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Saksliste – vedtakssaker  
 
 
Saksnr Sakstittel 
51/2018  Reglement korpsdrillkonkurranser i NMF / justering av NM-reglement 
 
 
 
Vedtak: 
 
Reglement For NM Korpsdrill blir endret til Reglement for korpsdrillkonkurranser i 
NMF.  
Reglementet blir samtidig justert i tråd med forslag datert 24. august 2018.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Reglement for korpsdrillkonkurranser i NMF, desember 2016 og august 2018. 
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 Reglement for korpsdrillkonkurranser i NMF 
   

Gjeldende regler  Forslag justering 24.august 2018  

§ 1. FORMÅL MED KONKURRANSEN  
NMFs verdier er engasjert, 
inspirerende og inkluderende. 
Konkurransene skal fungere som et 
verdifullt virkemiddel for å bidra til 
positive og utviklende korps 
opplevelser. Drillere, instruktører, 
ledere og arrangører skal legge til 
rette for at: - drill- og musikkorps skal 
oppleves som en interessant, 
spennende og utviklende aktivitet - 
drillerenes selvfølelse og identitet blir 
styrket - deltakelsen er forankret på 
rettferdighet og gode moralske verdier 
- drillerene kan prestere sammen og ta 
et felles ansvar for de mål som er satt 
- fellesskap og nettverksbygging 
mellom drillere får en sentral plass - 
drillere og korps blir synlige - særlige 
talenter skal få en arena for 
videreutvikling.  

§ 1. FORMÅL MED KONKURRANSEN   
 
NMFs verdier er engasjert, inspirerende 
og inkluderende. Konkurransene skal 
fungere som et verdifullt virkemiddel 
for å bidra til positive og utviklende 
korps opplevelser.  
Drillere, instruktører, ledere og 
arrangører skal legge til rette for at:  
 
- drill- og musikkorps skal oppleves 
som en interessant, spennende og 
utviklende aktivitet  
- drillernes selvfølelse og identitet 
blir styrket  
- deltakelsen er forankret på 
rettferdighet og gode moralske 
verdier  
- drillerne kan prestere sammen og ta 
et felles ansvar for de mål som er satt  
- fellesskap og nettverksbygging 
mellom drillere får en sentral plass  
- drillere og korps blir synlige.  

   

§ 2. DEFINISJONER   
Korps: Alle medlemskorps med drillere 
– voksenkorps, skolekorps, drillkorps 
og andre medlemskorps.  
Driller: Enkeltmedlem i korps som skal 
delta i konkurranse. Drilleren må være 
registrert som aktivt medlem i NMFs 
og korpsets medlemsdatabase.  
Deltakerliste: Liste over drillerne i 
korpset som skal delta i konkurranse.  
 
Konkurranseutvalg: Utvalg nedsatt av 
NMF for å håndtere forhold i 
Retningslinjer for Korpsdrill under 
konkurranseavviklingen. Utvalget 
består av hoveddommer, representant 
for dommere, prosjektleder og 
nasjonal drillkonsulent (er).   
   
Administrasjonen: For NM: NMFs 
generalsekretær, eller den han/hun 
bemyndiger, for andre konkurranser, 
ansvarlig arrangør.  
   

§ 2. DEFINISJONER   
Korps: Alle medlemskorps med drillere.  
 
Driller: Enkeltmedlem i korps som skal 
delta i konkurranse. Drilleren må være 
registrert som aktivt medlem i det 
aktuelle korpset i korpsdrift.no. 
Deltakerliste: Liste over drillerne i 
korpset som skal delta i konkurranse.  
 
Konkurranseutvalg: Utvalg nedsatt av 
NMF for å håndtere forhold i 
Retningslinjer for Korpsdrill under 
konkurranseavviklingen. Utvalget 
består av hoveddommer, representant 
for dommere, prosjektleder og 
nasjonal/ ev regional 
drillkonsulent(er).  
 
Administrasjonen: For NM: NMFs 
generalsekretær, eller den han/hun 
bemyndiger, for andre konkurranser, 
ansvarlig arrangør.   
   

§ 3. PÅMELDING   
(1) Alle drillere i korps som er 
medlemmer i NMF kan delta i 

§ 3. PÅMELDING   
(1) Alle drillere i korps som er 
medlemmer i NMF kan delta i 

http://korpsdrift.no/
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konkurransen. Se § 5.   
 
