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Nationell frimärks- 
och vykortsutställning

Svenskt Mästerskap
för vykort, open & ungdom
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Bulletin 1



Vi firar till tusen...
 
SKIVARYD 2011 kommer att bli något som svensk filateli aldrig skå-
dat. Det vågar vi lova redan nu. Två föreningar är huvudansvariga och 
sedan medverkar en rad andra föreningar, kommun och studieförbund 
med flera. Sammantaget är över 100 personer involverade.

Vi har slagit ihop följande jubileer till SKIVARYD:
– Posten i Sverige 375
– Posten i Skillingaryd 150
– Sveriges Filatelist-Förbund 125
– Militärens baracker i Skillingaryd 125
– Skillingaryds Idrottssällskap 90
– Movalla Idrottsplats  75
– Vaggeryds kommun 40
– Östbo Historiska Sällskap 20
Summa: 1.000

Skivaryds Samlarklubb bildades hösten 2009 och var tidigare en avdel-
ning i Östbo Historiska Sällskap. Namnet Skivaryd är en sammanslag-
ning av SKIllingaryd och VAggeRYD, de två tätorterna i kommunen

De åtta jubilarerna medverkar på olika sätt i samband med utställnings-
dagarna. 

SKIVARYD startar egentligen redan på onsdagen den 6 april men då ut-
anför utställningslokalen och då med främst ickefilatelistisk inriktning.

Huvudsponsor är Posten

Alla medverkande föreningar är på sitt sätt sponsorer liksom våra två 
medverkande studieförbund



Stor stab på plats
Skillingaryds IS har en stor vana av arrangemang, har haft fem konser-
ter  med Robert Wells i ishallen. Den fina organisationen med 100 frivil-
liga medarbetare kommer att se till att allt runt utställningen fungerar.

Fem festliga dagar
Vi kommer att ha aktiviteter onsdag–söndag i Skillingaryd. Vi kommer 
också att erbjuda mycket billigt boende så att man kan få ut så mycket 
som möjligt kring filateli och vykort. 

Handlare och postverk
Totalt blir det 10–12 handlare på plats liksom flera postverk. 

OBS! Det blir frimärks-SM i klasserna open, vykort och ungdom.
 
Utdelas på SKIVARYD 2011: Posten Open Trophy, Vykortsstjärnan 
och SFU:s Stora Pris.

Hjärtligt välkomna att ställa ut i Skillingaryd. 
Anmälningsblankett finns på mittuppslaget.















Tre vykort från Skil-
lingaryd;
1) Hovfotografens 
villa. Bror Malmqvist 
lät ta fram mängder 
med vykort i början 
av 1900-talet.
2) Från militären 
där nya militärmu-
seet Miliseum ska 
inredas.
3) Vy från början av 
1930-talet.



Ett urval stämplar med anknytning till bygden.



www.posten.se/frim


