
 

 

 

   

 

NM brass 2017 
Konsekvenser av resultatene NM 2016 
 
 
Elitedivisjonen 10 korps 
2 korps rykker ned til 1. divisjon  
Korpsene som kommer på 9. og 10. plass i elitedivisjonen og korpsene  
som kommer på 2. t.o.m. 5. plass i 1. divisjon tilbys å spille kvalifisering.  
 
1. divisjon 12 korps 
1 korps får tilbud om opprykk til elitedivisjonen 
3 korps rykker ned til 2. divisjon  
Det er 1 åpen plass til kvalifisering for 1.divisjon. 
Det er fri påmelding til denne kvalifiseringen (dvs: korps fra alle divisjoner og evt. 
nye korps kan delta) 
 
2. divisjon 13 korps 
2 korps får tilbud om opprykk til 1. divisjon 
3 korps rykker ned til 3.divisjon 
Antall ledige plasser vil så være avhengig av resultatet av kvalifisering til  
1. divisjon. Oppfylling av divisjonen til 13 korps vil utelukkende baseres på opprykk 
fra 3. divisjon, i tråd med resultatet frå NM året før (tilbud blir gitt etter 
resultatlisten i 3. divisjon). 
 
3. divisjon 15 korps 
2 korps får tilbud om opprykk til 2. divisjon 
På grunn av en ledig plass i 3 divisjon i 2016 rykker 
2 korps ned til 4.divisjon 
Antall ledige plasser vil så være avhengig av bevegelsene i divisjonene over. 
Oppfylling av divisjonen til 15 korps vil utelukkende baseres på opprykk fra 4. 
divisjon, i tråd med resultatet frå NM året før (tilbud blir gitt etter resultatlisten i 
4. divisjon). 
 
4. divisjon 15 korps 
2 korps får tilbud om opprykk til 3. divisjon 
3 korps rykker ned til 5.divisjon 
Antall ledige plasser vil så være avhengig av bevegelsene i divisjonene over. 
Oppfylling av divisjonen til 15 korps vil utelukkende baseres på resultatet frå NM 
året før (tilbud blir gitt etter resultatlisten i 5. divisjon). 
 
5. divisjon maks 20 korps 
2 korps får tilbud om opprykk til 4. divisjon 
5.divisjon kan ha inntil 20 korps. Ved påmelding utover 20 korps benyttes 
påmeldingstidspunkt som grunnlag for plass. Skulle antallet påmeldte korps til 
5.divisjon overstige 20, kan det vurderes å opprette en 6.divisjon. I så fall 
reduseres antall korps i 5.divisjon til 15, og hvilke korps som beholder plassen 
avgjøres da etter resultatlisten i 5.divisjon 2015.  
 
Gjennomføringsmodellen med opp- og nedrykk, samt divisjonsinndelingen, 
håndteres administrativt av musikksjefen. Skulle det oppstå tvil og uklarheter, 
avgjøres dette av musikksjefen i NMF. 
 

Bergen 5. februar 2016 