(2)  Påmelding til konkurransen skal 
skje skriftlig i henhold til frister i 
invitasjon.   
(3)  Det kan gjennomføres 
kvalifiseringskonkurranse til NM. Dette 
vil fremgå av invitasjonen.  

konkurransen. Se § 5.  
  
(2) Påmelding til konkurransen skal 
skje skriftlig i henhold til frister i 
invitasjon.   
 
(3) Det kan gjennomføres 
kvalifiseringskonkurranse til NM. 
Dette vil fremgå av invitasjonen.  

   

§ 4. KONKURRANSEKATEGORIER   
NMF har følgende kategorier innen 
korpsdrill: - Twirling (solo/ duett/ 
tropp) - Drilldans (solo/ duett/ tropp) 
- Majorettes (tropp)   

§ 4. KONKURRANSEKATEGORIER   
NMF har følgende kategorier innen 
korpsdrill: - Twirling (solo/ duett/ 
tropp) - Drilldans (solo/ duett/ tropp) - 
Majorettes (tropp)   
   

§ 5. ALDERSINNDELING  
Ingen drillere under 6 år kan delta på 
drillkonkurranser i NMF. Drillere under 
8 år skal i solo og duett stille i 
Aspirant, se Retningslinjer for 
Korpsdrill NMF. Aldersinndelingen for 
øvrig følger spesifikke krav til 
drillerens alder i forhold til 
konkurranseåret som går fra 01. 
september til 31. august. Riktig 
aldersinndeling regnes ut fra den 
alderen drilleren vil oppnå i løpet av 
inneværende konkurranseår, dvs. den 
alderen drilleren har 31. august.  
Aldersregler for NM korpsdrill er 
beskrevet i NM invitasjonen. 
Aldersinndeling i klassene solo, duett 
og tropp er beskrevet i Retningslinjer 
for Korpsdrill NMF.  
 

§ 5. ALDER   
Ingen drillere under 6 år kan delta på 
drillkonkurranser i NMF.  
Drillere under 8 år skal i solo og duett 
stille i Aspirant, se Retningslinjer for 
Korpsdrill NMF. Aldersregler for NM 
korpsdrill er beskrevet i NM-
invitasjonen.  
Aldersinndeling i klassene solo, duett 
og tropp er beskrevet i Retningslinjer 
for Korpsdrill i NMF.   
   

§ 6. BETINGELSER FOR DELTAKELSE  
(1) Alle drillere kan delta i 
konkurransen med det korpset de er 
innmeldt i og kan kun stille for ett 
korps under en og samme konkurranse.  
   
(2) Korpset har anledning til å delta 
med mer enn ett startnummer i 
konkurransen. To eller flere korps kan 
samarbeide hvis det kan dokumenteres 
at drillerne ikke får tilbud i eget 
medlemskorps. Dokumentasjonen må 
inneholde kopi av styrevedtak fra 
korpsene som viser til hvorfor korpset 
ikke klarer å stille egne tropp(er). 
Dokumentasjon sendes i forkant av 
påmelding til NMF, for godkjenning fra 
nasjonal drillkonsulent av 
påmeldingen.  

§ 6. BETINGELSER FOR DELTAKELSE   
(1) Alle drillere kan delta i 

konkurransen med det korpset 
de er innmeldt i og kan kun stille 
for ett korps under en og samme 
konkurranse.  
 

(2) To eller flere korps kan 
samarbeide dersom dette 
samarbeidet ikke er til hinder 
for deltagelse for drillere i noen 
av de gjeldende korps.  
Dokumentasjon, i form av 
styrevedtak, som bekrefter 
dette må sendes NMF i henhold 
til gjeldende frister. 
Alle navn i samarbeidende korps 
skal inngå i samarbeidstroppens 
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(3) Det er en grunnleggende betingelse 
for deltakelse at medlemskontingent 
til NMF, forsikring og påmeldingsavgift 
til konkurransen er innbetalt for alle 
på deltakerlisten innen oppgitte 
frister.  
   
