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Formål med konkurranser 
NMFs verdier er Engasjert, Inspirerende og Inkluderende. 
 

Korpsets identitet 
Bidra til at musikkorps oppleves som en interessant, spennende og utviklende 
fritidsaktivitet 
 

Heve nivået 
Som et delmål skal konkurranser utvikle både det enkelte medlem og korpset 
som enhet. 
 

Styrke den enkeltes selvfølelse i forhold til korpset som helhet 
Alle skal føle at de betyr noe for det musikalske resultatet uavhengig av 
instrumentalt nivå. 
 

Styrke den enkeltes ansvarsfølelse 
Det er avgjørende at alle bidrar og oppfyller de krav og forpliktelser en 
deltagelse medfører. 
 

Styrke det sosiale fellesskapet 
Felles innsats mot felles mål vil bidra til å føre medlemmene tettere sammen. 
 

Utvikle kontakten korpsene i mellom 
Korpset får oppleve seg selv i en større sammenheng og åpner muligheten for 
utveksling av impulser til gjensidig fornyelse. 
 

Profilere korpsbevegelsen i samfunnet 
Konkurranser er et middel til å nå et bredere publikum, samt være gjenstand for 
medieomtale. 
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1. Påmelding 
Alle musikkorps som er medlemmer i NMF kan delta i våre konkurranser.  
Ved spesielle anledninger kan NMF Øst la korps som ikke er medlemmer få delta på 
mesterskapene. NMF sine medlemmer skal prioriteres i tilfeller der det blir fulltegnet 
eller andre omstendigheter tilser dette. 
Påmelding til konkurransene skal skje skriftlig i henhold til annonserte frister. 
Påmeldingen er bindende etter annonserte frister. 

2. Divisjonsinndeling 
Divisjonsinndelingen foregår på følgende måte: 
a) Deltakere velger selv den divisjonen de vil delta i ut fra korpsets musikalske nivå. 

b) Med Generasjonskorps menes et skolekorps med minimum tre voksne spillende 
medlemmer. 

c) Det vises for øvrig til NMF Øst sin konkurranseveiledning. 
 
3. Deltakelse 
a) Alle musikanter kan delta med det korpset de er innmeldt i. Musikanter som deltar 
med flere korps må være registrert i korpsene de skal delta med senest fem uker før 
mesterskapet. Det tas ikke hensyn til dobbeltspillene ved trekning av spillerekkefølge. 

b) Det er en grunnleggende betingelse for deltakelse at medlemskontingent til NMF, 
forsikring og påmeldingsavgift er betalt for alle på Deltakerlisten innen oppgitte frister. 

c) Yrkesmusikere som deltar i konkurransene for amatørkorps må være registrert som 
medlem i det korpset de skal delta med senest fem uker før konkurransen. Med 
yrkesmusikere menes i denne sammenhengen personer som har utøvelse på et 
korpsinstrument som hoved-yrke (det vil si mer enn 50% stilling). Det kan gis 
dispensasjon for musikere på spesialinstrument som tangentinstrument, harpe og 
strykeinstrument. 

d) To eller flere korps kan gå sammen og delta som en enhet. 

e) Korpset er selv ansvarlig for overholdelse av frister. 
 
4. Innlevering av deltakerliste  
a) Komplett deltakerliste skal være NMF Øst i hende innen fem uker før konkurransen. 
 

5. Aldersbestemmelser for skolekorps 
a) Ingen aldersgrense nedad. 

b) Øvre aldersgrense: en musikant kan delta i konkurransen til og med det året en fyller 
19 år. 
 
c) Det kan søkes aldersdispensasjon for inntil to musikanter. Musikantene må være 
medlem i NMF og kunne dokumentere solid tilhørighet til det korpset man søker om 
deltagelse med. Skriftlig søknad sendes administrasjonen senest fem uker før 
konkurransen. 
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6. Sykdom og uforutsett fravær 
a) En Musikant som har blitt syk etter at fristen for innlevering av Deltakerliste er 
utløpt, kan erstattes. Betingelsen er at det foreligger søknad med legeattest som 
bekrefter at sykdommen har oppstått etter innleveringsfristen, og at erstatteren er 
innenfor aldersgrensen, jfr §5, b).  

