
 

Gausdal Arena 

2.-3. februar 2019 

  



 

                           INVITASJON TIL   

               H/O-MESTERSKAPET I DRILL 

                             2019 

 
NMF Hedmark/Oppland inviterer i samarbeid med Kringsjå Drilltropp  

til regionmesterskap 2.-3. februar 2019. Konkurransene vil foregå i  

Gausdal Arena (Gausdal videregående skole). 

 

NB!  

Det er nytt reglement og nye retningslinjer for NMF konkurranser fra høsten 2018.  

https://musikkorps.no/nytt-reglement-og-nye-retningslinjer-for-drillkonkurranser/ 

 

Påmelding til konkurransen skal skje på vedlagte excel-fil, som sendes på 

e-post til hedopp@musikkorps.no  

 

Frist: 20. november 2018. 

Ved liten påmelding kan divisjoner og klasser bli slått sammen!  

 

 

Musikken sendes på lydfil til: hedopp@musikkorps.no  

eller levert på minnepenn, som sendes til: 

NMF Hedmark/Oppland, Fakkelgården, 2624 Lillehammer 

 

Husk å benytt bobleplastkonvolutt eller pakk inn minnepennen så konvolutten ikke har 

skarpe kanter. Minnepennen hentes etter konkurranseslutt ved musikkansvarlig på 

gulvet. 

 

Startkontingent: 

Tropp    kr 1000,-  pr. tropp  

Duett   kr  600,-  pr. Duett 

Solo   kr  350,-  pr. Solo 

Deltakeravgift  kr  250,-  pr. utøver (ikke leder) 

 

Hvert påmeldte korps/tropp får utlevert ett gratis inngangsbevis ved ankomst.  

50% påslag for de som ikke er medlem av NMF. 

 

 

Viktige datoer:  

20. november 2018 = påmeldingsfrist 

8.  januar 2019       = innlevering av musikk 

8.  januar 2019       = NMF fakturerer. Starter som trekker seg etter dette får 

                                kun refundert beløp ved legeerklæring.  
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For spørsmål, ta kontakt med: 

NMF Hedmark/Oppland 

tlf. 98 24 11 58 

hedopp@musikkorps.no  

Postadresse: Fakkelgården, 2624 Lillehammer 

 

Teknisk arrangør: 

Kringsjå Drilltropp 

v/Tina Larsen 

Tlf.:    918 19 888 

E-post:  kringsjadrilltropp@gmail.com   

 

Skoleovernatting:  

Teknisk arrangør tilbyr skoleovernatting.  

 

Pris for overnatting er kr 260,- pr. natt pr. person. Dette inkluderer kveldsmat fredag, 

middag lørdag, frokost lørdag og søndag.  

 

Ved bestilling av overnatting, opplys hvor mange ledere det er som overnatter.  

Dvs. alle korps mottar ett gratis bånd ved ankomst konkurransedagen. Dette fås i 

billettluka hos NMF ved hovedinngangen. De øvrige antall ledere oppgis, og disse vil bli 

forhåndsfakturert til korpset sammen med overnattingen. Bånd mottar dere ved 

ankomst i en samlekonvolutt av teknisk arrangør.  
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