   
      
   
   
   
   
   
   
   
   
(4) Én driller kan stille i alle 
kategorier og klasser i konkurransen, 
men kan kun stille med ett 
startnummer pr solist- og duettklasse, 
uansett aldersinndeling og divisjon (jf. 
§ 5). En tropp kan ha med én driller 
som stiller i en annen tropp innen 
samme klasse, men disse to troppene 
kan ikke være konkurrenter (samme 
aldersinndeling og divisjon). Definisjon 
på klasse, aldersinndeling og divisjon 
jf. Retningslinjene for Korpsdrill NMF.  
(5) To eller flere korps kan samarbeide 
og delta som en enhet. Det må 
opplyses om hvilken kategori, divisjon 
og klasse samarbeidet gjelder for, og 
begge eller alle korpsenes navn må 
fremgå i start- og resultatlister. Det 
kan konkurreres i f.eks. en kategori 
som samarbeidende korps og i en 
annen kategori som enkelt korps. 
Samarbeidet skal gjelde for både 
eventuell kvalifisering og finale. Vilkår 
for godkjent samarbeid er styrevedtak 
i hvert av de samarbeidende korpsene. 
Dokumentasjon for styrevedtaket 
sendes inn i forbindelse med 
påmelding. Betingelse for samarbeid 
jf. § 6 (3).  
(6) Drillere som er registrert som 
medlem og driller aktivt i flere korps 
har mulighet til å delta for disse 
korpsene. Betingelse for deltakelse jf. 
§ 6 (3). NMFs medlemskontingent 
betales pr medlemskap jf. § 8. I 
konkurransen betales deltakeravgift pr 
korps drilleren er medlem i.  

navn  
   

(3) Det er en grunnleggende 
betingelse for deltakelse at 
medlemskontingent til NMF, 
forsikring og påmeldingsavgift til 
konkurransen er innbetalt for 
alle på deltakerlisten innen 
oppgitte frister. 

   
(4) Én driller kan stille i alle 

kategorier og klasser i 
konkurransen, men kan kun 
stille med ett startnummer pr 
solist- og duettklasse, uansett 
aldersinndeling og divisjon (jf. § 
5). En tropp kan ha med én 
driller som stiller i en annen 
tropp innen samme klasse, men 
disse to troppene kan ikke være 
konkurrenter (samme 
aldersinndeling og divisjon). 
Definisjon på klasse, 
aldersinndeling og divisjon jf. 
Retningslinjene for Korpsdrill i 
NMF. 
 

 
 

(5) Korpset er selv ansvarlig for 
overholdelse av frister, og 
fristene er absolutte.  
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(7) Korpset er selv ansvarlig for 
overholdelse av frister, og fristene er 
absolutte. 4/5 Rev 01.09.14  
 

§ 7. UTENLANDSKE STATSBORGERE  
Utenlandske statsborgere, som ønsker 
å delta i NMF arrangert konkurranse, 
må kunne dokumentere at de har hatt 
fast bopel og inntektsgivende arbeid 
eller fast studieplass i Norge i minst 3 
måneder før konkurransen.  
For NM deltagelse må man kunne 
dokumentere at de har hatt fast bopel 
og inntektsgivende arbeid eller fast 
studieplass i Norge i minst 3 år før NM.  
   

§ 7. UTENLANDSKE STATSBORGERE   
     
For NM deltagelse må man kunne 
dokumentere at deltaker har hatt fast 
bopel og inntektsgivende arbeid eller 
fast studieplass i Norge i minst 3 
måneder før NM.   
   

§ 8. INNLEVERING AV DELTAKERLISTE  
(1)Deltakerliste fra hvert korps skal 
være NMF i hende innen fristene gitt i 
invitasjonen.  
   
(2) Korpsene skal hvert år sende 
årsrapport og medlemsopplysninger til 
NMF på avtalt skjema/medium til en 
hver tids fastsatte frist. Det gis ikke 
anledning til reservasjon mot 
registrering.  
   
(3) Korpsene skal betale kontingent til 
NMF innen 1. februar. Kontingenten 
regnes etter korpsenes medlemstall pr 
31. desember. Medlemsskapet følger 
kalenderåret. Hovedfrist for 
innmelding av medlemmer til NMF og 
medlemskorpset er 31.desember. Det 
gis anledning til etterinnmelding frem 
til dato for innsending av 
deltakerlisten. For drillere innmeldt i 
perioden mellom 31. desember og 
innsending av deltakerlister skal det 
betales medlemskontingent til NMF.  

§ 8. INNLEVERING AV DELTAKERLISTE   
(1) Deltakerliste fra hvert korps 

skal være NMF i hende innen 
fristene gitt i invitasjonen. 
 

