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Reglement for regionsmesterskapet 

  
 
 
Påmelding  

 Påmelding til konkurransen skal skje elektronisk via korpsdrift.no.  

 Påmeldingen er bindende fra påmeldingsfristens utløp. Etter dette tidspunktet må 
påmeldingsavgiften betales også ved avmelding. 
 

 
 
Divisjonsinndeling   

 Deltakerne velger selv divisjon ut fra korpsets musikalske nivå. 
 
 
 
Deltakelse  

 Alle medlemmer i NMF kan delta i konkurransen. 

 Musikkorpset skal være tilsluttet NMF. 

 Alle deltakere skal være registrerte i NMFs medlemsdatabase. De må være medlemmer i 
deltakerkorpset. 

 Musikanter som er registrert som medlem og spiller i flere korps, har mulighet til å delta 
med inntil to korps. Musikantene må være registrert i begge korpsene. Det tas ikke hensyn 
til dobbeltspillende ved trekning av spillerekkefølge.  

 Det forutsettes at det er innbetalt kontingent og forsikring for alle deltakere i 
mesterskapet. 

 Det må leveres deltakerliste med alle deltakerne etter anvisning i utsendt informasjon. 

 To eller flere musikkorps kan slå seg sammen og delta som ett korps.  
 
 
 
Aldersbestemmelser for skolekorps  

 Det er ingen nedre aldersgrense. 

 Øvre aldersgrense: Konkurransen er åpen for deltagere født i 1998 eller senere.  
 
 
 
Dispensasjon  

 Det kan søkes aldersdispensasjon for inntil to musikanter. Disse må være medlem i korpset. 

 Det kan søkes dispensasjon ved sykdom. Dispensasjon kan kun søkes for det instrument som 
må erstattes. Legeattest må fremlegges.  

 Det må sendes skriftlig dispensasjonssøknad til NMF Sør. 
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Bedømming 

 Det benyttes åpen bedømming. 

 Bedømmingskriterier er vedlagt. 

 Dommernes avgjørelse er endelig og kan ikke påklages. 
 
 
 
Premiering 

 Premier gis til 1. til 3. plass i alle divisjoner. 

 Aspirant- og juniorkorps tildeles 1. og 2. plass. De resterende korpsene får en pris tilpasset 
korpsets sterke sider. 

 
 
 
Kontroll 

 Deltakelse i regionsmesterskapet innebærer at korpset har akseptert reglementet, og 
forpliktet seg til å følge dette.  

 NMF Sør har rett til å utøve kontroll med alle deler av reglementet.  

 Hvis korpset eller deltakere opptrer i strid med reglementet eller ikke følger arrangørens 
anvisninger, kan dette medføre diskvalifikasjon for korpset. 

 
 
 
 
Klageadgang 

 Eventuelle klager vedrørende overtredelse av reglementet må dokumenteres. Klage skal 
skje skriftlig.  

 Protester avgjøres av NMF Sør.  

 Uenighet om fortolkning av reglementet forelegges regionstyret i NMF Sør for avgjørelse. 
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