
 

 

 

REGLEMENT FOR ROGLANDMESTERSKAPET FOR SKOLEKORPS 

Oppdatert 26. mai 2014 
 

§ 1. FORMÅL MED KONKURRANSEN 
NMFs grunnverdier er spilleglede og fellesskap. Konkurransene skal fungere som et 
verdifullt virkemiddel for å bidra til positive og utviklende korpsopplevelser.  

 
Musikanter, dirigenter, ledere og arrangører skal legge til rette for at: 
- musikkorps skal oppleves som en interessant, spennende og utviklende hobby 
- enkeltmedlemmets og musikkorpsets selvfølelse og identitet blir styrket 
- deltakelsen er forankret på rettferdighet og gode moralske verdier 
- musikkorpset kan prestere sammen og ta et felles ansvar for de mål som er satt 
- fellesskap og nettverksbygging mellom musikkorps får en sentral plass 
- musikkorps blir synlige 

 

§ 2. DEFINISJONER 

Skolekorps: korps med øvre aldersgrense 19 år. Det vil si en kan delta i 

RM det kalenderåret en fyller 19 år. 
Musikant: Enkeltmedlem i Skolekorps som skal delta i RM. 
Musikanten må være registrert som aktivt medlem i NMFs medlemsdatabase. 
Deltakerliste: Liste over Musikantene i Skolekorpset som skal delta i RM. 
Administrasjonen: Administrasjonen i NMF Rogaland. 

 

§ 3. PÅMELDING 
(1) Alle skolekorps som er medlemmer i NMF kan delta i RM. 
(2) Påmelding til RM skal skje skriftlig i henhold til frister i invitasjon. 

 

§ 4. DIVISJONSINNDELING 
Divisjonsinndeling: Deltakerne velger selv divisjon ut fra skolekorpsets musikalske nivå. 
Administrasjonen kan i spesielle tilfeller oppfordre korpsene til å bytte divisjon. 

 



§ 5. BETINGELSER FOR DELTAKELSE 
(1) Alle musikanter kan delta i RM med det skolekorpset de er innmeldt i. Medlemmene må 
være innmeldt i korpset innen 01.01. konkurranseåret. 
(2) Musikanter som er registrert som aktive medlemmer i flere skolekorps, kan delta med 
inntil to skolekorps i RM. Den aktuelle musikant skal være innmeldt i begge skolekorpsene 
innen 1. oktober året før RM.  
(3) Det er en grunnleggende betingelse for deltakelse i RM at medlemskontingent til NMF, 
forsikring og påmeldingsavgift er innbetalt innen oppgitte frister. 
(4) Skolekorpset er selv ansvarlig for overholdelse av frister. 

 

§ 6. ANKEBEHANDLING AV DISPENSASJONSSØKNADER 
(1) Vedtak gjort av administrasjonen kan ankes til regionstyret.  
(2) Ankeinstans gis mulighet til å utøve skjønn i behandling av ankene. 
(3) Vedtak fattet av ankeinstansen er endelig. 

 

§ 7. SAMARBEIDENDE SKOLEKORPS 
To eller flere skolekorps kan etter begrunnet søknad til administrasjonen delta som en 
enhet. Alle medlemmene i de samarbeidende korpsene skal i slike tilfeller ha anledning til 
å delta.  

 

§8. SPILLETID 
Hvert korps har 15 minutter spilletid til rådighet fra første til siste tone. 
Det trekkes ett poeng per hele minutt utover angitt tid.  

 

§9. REPERTOAR 
(1) Korpsene i 1. og 2. divisjon skal presentere minst ett originalskrevet stykke i sitt 
repertoarvalg. 
(2) Soliststykker skal ikke inngå i korpskonkurransen 

 

§ 10. SYKDOM OG UFORUTSETT FRAVÆR 
(1) En musikant som har blitt syk etter at fristen for innlevering av deltakerliste er utløpt 
kan erstattes. Betingelsen er at det foreligger søknad med legeattest som bekrefter at 
sykdommen har oppstått etter innleveringsfristen og at erstatteren er innenfor 
aldersgrensen. 
Søknaden behandles av administrasjonen. 
(2) Musikanten kan kun erstattes av en som spiller samme stemme. 
(3) Erstatter ved annet uforutsett fravær kan vurderes etter søknad med dokumentasjon. 

 

§ 11. AVMELDING 
Avmelding kan skje inntil 4 uker før konkurransedagen. Etter dette tidspunktet vil ikke 
påmeldingsavgiften bli refundert. 

 



§ 12. BEDØMMELSE 
(1) Åpen bedømming i RM 
(2) Det kan gis opp til 100 poeng for en framførelse. 
 

 

§ 13. PROTESTER 
Eventuelle protester fra skolekorps eller musikanter vedrørende overtredelse av 
reglementet skal dokumenteres og skje skriftlig til administrasjonen innen 48 timer etter 
at resultatene er offentliggjort. 
Protester behandles av administrasjonen, og kan ikke ankes. 

 

§ 14. KONTROLL 
(1) Deltakelse i RM innebærer at skolekorpset og musikantene 
har akseptert gjeldende reglement og retningslinjer og forpliktet seg til å følge disse. 
Administrasjonen forbeholder seg retten til å kontrollere at reglementet blir overholdt. 
(2) Deltakerlister kontrolleres før fremføring. 

 

§ 15. KONSEKVENSER VED BRUDD PÅ REGLEMENTET 
(1) Dersom et skolekorps opptrer i strid med reglementet kan det medføre diskvalifikasjon 
av hele skolekorpset. 
(2) Diskvalifikasjon vil si at skolekorpset ikke blir listeplassert. 
(3) Administrasjonen har anledning til å fastsette andre reaksjonsformer avhengig av 
regelbruddets karakter. 

 

 


