kontakt" og send os en mail.

Posttakster i Horsens 1866 og 1880
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Sponsorer for HOFI 2011
Følgende sponsorer er med til at sikre, at HOFI 2011 kan gennemføres:

Advodan Horsens
AH Bolig v/Aase Hansen
Anegaard & Degn
Anonym giver
Antirust Centret
Arbejdernes Landsbank
Aut. Elinstallatør Agergaard & Scmidt
Biledgaard Profil
Bowl 'n' Fun
Brdr. Kier A/S
Bruun Rasmussen Auktioner
Centrum Computer
Den Gyldne Hest
Dyrehandleren
Euromaster
Familien Hede Nielsens Fond
Filip´s Sten & Billedhuggeri
Finn Jensen
FitNees Horsens ApS
Forum Horsens
Frantz Høy
Fætter BR
Føtex, Bangagervej
Ginnerup Automobiler
GF Forsikring
Hansen & Nissen
Harald Nyborg
Home v/Poul Johansen
Horsens Jern- & Staalforretning A/S
Horsens Lift ApS
IdéSkilte
Imerco
Inspiration
Jysk
Kvist Galleri & Interiør
Legekæden-Legeland
Løvbjerg Supermarked A/S
Matas
Middelfart Sparekasse
Nordisk Kellogg´s ApS
Nordfrim
Ole Jensen Møbler & Tæpper A/S
Papyrus
PhotoTeam
Platantæpper
Posten Island
Post Greenland
Posten Åland
Postverk Føroy
Punkt1
Reel Total-Service
Sanistål
Silvan
Smag & Behag
Stark
Sparekassen Kronjylland
Sydbank
Vestjysk Bank
VVS Lars Juhl
ZAP-In
Aarstiderne

Horsens Filatelistklub siger mange tak for hjælpen.

En særlig tak til Horsens Garden, klik her
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Danmarks Filatelist Forbund
Danmarks Filatelist Forbund har sin egen stand på udstillingen.

Indtil da kan du læse mere på http://www.danfil.dk/
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Overnatning
Guide til restauranter, hotel og overnatningsmuligheder i Horsens og omegn kan findes 
på http://www.eat-n-sleep.dk/horsens/
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Forum Horsens
HOFI 2011 skal finde sted i Forum Horsens - byens store kultur- og sportscenter, som 
blev taget i brug i efteråret 2004.

Åbningen blev markeret med et kæmpemæssigt show i den store hal, der kan rumme 
op til 4500 tilskuere. Denne hal skal i september 2011 danne rammen om udstillings-
delen af HOFI 2011.

Udstillingens handlende, postvæsener mv. placeres i den mindre Hal 2.
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Læs mere om Forum Horsens på http://www.forumhorsens.dk/
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Kontakt
Har du spørgsmål om HOFI 2011, kan du kontakte

Frank Miller, tlf. 30 28 48 94, e-mail:frankmiller@stofanet.dk

Niels Bundgaard, tlf. 75 65 72 48, e-mail: nhbu@stofanet.dk

Forside
Find vej til Forum Horsens
HOFI-kataloget er klar
Horsens Filatelistklub 100 år
Vil du være medlem?
Udstillingsreglementer
Tilmelding
Handlere
Udstillingsplan og udstillere
Palmarés
Program
Horsens på frimærker
Månedens frimærke-historie
Artikler om frimærker
Sponsorer
Danmarks Filatelist Forbund
Overnatning
Forum Horsens
Kontakt
Billeder
Resultatliste

HORSENS FILATELISTKLUB © 2010 INKA MEDIA

http://hofi2011.dk/index.php?side=44 Go SEP OCT FEB

06
2012 2013 2015

7 captures

👤 ⍰❎
f 🐦

6 Oct 2013 - 6 Apr 2017 ▾ About this capture



Billeder
Billeder fra forberedelserne

Billeder fra lørdag den 10.09. samt Palmerés.

Billeder fra søndag den 11.09.
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Resultatliste
Resultalister:

Resultatliste - Mesterklassen

Resultatliste - National

Resultatliste - Klub

Vinderen af Mesterklassen blev:

Lars Engelbrech

Vinderen af publikumsafstemningen blev:

Ronald Kristensen for DFDS 1866-1966 (489-492)
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