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Norges Musikkorps Forbund og teknisk komité sportsdrill i Norges Danseforbund 

inviterer til Drill Grand Prix 17. – 19. februar 2017 i  

Jessheim is- og flerbrukshall.  

 

Drill Grand Prix (DGP) ble sist arrangert i 2015, og er et samarbeidsprosjekt mellom 

korpsdrill og sportsdrill. Korpsdrillere og sportsdrillere i et tettere samarbeid er helt i 

tråd med det som skjer med drill internasjonalt. I august 2017 inviteres det nemlig til 

en felles Grand Prix konkurranse i Kroatia, og Drill Grand Prix vil være konkurransen 

der både korps- og sportsdrillere kan kvalifisere seg. Norge kan være representert 

med inntil 3 drillere fra hvert forbund i tre ulike aldersklasser i Solo 1 Baton og Solo 2 

Baton kvinner og menn, samt én Drilldans tropp fra hvert forbund.  

 

I tillegg til uttaksklassene, er det også anledning til å stille i andre konkurranse-

kategorier i Drill Grand Prix. Vi tilbyr konkurranse i følgende kategorier: 

 

KORPSDRILL 

Solo 1 Baton intermediate og advanced 

Solo 2 Baton intermediate og advanced 

Solo X Strut intermediate + advanced 

Drilldans solo advanced 

Drilldans tropp åpen aldersklasse i 1. div. 

Det blir ingen konkurranse i Aspirant 

SPORTSDRILL 

Solo 1 Baton og Solo 2 Baton 

Individuell junior level Elite 

Individuell senior level Elite 

Par junior level Elite 

Par senior level Elite 

Tropp junior/senior level Elite

Viktig: Grand Prix-konkurransen i Kroatia har en annen aldersinndeling enn både 

korpsdrill og sportsdrill i Norge, men dette får kun konsekvenser for påmeldingen i 

uttakskategoriene Solo 1 Baton, Solo 2 Baton og Tropp/Drilldans tropp. Se oversikt på 

side 3, 4 og 5. Drill Grand Prix har status som NM-kvalifiseringskonkurranse. 

PRISER 

Startkontingent (pr. startnummer): 

Solo   350 kr 

Duett  700 kr 

Tropp  900 kr 

 

Deltakeravgiften er kr. 430,- pr. 

deltaker, og den inkluderer inngang til 

hallen og lunsj både lørdag og søndag.  
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Siden deltakeravgiften inkluderer lunsj, skal det kun betales én deltakeravgift pr. 

person uansett om man representerer flere klubber/forbund. 

 

OVERNATTING 

Hallen ligger bare 10 minutter unna Gardermoen, og det er mange ulike hoteller i 

forskjellige prisklasser i kort nærhet. 

 

PÅMELDING 

Fyll ut ett påmeldingsskjema pr. korps/klubb/idrettslag og send som vedlegg til 

drillgrandprix@musikkorps.no innen 20. januar. Innen 3 dager skal det komme en 

bekreftelse på at påmeldingen er mottatt, dersom denne uteblir ta kontakt på tlf.91 

85 09 64. Utøvere med medlemskap i begge forbund kan stille til uttak til Grand Prix i 

Kroatia i både korpsdrill og sportsdrill, men kan kun stille for ett av forbundene 

internasjonalt dersom man kvalifiserer seg gjennom begge to.  

 

GRAND PRIX KONKURRANSEN I KROATIA 

5. – 5. august 2017 arrangeres Grand Prix i Porec, Kroatia med kategoriene Solo 1 

Baton og Solo 2 Baton i aldersinndelingene Junior women, Junior men, Senior women, 

Senior men, Adult women, Adult men, samt Tropp/Drilldans tropp i åpen aldersklasse. 

Hvert forbund kan sende 3 solister i hver kategori/ alders-inndeling og én tropp. Se 

viktig informasjon om aldersinndelingene på side 3, 4 og 5.  

 

Ta gjerne kontakt med NMF på e-post drillgrandprix@musikkorps.no for spørsmål 

vedrørende påmelding, overnatting, bespisning eller andre praktiske ting om 

arrangementet, samt drillfaglige spørsmål relatert til korpsdrill. Ta kontakt med 

teknisk komité sportsdrill på e-post sportsdrill@dansing.no for konkurranserelaterte 

spørsmål fra sportsdrillere. 

 

Med vennlig hilsen  

 

Ingrid Yerlikaya     Monica Molvær 

Norges Musikkorps Forbund   Norges Danseforbund  
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ALDERSINNDELING KORPSDRILL 

Gjelder klassene  

- Drilldans solo (juvenile, preteen, junior, senior) NB! Kun advanced. 

- Solo X Strut (juvenile, preteen, junior, senior) NB! Kun intermediate og advanced. 

