
Sommerdrill 2018 
 
Kringsjå drilltropp inviterer til sommerkurs på Lillehammer  

mandag 13/8 til fredag 17/8 2018 kl 9:00 – 16:00 

 

Kurset holdes i Kristins Hall og Håkons Hall. 

Det vil bli undervist i drillteknikk, twirling, drilldans, dans, turn. 

 

Intermediate og advanced nivå 

 

Instruktør: Keisuke Komada fra Japan.  
 

Han er 27 år og har drillet siden han var 5 år. 

World Baton twirling championships:  

5 seiere i junior 2000-2006 

3 seiere i senior 2012, 2014 og 2016. 

2010, 2012-2014 Grand champion i Japan i 1 baton.  

2012-2015 Grand champion i Japan i 2 baton. 

2014-2016 Grand champion i Japan i free style. 

 
Foto: Paul Rutten 

 
 

 

Instruktør: Mary Julianne Høybakken.  

 
Mary er 23 år og går 3. året på Norges dansehøyskole, med fordypning i jazzdans. Hun har drillet i 

13 år, og har erfaring fra alle kategorier i solo, duett og tropp. Hun har deltatt på EM og VM en 

rekke ganger siden 2008 i solo og tropp. Fra EM Twirling 2017 har Mary en 4.plass i x strut senior. 

Mary har mange års erfaring som drillinstruktør og koreograf, og har de siste årene også jobbet som 

danselærer ved siden av studiene. Hun har også erfaring fra kunstløp, både som utøver, instruktør 

og koreograf. 

 



 
Mary Julianne Høybakken 

 

Beginner/aspirant- nivå 

 

Instruktør: Tina-Marie Moe 

 
Tina-Marie Moe, 23 år fra Bergen. 

Startet i Askøy turn og sportsdrill klubb som 7-åring, og har i løpet av de 13 årene som utøver  

pretsert innenfor sportsdrill-grenen. Stilte for Norge i European Cup 2012 og VM i sportsdrill 2014. 

Startet som trener for aspirant/nybegynner som 13-åring og har siden trent utøvere fra 6-18år både i 

sportsdrill og korpsdrill. Overtok Erdal skoles musikkorps og drill i 2015, og flyttet til Lillehammer 

og startet som trener i Kringsjå drilltropp i 2017. Er idag ferdigutdannet sportsdrilldommer og tre-

ner for utøvere i Kringsjå drilltropp.  

 



 

 

Priser: 

Intermediate og advanced nivå kr 2500 

Aspirant/nybegynner kr 1900 

Inkludert lunsj og frukt 

 

Pris for overnatting kr 1200 

Inkluderer frokost, middag og kvelds. 

 

Privattimer:  

Det er mulig å sette seg opp på privat undervisning kl 16-18. Det er et visst 

antall plasser, og førstemann til mølla. Undervisningen kan bestå av justering på 

program, teknikk eller serier. Kr 300 for en halvtime.  
 

Vennligst oppgi alder og nivå ved påmelding, samt om du ønsker privattimer, og med 

hvilken instruktør.  

 

Velkommen! 

 

Begrenset antall plasser på kurset og på privattimer. 

 

Påmeldingsfrist: 1. mai 2018 

Tina.larsen72@gmail.com 

Tlf 91819888 

Er det noe dere lurer på, bare ring 

mailto:Tina.larsen72@gmail.com

