
OVERSIKT OVER DET SOM ER ENDRET I RETNINGSLINJENE FOR KORPSDRILLKONKURRANSER FRA 

2017 TIL 2018-VERSJONEN: 

1.0 KATEGORIER OG KLASSER  

Batonflag Team er innført som ny konkurransekategori. Accessories Corps har endret navn til 

Showtwirl Corps. Exhibition Corps heter nå Exhibition Majorette Corps. 

 

2.0 ALDERSINNDELINGER 

I tråd med det internasjonale reglementet, er det nå ulik aldersberegning for 

Twirling/Drilldans og Majorettes. Dette er nå gjeldende: 

I Twirling/Drilldans følger aldersinndelingen 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. Eksempel: 

Aldersinndeling for Twirling/Drilldans på konkurranser mellom 1. september 2018 og 31. 

august 2019 beregnes etter drillers alder pr 31. august 2019. 

I Majorettes regnes troppens gjennomsnittsalder ut ifra alderen drillerne har 31. desember 

kalenderåret som konkurransen arrangeres. Eksempel: Aldersinndeling for Majorettes på 

konkurranser mellom 1. januar 2019 og 31. desember 2019 beregnes etter drillers alder pr 

31. desember 2019. 

I solo har arrangør anledning til å invitere til konkurranse med egne gutteklasser ved 

etterspørsel: Junior menn t.o.m. 16 år, senior menn f.o.m. 17 år 

I duett er det nå ingen divisjonsinndeling i Drilldans duett, mens i Twirl duet er det 

intermediate og advanced i Preteen, Junior og Senior (dvs. beginner er tatt vekk).  

I Majorettes har gjennomsnittsalderen i juvenile blitt satt ned til å gjelde inntil 11,99 år 

(mot 13,9 om det var tidligere). Junior f.o.m. 12 år t.o.m. 15,99 år (tidligere 14-15,9). 

Dette følger internasjonale regler, og gjør aldersspennet i junior noe større som også kan 

kunne føre til flere juniortropper. 

3.0 LENGDE PÅ MUSIKK OG PROGRAM 
I dette kapittelet er muligheten til å medbringe CD fjernet fra teksten. Exhibition Majorette 
Corps (tidligere Exhibition Corps) har ny musikklengde: 02:00 – 03:00. Showtwirl Corps har ny 
musikklengde: 03:00 – 04:00. BatonFlag Team er tatt inn – musikklengde: 02:00 – 03:00. 

 
4.0 BEKLEDNING OG EFFEKTER 

Antrekk i Batonflag Team er tatt inn: uniform eller uniformsinspirert antrekk. Ordlyden om 
oppsatt hår er endret da det er mange som har kort hår og ikke trenger «å sette det opp», ny 
ordlyd er: utøvernes hår skal ikke være til hinder for utføring av momenter i programmet. 

 
6.0 AKROBATISKE MOMENTER 

Akrobatiske momenter fra turn er ikke tillatt, uansett kategori/klasse/divisjon. 
 
7.0 BEDØMMING 

Punkt 7.1 er tatt inn: Dersom arrangør velger å gjennomføre konkurransen med innledende 
runder og finaler, så regnes resultatene kun ut ifra poeng i finalen. 
 

10.0 DELTAKELSE PÅ INTERNASJONALE MESTERSKAP 
Sammenhengen mellom NBTA Norway og NMF er tydeliggjort. Grand Prix og Drill Grand Prix 
er tatt inn i beskrivelsen. Følgende er tatt inn: Samtlige troppsutøvere må være registrert 

som aktivt medlem i det aktuelle korpset i NMFs gjeldende medlemsdatabase pr. 31. 
desember året før det internasjonale mesterskapet arrangeres. I aldersklassen juvenile 



gjøres det ikke lenger uttak til internasjonale konkurranser. Punkt 10.4 om level-krav er tatt 
inn.  

 
DEL 2 SAMTLIGE KONKURRANSEKLASSER 

I samtlige konkurranseklasser beskrevet i del 2 er poengtrekket «brudd på retningslinjer» 
lagt til, som samsvarer med det internasjonale trekket «Rule violation». Eget trekk for 
bekledning er samtidig tatt ut.  

 
22.0 EXHIBITION MAJORETTE CORPS 
 Det er presisert nå at trestavsekvenser ikke er tillatt (likhet med internasjonalt reglement).  
 
25.0 BATONFLAG TEAM  

Ny konkurransegren for minimum 6, maksimalt 8 utøvere der man benytter flagg og viser et 
program med flagg kombinert med marsjering, dans, formasjoner og samarbeid.  

 
 
 
 
 