(2) Korpsene skal betale kontingent 
til NMF innen 1. februar. 
Kontingenten regnes etter 
korpsenes medlemstall pr 31. 
desember. Medlemskapet følger 
kalenderåret. Hovedfrist for 
innmelding av medlemmer til 
korpset og NMF er 31.desember. 
Det gis anledning til 
etterinnmelding frem til dato 
for innsending av deltakerlisten. 
For drillere innmeldt i perioden 
mellom 31. desember og 
innsending av deltakerlister skal 
det betales medlemskontingent 
til NMF.   

   

§ 9. KONTROLL  
(1) Deltakelse i konkurranse innebærer 
at korpset og drillerne har akseptert 
gjeldende reglement og retningslinjer 
og forpliktet seg til å følge disse. 
Arrangøren forbeholder seg retten til å 
kontrollere at reglementet og 
retningslinjene blir overholdt.  
(2) Deltakerlisten kontrolleres og 
drillere kan bli avkrevd legitimasjon 
før fremføring.  

§ 9. KONTROLL   
(1) Deltakelse i konkurranse 
innebærer at korpset og drillerne 
har akseptert gjeldende reglement 
og retningslinjer og forpliktet seg til 
å følge disse. Arrangøren 
forbeholder seg retten til å 
kontrollere at reglementet og 
retningslinjene blir overholdt.  
 
(2) Deltakerlisten kontrolleres og 
drillere kan bli avkrevd legitimasjon 
før fremføring.  
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§ 10. SYKDOM OG UFORUTSETT 
FRAVÆR  
(1) En driller 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. Søknaden 
behandles av administrasjonen.  
(2) Erstatter ved annet uforutsett 
fravær kan vurderes etter søknad med 
dokumentasjon. Erstatter må være 
registrert som aktivt medlem i 
deltakerkorpset og NMF innenfor frist 
se § 8 punkt 2.  
(3) Korpsene må stille fulltallige under 
hele konkurransen med mindre skade/ 
sykdom oppstår under 
konkurransedagen(e). Evt. 
sykdomsfravær må rapporteres 
skriftlig til Konkurranseutvalget. 
Dersom en Drillers sykefravær fører til 
at troppen/duetten ikke oppnår kravet 
om minimumsantall eller aldersgrense 
i den respektive kategori og klasse, 
kan de ikke stille til start. Det er 
imidlertid tillatt å bruke erstatter. 
For å kunne benytte erstatter, må det 
leveres skriftlig søknad til 
Konkurranseutvalget snarest mulig. 
Erstatter må være medlem av NMF, jf. 
§ 6. §  

§ 10. SYKDOM OG UFORUTSETT 
FRAVÆR  

(1) En driller 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. 
Søknaden behandles av 
administrasjonen.   
 
(2) Erstatter ved annet uforutsett 
fravær kan vurderes etter søknad 
med dokumentasjon. Erstatter må 
være registrert som aktivt medlem i 
deltakerkorpset og NMF innenfor 
frist se § 8 punkt 2.  
 
(3) Korpsene må stille fulltallige 
under hele konkurransen med 
mindre skade/ sykdom oppstår 
under konkurransedagen(e). Evt. 
sykdomsfravær må rapporteres 
skriftlig til Konkurranseutvalget. 
Dersom en drillers sykefravær fører 
til at troppen ikke oppnår kravet om 
minimumsantall eller aldersgrense 
vil man få dommervurdering, men 
ikke plassering. 
For å kunne benytte erstatter, må 
det leveres skriftlig søknad til 
Konkurranseutvalget snarest mulig. 
Erstatter må være medlem av NMF, 
jf. § 6. §  

§11. AVMELDING  
(1) Korps og drillere kan når som helst 
trekke seg fra konkurransen.  
(2) Påmeldingsavgift blir ikke 
refundert dersom korpset eller drillere 
trekker seg etter frist for innbetaling 
av påmeldingsavgift, med mindre det 
er snakk om sykdom/skade og korpset 
kan fremvise legeerklæring.  

§ 11. AVMELDING   
(1) Korps og drillere kan når som 
helst trekke seg fra konkurransen. 
 
(2)  Påmeldingsavgift blir ikke 
refundert dersom korpset eller 
drillere trekker seg etter frist for 
innbetaling av påmeldingsavgift, 
med mindre det er snakk om 
sykdom/skade og korpset kan 
fremvise legeerklæring.  

