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Vedtatt i regionstyremøte den 29. april 2008. 

 

 



- 1- 

NMF har som mål å arrangere følgende regionstevner: 

 Skolekorpsstevner hvert år, og regionale festivaler 

annethvert år 

 Amatørkorpsstevner annen hvert år vekslende med 

amatørkorpsstevne i regi av Nord Norges Musikkforbund 

eller amatørkorpsfestival. 

- 2- 

NMF Nord Norge arrangerer stevnene i samarbeid med teknisk 

arrangør på de stedene arrangementene plasseres.  

- 3- 

Tilbud om å være teknisk arrangør til stevnene utlyses på NMF 

Nord Norge sine nettsider og gjennom nyhetsbrev til korpsene, 

med søknadsfrist 1. mai året før stevnet skal arrangeres.  

- 4- 

Invitasjon til stevne skal offentliggjøres på NMF Nord Norge sine 

nettsider og gjennom nyhetsbrev til korpsene, innen 1. oktober 

året før stevne skal arrangeres. 

- 5 - 

NMF Nord Norge har en klar målsetning om at aldersgruppen 14-

18 år skal ivaretas spesielt på alle arrangement i regi av 

regionen.  Så også i forbindelse med avvikling av regionstevner.  

Det skal tilstrebes at teknisk arrangør har aldersgruppen 

representert under planlegging av stevnet. 

- 6- 

Søknad fra teknisk arrangør skal inneholde: 

 Tid og sted for stevnet 

 Budsjett for teknisk avvikling 

 Kapasitet 

 Skisse for stevneprogram 

 Tanker og ideer om teknisk arrangør sin profil på stevnet.  

 

 



- 7 - 

Teknisk arrangør har ansvar for: 

 Budsjett og regnskap for den tekniske delen av stevnet 

 Utarbeide og trykke stevneprogram 

 Utarbeidelse og innkjøp medaljer 

 All infrastruktur og innhold under selve stevnet 

 Iverksette NMFs beredskapsplan 

 Informasjon til deltakende korps vedrørende teknisk del av 

stevnet 

- 8- 

NMF Nord Norge har ansvar for: 

 Utlysning/markedsføring av stevnet gjennom NMFs nettside 

og nyhetsbrev til korpsene 

 Påmelding og innkreving av påmeldingsavgifter 

 Kurs/foredrag i forbindelse med stevnet 

 Oppfølging av NMFs beredskapsplan  

 

- 9 – 

Økonomisk fordeling: 

 Teknisk arrangør har det økonomiske ansvaret forbundet 

med:  

o den tekniske delen av stevnet 

o innkjøp medaljer 

o rettigheter til alle annonse- og sponsorinntekter som 

jobbes inn 

o hele deltakeravgiften med fratrekk av kr: 50,- 

 

 NMF Nord Norge har det økonomiske ansvaret forbundet 

med: 

o Utgifter knyttet til punkt 8 

o rettighet til hele korpsavgiften, kr: 1500 pr korps 

o kr: 50,- fra hver deltakeravgift 

o rettighet til profilering av regionsponsorer 



- 10 – 
Evaluering av stevnet tas i samarbeid mellom teknisk arrangør 
og administrasjonen i NMF Nord Norge.  Fremlegges 
regionstyret. 
 
10% av påmeldingsavgiftene i forbindelse med stevnet holdes 
igjen til etter stevnet er avsluttet, og utbetales når evaluering 
av stevnet er mottatt administrasjonen av NMF Nord Norge. 
 
 
Vedtatt i regionstyremøte den 29. april 2008. 
Revidert i regionstyremøte den 20. februar 2010. 
Revidert i regionstyremøte den 21. september 2014. 
Korrigert i regionstyremøte 10. mai 2015. 
 
 


