
Danmarks Filatelist Forbund 
 The Danish Philatelic Federation 

Jagtvej 74, 1.sal • Postboks 589 • 2200  København N • Tlf.32 50 18 86 • Fax 32 50 18 87 • Giro 934 0106 
• danfil@danfil.dk

 
 
 

Statutter  for Danmark Medaillen 
 

1. Danmark Medaillen er indstiftet af Danmarks Filatelist Union (DFU) efter vedtagelse 
på Unionens 5. Filatelistdag i Odense 1933. 

2. Den 27. maj 1978 blev DFU ændret til Danmarks Filatelist Forbund (DFF). Uddeling 
af Danmark Medaillen blev midlertidigt indstillet, indtil der i 1989 blev fremstillet en 
ny matrice til fremstilling af medaillen, der bliver slået i sølv. 

3. Medaillen er en kunstnerisk udført plaquette, der på forsiden viser midterpartiet på 
Danmarks første frimærke – 4 RBS – foroven: DANMARK MEDAILLEN og 
forneden DANMARKS FILATELIST FORBUND. Bagsiden bærer inskriptionen 
LABOR PRO PHILATELIA (arbejde for filatelien). Modtagerens navn indgraveres. 

4. Danmark Medaillen kan tildeles danske som udenlandske personer som anerkendelse 
for: 

a. Specialsamlinger af frimærker fra enten Danmark, Dansk Vestindien, 
Grønland, Færøerne, Slesvig 1. zone eller Island, som også er udtryk for 
samlerens selvstændige studier. 

b. Filatelistisk litteratur omhandlende specialstudier indenfor nævnte områder. 
c. Ekstraordinært stort udført arbejde indenfor dansk filateli. 

5. Forslag om tildeling af denne, Danmarks Filatelist Forbunds højeste udmærkelse kan 
for danske filatelisters vedkommende til enhver tid ske gennem forbundsklubberne til 
et medlem af komiteen for Danmark Medaillen. Komiteen kan også selv indstille 
emner. 

6. Komiteen for Danmark Medaillen består af tre medlemmer. Formanden er et medlem 
af DFF’s bestyrelse. De øvrige to medlemmer kan ikke være medlemmer af DFF’s 
bestyrelse, men udpeges af DFF’s bestyrelse for en fire års periode, de kan maksimum 
være medlem af komiteen i 8 år. 

7. Komiteens indstillinger behandles af DFF’s bestyrelse, som har den endelige afgørelse 
om medaillen uddeling. Afgørelser er inappellable. 

8. Indstillinger fra komiteen må være forbundskontoret i hænde mindst et halvt år før 
tildelingen påtænkes. 

9. Der uddeles højst én medalje indenfor hver gruppe ved uddelingen, og det er ingen 
betingelse, at der skal uddeles en medaille i alle tre grupper. Uddelingen finder sted 
efter behov. 

10. Uddelingen kan gøres enten på DFF’s ordinære repræsentantskabsmøde eller en 
national udstilling, hvortil medaljemodtageren bliver indbudt. 

 
 
Således vedtaget på 41. Filatelistdag den 13. september 1970 i Ålborg. 
Ajourføring, der blev vedtaget på DFF’s styrelsesmøde den 26. januar 1990   
Ændring af § 5 vedtaget på styrelsesmødet den 10. november 2001 
Ajourføringer og ændringer vedtaget på bestyrelsesmødet den 24. februar 2008 
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