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K O N K U R R A N S E R E G L E M E N T  

 
1) Påmelding 
 Påmelding til konkurransen skal skje skriftlig. Påmeldingen er bindende. 
 
2) Divisjons- og klasseinndeling 

Deltakerne velger selv hvilken divisjon de vil delta i ut fra deres  musikalske 
nivå. 
Administrasjonen forbeholder seg retten til å slå sammen divisjoner dersom 
påmeldingen tilsier dette. Brassband og janitsjarkorps kan også bli plassert i 
samme klasse dersom dette ses som formålstjenlig. 

 
I vurderingsklassen/ konsertklassen med vurdering får korpsene 
kommentarer fra dommerne, men ikke poengsum eller plassering. 

 
 
3) Deltakelse 
 a) Alle medlemmer i NMF kan delta i NMFs konkurranser 
 b) Musikkorpset skal være tilsluttet NMF.  
 c) Alle utøvere skal være registrerte i NMFs database som medlemmer i det 
 musikkorpset de deltar med i konkurransen. 

d) Medlemmer som spiller i flere korps har mulighet for å delta med de korps 
de er registrert som medlem av ved fristen for innsending av deltakerlister. 
Det kan ikke garanteres at det tas hensyn til dobbeltspillende ved oppsett av 
spillerekkefølge. 

 e) Det forutsettes at det er innbetalt kontingent, forsikring og 
 påmeldingsavgift for alle deltakere i mesterskapet 
 f) To eller flere musikkorps kan slå seg sammen og delta som en enhet. 
 g) Konkurranse for ulike besetningstyper regnes som en konkurranse dersom 
 ikke antall deltakerkorps muliggjør egne konkurranser. 
  
4) Aldersbestemmelser for skolekorps 
 a) Ingen aldersgrense nedad 
 b) Øvre aldersgrense: en kan delta i konkurransen det kalenderåret en fyller 
 19 år. 
 
5) Program 

Det er selvvalgt program. Hver korps får tildelt 20 min scenetid frå første til 
siste tone. Innmarsj, presentasjon og utmarsj er ikkje inkludert i desse 
minuttane. 
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6) Dispensasjon 
a) Det kan søkes om dispensasjon for inntil to deltakere over 

aldersgrensen for skolekorps. Dispensasjonssøknaden må være 
grunngitt, og innvilges kun dersom det kan vises til tilstrekkelig god 
grunn for at vedkommende er nødvendig for korpsets deltakelse i 
konkurransen. Dispensasjonssøknader må være sendt innen oppgitt 
frist for å bli vurdert. 

 
b) Det kan søkes dispensasjon ved sykdom. Legeattest må fremlegges. 

  Dispensasjon gis kun for erstatter på samme instrument. 
Det er ingen frist for søknader etter dette punktet.  
 

c) Erstatter ved annet uforutsett fravær kan vurderes etter søknad med 
dokumentasjon. 

 
Erstattere i skolekorps etter punkt b) og c) kan være over aldersgrensen uten 
at det påvirker eventuelle innvilgete dispensasjoner etter punkt a). Det 
oppfordres på det sterkeste til å bruke utøvere i skolekorpsalder. 
 
Alle dispensasjonssøknader må leveres skriftlig. På konkurransedagen må 
søknad leveres fysisk til representant for administrasjonen i NMF Nordvest. 

 
7) Avmelding 
 Påmeldinga er bindende ved påmeldingsfrist. Deltakeravgiften blir ikke 
 refundert eller ettergiven etter dette tidspunkt. 
 
8) Bedømming 
 a) Åpen bedømming benyttes 
 b) Det kan gis opp til 100 poeng for en fremførelse 
 c) Dommernes resultater er endelig og kan ikke omgjøres 
 d) Dommere utpekes av NMF Nordvest 
 e) Musikkorpsene i vurderingsklassen får skriftlig vurdering uten poeng og 
 plassering 
 
9) Premiering 
 Alle deltakende korps får diplom. Det blir delt ut pokal i hver klasse. Antall 
 korps i hver klasse avgjør hvor mange pokaler som blir delt ut i klassene. Det 
 blir delt ut diplom til vinnerne av tilleggspriser. 
 
10) Protester 

a) Eventuelle protester vedrørende overtredelse av reglementet skal skje 
skriftlig og oversendes administrasjonen i NMF Nordvest for saksbehandling 
senest to virkedager etter konkurransen. 

 b) Protester avgjøres av NMF Nordvest v/ administrasjonen 
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11) Kontroll 
 a) Deltakelse i konkurranser innebærer at korpsene har akseptert gjeldende 
 reglement og retningslinjer, og har derved forpliktet seg til å følge disse.  
 b) NMF Nordvest har rett til å utøve kontroll med hensyn til alle deler av 
 reglementet. 
 
12) Konsekvenser ved brudd på reglementet 
 Blir deltakerne funnet skyldig i å ha opptrådt i strid med 
 konkurransereglementet eller ikke fulgt arrangørens anvisninger, kan det 
 medføre diskvalifikasjon for hele musikkorpset. 
 
13) Fortolkning av reglement 
 Uenighet om fortolkning av reglementet forelegges regionstyret for 
 avgjørelser. 