   

§ 12. BEDØMMELSE  
(1) Form for bedømming er oppgitt i 
Retningslinjer for Korpsdrill NMF.  
(2) Dommernes avgjørelser er endelige 
og kan ikke omgjøres.  
(3) Uttak til internasjonale 
konkurranser gjøres av nasjonale 

§ 12. BEDØMMELSE   
(1) Form for bedømming er oppgitt 
i Retningslinjer for Korpsdrill NMF. 
 
(2) Dommernes avgjørelser er 
endelige og kan ikke omgjøres. 
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drillkonsulent(er) og hoveddommer, 
avgjørelser er endelige.  

(3) Uttak til internasjonale 
konkurranser gjøres av nasjonale 
drillkonsulent(er) og hoveddommer. 
Avgjørelser er endelige.  
 

   

§13. DISPENSASJONER  
Drillere kan søke om dispensasjon fra 
reglementet til NMF arrangøren. 
Fristen for dispensasjonssøknader skal 
framgå av innbydelsen til 
konkurransen. Under ekstraordinære 
omstendigheter, som sykdom o.l., kan 
det gjøres unntak fra denne fristen.  

§13. DISPENSASJONER  
Drillere kan søke om dispensasjon fra 
reglementet til NMF.  
   

§14. PROTESTER  
(1) Eventuelle protester fra korps eller 
drillere vedrørende overtredelse av 
reglementet skal dokumenteres og skje 
skriftlig til arrangøren innen 48 timer 
etter at resultatene er offentliggjort. 
Protester avgjøres av arrangøren av 
konkurranseutvalget eventuelt av 
Nasjonale drillkonsulenter.  
(2) Eventuelle protester fra korps eller 
drillere vedrørende overtredelse av 
retningslinjer for korpsdrill skal 
dokumenteres og skje skriftlig til 
Konkurranseutvalg innen 30 minutter 
etter at resultatene er offentliggjort. 
Konkurranseutvalget behandler 
protestene.  
 
Avgjørelsene kan ikke ankes.  

§14. PROTESTER   
(1) Eventuelle protester fra korps 
eller drillere vedrørende 
overtredelse av reglementet skal 
dokumenteres og skje skriftlig til 
arrangøren innen 48 timer etter at 
resultatene er offentliggjort. 
Protester avgjøres av 
konkurranseutvalget, eventuelt av 
Nasjonale drillkonsulenter.  
 
(2) Eventuelle protester fra korps 
eller drillere vedrørende 
overtredelse av retningslinjer for 
korpsdrill skal dokumenteres og skje 
skriftlig til Konkurranseutvalg innen 
30 minutter etter at resultatene er 
offentliggjort. Konkurranseutvalget 
behandler protestene.  
 

§15. KONSEKVENSER VED BRUDD PÅ 
REGLEMENTET  
(1) Dersom et korps opptrer i strid 
med reglementet kan det medføre 
diskvalifikasjon.  
Dersom en tropp opptrer i strid med 
reglementet kan det medføre 
diskvalifikasjon.   
(2) Dersom en driller opptrer i strid 
med reglementet kan det medføre 
diskvalifikasjon.  
(3) Diskvalifikasjon vil si at 
startnummeret blir tildelt 0 poeng og 
vil ikke bli listeplassert.  
(4) Diskvalifikasjon kan også settes i 
verk på grunnlag av følgende:  

1. Uakseptabelt tilsnakk eller 
krenkelse overfor en annen 
person (dommerpanel, 
sekretariat, arrangør, 

§15. KONSEKVENSER VED BRUDD PÅ 
REGLEMENTET   
(1) Dersom et korps opptrer i strid 
med reglementet kan det medføre 
diskvalifikasjon. 
   
(2) Dersom en tropp opptrer i strid 
med reglementet kan det medføre 
diskvalifikasjon. 
   
(3) Dersom en driller opptrer i strid 
med reglementet kan det medføre 
diskvalifikasjon  
   
(4) Diskvalifikasjon kan også settes 
i verk på grunnlag av følgende:   

1. Uakseptabelt tilsnakk eller 
krenkelse overfor en annen person 
(dommerpanel, sekretariat, 
arrangør, tillitsvalgte, NMF ansatt, 
andre drillere e.l.)   
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tillitsvalgte, NMF ansatt, andre 
drillere e.l.)  