b) Dispensasjon kan kun søkes for det instrument som må erstattes. 

c) Erstatter ved annet uforutsett fravær kan vurderes etter søknad med dokumentasjon. 
Betingelsen er at erstatteren er innenfor aldersgrensen, jfr §5, b). Søknaden behandles 
av administrasjonen. 
 

7) Avmelding 
a) Avmelding kan skje inntil 4 uker før konkurransedag. Etter dette tidspunktet vil ikke 
påmeldingsavgiften bli refundert. 

b) Administrasjonen kan kreve et administrasjonsgebyr ved avmeldinger etter 
påmeldingsfrist eller ved annen annonsert frist. 
 

8) Bedømmelse 
a) Åpen bedømmelse benyttes. 

b) Det kan gis opp til 100 poeng for en framførelse i henhold til angitte retningslinjer. 

c) Klasse for aspirant/juniorkorps skal ikke rangeres. 

d) I 4. divisjon for skolekorps rangeres kun de tre beste korpsene, etter poeng. 

e) Dommernes resultater er endelige og kan ikke omgjøres. 
 
 
9) Protester 
a) Eventuelle protester vedrørende overtredelse av reglementet må dokumenteres og 
skal skje skriftlig til administrasjonen innen 48 timer etter at resultatene er 
offentliggjort.  

b) Protester avgjøres av administrasjonen ved daglig leder, og kan ikke ankes. 
 

10) Kontroll 
a) Deltakelse i konkurranser innebærer at korpsene har akseptert gjeldende reglement 
og retningslinjer og har derved forpliktet seg til å følge disse.  

b) Deltakerlister kan kontrolleres før fremføring. 

c) NMF Øst har rett til å utøve kontroll med hensyn til alle deler av reglementet. 
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11) Konsekvenser ved brudd på reglementet 
a) Blir musikkorpset funnet skyldig i å ha opptrådt i strid med konkurransereglementet 
eller ikke fulgt arrangørens anvisninger, kan det medføre diskvalifikasjon for hele 
musikkorpset. 

b) Dersom en musikant blir funnet skyldig i å ha opptrådt i strid med 
konkurransereglementet eller ikke fulgt arrangørens anvisninger, kan det medføre 
diskvalifikasjon for hele musikkorpset. 
 

c) Dersom administrasjonen ved daglig leder vurderer å diskvalifisere et korps på grunn 
av regelbrudd, skal det aktuelle korps varsles om dette skriftlig. Varslet skal angi det 
faktiske og rettslige grunnlaget for administrasjonens vurdering, og korpset skal gis en 
frist på minst 2 uker fra mottak av varslet for å komme med sine bemerkninger. Et 
diskvalifikasjonsvedtak skal omgående oversendes det aktuelle korps, som samtidig 
orienteres om at vedtaket kan klages inn for Regionstyret, jfr § 13. 
 
d) Administrasjonen ved daglig leder har anledning til å fastsette reaksjonsformer 
avhengig av regelbruddets karakter. 
 

12) Ankebehandling 
a) Vedtak gjort av administrasjonen ved daglig leder kan ankes til Regionstyrets 
ankeutvalg, med unntak av vedtak på protest, jfr. 9). 
 
b) Ankeinstans gis mulighet til å utøve skjønn i behandling av ankene.  
 
c) Vedtak fattet av ankeinstansen er endelig.  
 

13) Fortolkning av reglement 
Uenighet om fortolkning av reglementet forelegges Regionstyret for avgjørelser. 

 
 

14) Endringer i reglementet 
Endringer i reglementet vedtas av Regionstyret.  

 

 

  