- Solo 1 Baton og Solo 2 Baton i Juvenile, Preteen intermediate* og Preteen advanced*, 

Junior intermediate, Senior intermediate  

 

*: Flere født i 2003 og 2004 kvalifiserer for Preteen i NMF, og Junior i Grand Prix i Kroatia, så 

de det gjelder kan derfor velge mellom å stille i 1) Preteen i 1 Baton/2 Baton etter 

inndelingen nedenfor - men vil da ikke bli vurdert for deltakelse i Kroatia eller 2) Junior 

advanced i 1 Baton/2 Baton – se side 5. 
 

 

Aldersinndelingen følger konkurranseåret, som går fra 1. september til 31. august, og riktig alders-

inndeling regnes ut fra den alderen drilleren vil oppnå i løpet av inneværende konkurranseår, dvs. den 

alderen drilleren har 31. august. Bruk tabellen nedenfor til å finne riktig alder. Se også side 5. 

 

SOLO:   År Født jan-aug Født sept-des 

Aspirant f.o.m. 6 år   2011 6 kan ikke delta 

Juvenile 8 - 10 år   2010 7 6 

Preteen 11 - 13 år   2009 8 7 

Junior 14 - 16 år   2008 9 8 

Senior f.o.m. 17 år   2007 10 9 

    2006 11 10 

   2005 12 11 

    2004 13 12 

    2003 14 13 

    2002 15 14 

    2001 16 15 

    2000 17 16 

    1999 18 17 

   1998 19 18 

   1997 20 19 

    1996 21 20 

    1995 22 21 

    1994 23 22 

    1993 24 23 

    1992 25 24 

    1991 26 25 

   1990 27 26 

    For deltakere født før 1990, må tabellen utvides etter samme modell. 

 

NB! Deltakere som konkurrerer i 

annen aldersklasse i Drill Grand Prix 

enn de ellers gjør denne sesongen, 

får ikke NM-uttak ved oppnådd poenggrense. 

De må også stille en gang i sin egen

aldersklasse, sist etter de andre. De 

konkurrerer da ikke i klassen, men 

mottar poeng for å forsøke å bli NM-kvalifisert. 

Dette koster ikke noe ekstra, men det må gis 

beskjed om dette ved påmelding for å få denne

sjansen.

UNNTAK: Deltakere i Adult, trenger ikke stille

ekstra i Senior, da Adult er et spesialtilfelle 

av Senior (samme poengskala).
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ALDERSINNDELING SPORTSDRILL 

 

I klassen solo 1 baton og 2 baton er aldersinndelingen som skjemaet på side 5.  

For alle andre klasser i sportsdrill, konkurreres det som vanlig etter aldersinndelingen 

i reglementet.  

 

Drill Grand Prix gjelder som en av uttakskonkurransene for kvalifisering til 

internasjonale mesterskap. 
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ALDERSINNDELING GRAND PRIX-KLASSER I DGP + GRAND PRIX I KROATIA 

I korpsdrill gjelder inndelingen nedenfor Solo 1 Baton og 2 Baton Junior Advanced og Senior 

Advanced, samt Grand Prix-aldersklassen Adult. De eldste i Preteen kvalifiserer for Junior i 

Grand Prix, og kan velge hva de ønsker å stille i. Melder man seg på i Preteen i Solo 1 Baton 

og Preteen i 2 baton, konkurrerer man ikke om å representere Norge i Kroatia. Ønskes dette, 

må man derfor melde seg på i Junior advanced. Kvinner og menn stiller på Drill Grand Prix i 

samme klasse, men skal stille i separate klasser i Kroatia. 

For sportsdrill er det helt ny aldersinndeling enn det man har brukt tidligere for solo 1 baton 

og 2 baton. Vi gjør oppmerksom på at det tas utgangspunkt i hvilken alder utøveren har 31. 

august. Man kan melde seg på i klassene junior, senior og adult (se skjema nedenfor).  

AGE DIVISIONS GRAND PRIX 2017 

Where age divisions apply, "age" shall be determined as the age an athlete is  

on August 31st of the competition year, 2017.   

Clarification: The 31st of August is included in the calculation of the age. 
    

The following is valid for the IBTF Grand Prix competition of 2017:  

    

SOLO:   

Junior 13 - 17 years   

Senior 18 - 21 years   

Adult 22 and over   

    

Year 
Born between January 1st 

and August 31st 
Born between September 1st and 

December 31st 
 

2004 13 can't participate  

2003 14 13  

2002 15 14  

2001 16 15  

2000 17 16  

1999 18 17  

1998 19 18  

1997 20 19  

1996 21 20  

1995 22 21  

1994 23 22  

1993 24 23  

1992 25 24  

and so on 22+ 22+  

 


