
                                                                                                                                                                  
REGLEMENT FOR HORDABLÆSTEN 

1) PÅMELDING  

 Påmelding og innbetaling av startkontingent skal skje skriftlig i henhold til 

frister i invitasjon. Påmeldingsavgift refunderes ikke ved avmelding senere 

enn 6 uker før konkurransedagen.  

 

2) DIVISJONS- OG KLASSEINNDELING 

Korpset velger selv divisjon ut fra musikkorpsets musikalske nivå. 

I solistklassene er det lov å ha med akkompagnatør.  

I ensembleklassene er det ikke lov å ha med akkompagnatør.  

Solister og ensembler deles i klasse på bakgrunn av alder.  

 

Ensembler:  

 Ensemble- og duoklasse Junior. Det året deltakerne fyller 11 år og yngre.  

 Ensemble- og duoklasse 12/13: Det året deltakerne fyller 13 år og yngre. 

 Ensemble- og duoklasse 14/15: Det året deltakerne fyller 15 år og yngre.  

 Ensemble- og duoklasse 16/17: Det året deltakerne fyller 17 år og yngre. 

 Ensemble- og duoklasse 18/19: Det året deltakerne fyller 19 år og yngre.  

 

Solister:  

 Solist klasse 10: Det året deltakerne fyller 10 år og yngre.  

 Solist klasse 11: Det året deltakerne fyller 11 år.  

 Solist klasse 12: Det året deltakerne fyller 12 år.  

 Solist klasse 13: Det året deltakerne fyller 13 år.  

 Solist klasse 14: Det året deltakerne fyller 14 år.  

 Solist klasse 15: Det året deltakerne fyller 15 år.  

 Solist klasse 16: Det året deltakerne fyller 16 år.  

 Solist klasse 17: Det året deltakerne fyller 17 år.  

 Solist klasse 18: Det året deltakerne fyller 18 år.  

 Solist klasse 19: Det året deltakerne fyller 19 år.  

 

3) KRITERIER FOR DELTAKELSE  

 Musikkorpset skal være tilsluttet NMF.  

 Alle utøvere i korpsklassene skal være registrerte i NMFs database som 

medlemmer i det musikkorpset de deltar med i konkurransen.  

 Musikanter kan delta i klasser for skolekorps t.o.m. det året de fyller 19 år. 

Det er ingen nedre aldersgrense. Søknader om dispensasjon for å ha med 

musikanter som er eldre enn tillatt aldersgrense i skolekorpsklassene vil ikke 

bli innvilget.  

 I Ensemble- og solistklassene kan deltakere utenom NMF delta. 

Deltakeravgiften for ikkemedlemmer er 50 prosent dyrere.  



                                                                                                                                                                  
 

 

 I generasjonskorpsklassen deltar korps som er registrert som 

generasjonskorps i NMFs database. Skolekorps som ønsker å delta i denne 

klassen, kan ha med inntil åtte voksne. Disse skal ikke være profesjonelle 

musikere.  

 Korps må søke om dispensasjon dersom en musikant ønsker å spille med 

flere korps i konkurransen. Det forutsettes at musikanten er registrert som 

medlem i alle korpsene. Det blir ikke tatt hensyn til spilletider ved 

deltakelse med flere korps. Søknad sendes til NMF Hordaland.  

 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.  

 Det forutsettes at det er innbetalt kontingent, forsikring og 

påmeldingsavgift for alle korpsene som deltar.  

 I korpsklassen skal ikke programmet være lenger enn 17 minutter i 

1.divisjon og 15 minutter i 2. og 3. divisjon. For juniorkorps er spilletiden 13 

minutter. Dette gjelder fra første til siste tone er spilt.  

 

4) DELTAKERLISTE  

 En liste fra hvert musikkorps over medlemmer som skal delta i 

konkurransene skal være NMF i hende i henhold til oppgitte frister. 

Deltakerkorpsene er selv ansvarlig for overholdelse av frister. Leder i korpset 

må skrive under på at gitte opplysninger om er korrekte før korpset går på 

scenen.  

 

5) BEDØMMELSE 

 Det kan gis opp til 100 poeng for en framførelse.  

 Dommernes avgjørelser er endelig og kan ikke omgjøres.  

 Juniorkorps får musikalsk vurdering på prestasjon. 1.-3. plass blir premiert 

og 4.-6. plass blir plassert. Dersom det er færre enn 10 deltakerkorps med, 

blir kun de tre beste plassert.  

 De øvrige korpsklassene får musikalsk vurdering på prestasjon, poeng og 

plassering  

 Solister og ensembler får musikalsk vurdering. 1.-3. plass blir premiert, og 

4.-6. plass blir plassert. Dersom det er færre enn 10 deltakere i en klasse, 

blir kun de tre beste plassert og premiert.  

 I korpsklassene blir det delt ut pris for beste solist og beste 

instrumentgruppe.  

 

 

 



                                                                                                                                                                  
6) VED SYKDOM  

 Ved akutt sykdom etter at fristen for innlevering av deltakerlisten er ute 

kan vikar settes inn etter skriftlig dispensasjonssøknad vedlagt legeattest.  

 Det forutsettes at vikaren inngår på samme instrument og er innenfor 

aldersgrensen.  

 

7) PROTESTER  

 Eventuelle protester vedrørende overtredelse av reglementet må 

dokumenteres og skal skje skriftlig til NMF innen 48 timer etter at 

resultatene er offentliggjort. Protester avgjøres av administrasjonen i NMF 

Hordaland.  

 

8) KONTROLL  

 Deltakelse i Hordablæsten innebærer at gjeldende reglement og 

retningslinjer er akseptert og blir etterfulgt.  

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

 

9) KONSEKVENSER VED BRUDD PÅ REGLEMENTET 

 Blir deltakerne funnet skyldig i å ha opptrådt i strid med 

konkurransereglementet eller retningslinjer kan det medføre diskvalifikasjon 

eller poengtrekk for hele musikkorpset/ensemblet.  

 

10) FORTOLKNING AV REGLEMENT  

 Uenighet om fortolkning av reglementet forelegges Regionstyret for 

avgjørelser.  

 

11) ANKEBEHANDLING  

 Regionstyret er ankeinstans. Ankeinstans gis muligheter til å utøve skjønn i 

behandlingen av ankene. 