2. Dersom man opptrer 
forstyrrende overfor en annen 
drillers fremførelse av 
konkurranseprogram  

3. Dersom man tydelig uttrykker 
negativitet eller sinne overfor 
andre drillere, deres familier 
eller ledsagere  

4. Dersom det er gitt feilaktige 
opplysninger om navn og/eller 
fødselsdato  

5. Dersom det er gitt feilaktige 
opplysninger om medlemskap i 
NMF og/eller feilaktige 
opplysninger om medlemskap i 
hvilket korps drilleren(e) er 
medlem i  

(5) Arrangøren NMF har anledning til å 
fastsette andre reaksjonsformer 
avhengig av regelbruddets karakter.  
   

2. Dersom man opptrer 
forstyrrende overfor en annen 
drillers fremførelse av 
konkurranseprogram   
3. Dersom man tydelig uttrykker 
negativitet eller sinne overfor andre 
drillere, deres familier eller 
ledsagere   
4. Dersom det er gitt feilaktige 
opplysninger om navn og/eller 
fødselsdato   
5. Dersom det er gitt feilaktige 
opplysninger om medlemskap i NMF 
og/eller feilaktige opplysninger om 
medlemskap i hvilket korps 
drilleren(e) er medlem i   
 

(5) NMF har anledning til å 
fastsette andre reaksjonsformer 
avhengig av regelbruddets karakter.   
   

§ 16. SAKSBEHANDLING VED 
DISKVALIFIKASJON  
(1) Dersom arrangøren 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 arrangørens vurdering, 
og Korpset skal gis en frist på minst to 
uker fra mottak av varslet for å 
komme med sine bemerkninger.  
(2) Et diskvalifikasjonsvedtak skal 
omgående oversendes det aktuelle 
korps, som samtidig orienteres om at 
vedtaket kan ankes inn for 
Forbundsstyret i forbindelse med NM 
Korpsdrill, eller Regionsstyret ved 
regionalt arrangerte konkurranser, jfr 
§ 17.  
   

§ 16. DISKVALIFIKASJON   
(1) Det er kun NMF som kan 
diskvalifisere. 
  
(2) Dersom NMF vurderer å 
diskvalifisere et korps, en tropp eller 
en driller på grunn av regelbrudd, skal 
det varsles om dette skriftlig. Varslet 
skal angi grunnlaget for NMF sin 
vurdering. Korpset, troppen, drilleren 
skal gis en frist på minst to uker fra 
mottak av varslet for å komme med 
sine bemerkninger. 
   
(3) Et diskvalifikasjonsvedtak skal 
omgående oversendes det aktuelle 
korpset, troppen eller drilleren som 
samtidig orienteres om at vedtaket kan 
ankes inn for Forbundsstyret i 
forbindelse med NM Korpsdrill eller 
Regionstyret ved regionalt arrangerte 
konkurranser, jfr § 17. 
  
(4) Diskvalifikasjon vil si at 
startnummeret blir tildelt 0 poeng og 
ikke listeplassert eller kvalifisert til å 
representere NMF i internasjonale 
mesterskap  
   

§ 17. ANKEBEHANDLING  
(1) Vedtak gjort av NMF 
v/administrasjonen kan ankes til 

§ 17. ANKEBEHANDLING 
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henholdsvis Forbundsstyret i NM eller 
Regionsstyret i regionale konkurranser, 
jfr § 16.  
(2) Ankeinstans gis mulighet til å utøve 
skjønn i behandlingen av ankene.  
(3) Vedtak fattet av ankeinstansen er 
endelig.  
   

(1) Vedtak gjort av NMF 
v/administrasjonen kan ankes til 
henholdsvis Forbundsstyret i NM eller 
Regionstyret i regionale konkurranser, 
jfr §16.  
 
(2) Ankeinstans gis mulighet til å 
utøve skjønn i behandlingen av 
ankene.   
 
(3) Vedtak fattet av ankeinstansen 
er endelig.   
   

§ 18. FORTOLKNING AV REGLEMENT  
Uenighet om fortolkning av 
reglementet forelegges Forbundsstyret 
for avgjørelse.  
   

§ 18. FORTOLKNING AV REGLEMENT  
Uenighet om fortolkning av 
reglementet forelegges Forbundsstyret 
for avgjørelse.  
   

§ 19. ENDRINGER I REGLEMENTET  
Endringer i reglementet vedtas av 
Forbundsstyret.  
   

§ 19. ENDRINGER I REGLEMENTET  
Endringer i reglementet vedtas av 
Forbundsstyret.  

   
Revidert desember 2016  
   

   
Revidert august 2018  
   

                                                                                    
 
 


