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Norges Musikkorps Forbund og teknisk komité sportsdrill i Norges Danseforbund 

inviterer til Drill Grand Prix 15. – 17. februar 2019 i  

Blindheimshallen Ålesund.  

 

Drill Grand Prix (DGP) ble sist arrangert i 2017, og er et samarbeidsprosjekt mellom korpsdrill 

og sportsdrill. Korpsdrillere og sportsdrillere i et tettere samarbeid er helt i tråd med det som 

skjer med drill internasjonalt. 8. – 11. august 2019 inviteres det nemlig til en felles Grand 

Prix-konkurranse i Limoges, Frankrike, og Drill Grand Prix vil være konkurransen der både 

korps- og sportsdrillere kan kvalifisere seg. På DGP vil det bli konkurranse i følgende 

kategorier:  

 

KORPSDRILL 

Solo 1 Baton advanced (uttak GP) 

Solo 2 Baton advanced (uttak GP) 

Solo X Strut advanced (ikke uttak GP) 

Drilldans solo advanced (ikke uttak GP) 

Twirl duet advanced (uttak GP) 

Drilldans tropp 1. div. (uttak GP) 

Parade Corps (uttak GP) 

Traditional Majorettes Corps (uttak GP) 

Exhibition Corps (uttak GP) 

Showtwirl Corps (uttak GP, her kalt 

Entertainment Corps) 

Det blir ikke konkurranse i Aspirant eller Juvenile 

 

SPORTSDRILL 

Solo 1 Baton og Solo 2 Baton level A, B og 

elite (uttak GP) 

Individuell junior level A og Elite 

Individuell senior level A og Elite 

Par junior level A og Elite 

Par senior level A og Elite 

Tropp junior/senior level A og Elite (uttak 
GP) 
Artistisk gruppe level B 

 
 
 
 
 

Viktig: Grand Prix-konkurransen i Frankrike har en annen aldersinndeling enn både korpsdrill 

og sportsdrill i Norge, men dette får kun konsekvenser for påmeldingen i uttakskategoriene. 

Se oversikt på side 3, 4 og 5. På DGP bruker vi bruker Grand Prix-musikk i både Solo 1 Baton 

og Solo 2 Baton. Twirl duet-musikken er standard NBTA Twirl duet-musikk. I Solo 1 Baton og 

Twirl duet skal programmet være maksimalt 02:00 minutter, i Solo 2 Baton maksimalt 01:45 

minutter. På Grand Prix i Frankrike skal tropper (drilldans tropp) har musikklengde mellom 

02:30 og 03:30 og bestå av 6-8 medlemmer. I Majorettes skal troppene være minst 10 

medlemmer og musikklengdene er 03:00-04:00 minutter for Traditional, 02:00 – 04:00 for 

Parade Corps, 02:00 – 03:00 for Exhibition Corps og 03:00 – 05:00 for Showtwirl Corps (kalt 

Entertainment Corps). Drill Grand Prix har status som NM-kvalifiseringskonkurranse. 
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PRISER  

Startkontingent (pr. startnummer):   

Solo   400 kr    

Duett  800 kr 

Tropp  1000 kr 

 

  

Deltakeravgiften er kr. 350,- pr. 

deltaker. Det skal kun betales én 

deltakeravgift pr. person uansett om 

man representerer begge forbund.  

OVERNATTING 

Det tilbys overnatting på skole, den ligger rett ved siden av hallen. Hallen ligger ca. 

15 minutter unna Ålesund sentrum, og det er mange ulike hoteller i forskjellige 

prisklasser i Ålesund sentrum. Pris for overnatting på skole er 300,- pr. natt, og det 

inkluderer kveldsmat fredag, frokost og middag lørdag, samt frokost søndag. Send 

bestilling til arrangør på e-post arrangement@spjelkavikdrillklubb innen 1. januar. 

 

PÅMELDING 

Fyll ut ett påmeldingsskjema pr. korps/klubb/idrettslag og send som vedlegg til 

drillgrandprix@musikkorps.no innen 1. januar. Utøvere med medlemskap i begge 

forbund kan stille til uttak til Grand Prix i Kroatia i både korpsdrill og sportsdrill, men 

kan kun stille for ett av forbundene internasjonalt dersom man kvalifiserer seg 

gjennom begge to. Hvert deltagerkorps/tropp får utdelt adgangskort til alle sine 

utøvere, en leder og en trener. Vi gjør oppmerksom på at konkurransen blir ikke 

avholdt ved lav påmelding. 5. januar vil det legges ut beskjed om konkurransen 

arrangeres eller ikke. 

 

GRAND PRIX KONKURRANSEN I FRANKRIKE 

8. – 11. august 2019 arrangeres Grand Prix i Limoges, Frankrike med kategoriene Solo 

1 Baton, Solo 2 Baton, Duet (Twirl duet), Team/Tropp/Drilldans tropp og Majorette 

Group som innbefatter Parade Corps, Traditional Majorettes Corps, Exhibition Corps 

og Entertainment Corps / Showtwirl Corps.  Se viktig informasjon om 

aldersinndelingene på side 3, 4 og 5. Oversikt over det antall startnummer hvert 

forbund i hvert land kan invitere til deltakelse i Grand Prix er satt opp i tabellen 

nederst på side 5. 

 

Ta gjerne kontakt med NMF på e-post drillgrandprix@musikkorps.no for spørsmål 

vedrørende påmelding, eller andre praktiske ting om arrangementet, samt drillfaglige 

spørsmål relatert til korpsdrill. Ta kontakt med teknisk komité sportsdrill på e-post 

sportsdrill@dansing.no for konkurranserelaterte spørsmål fra sportsdrillere. 

 

Norges Musikkorps Forbund   Norges Danseforbund  

     

  

mailto:sportsdrill@dansing.no
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ALDERSINNDELING KORPSDRILL 

Gjelder klassene  

 

- Drilldans solo (preteen, junior, senior) NB! Kun advanced 

- Solo X Strut (preteen, junior, senior) NB! Kun advanced 

- Solo 1 Baton og Solo 2 Baton (kun de i preteen som ikke fyller 12 år pr 31. Desember 

2019 – se også side 5). NB! Kun advanced  
 

 

Aldersinndelingen følger konkurranseåret, som går fra 1. september til 31. august, og riktig alders-

inndeling regnes ut fra den alderen drilleren vil oppnå i løpet av inneværende konkurranseår, dvs. den 

alderen drilleren har 31. august. Bruk tabellen nedenfor til å finne riktig alder. Se også side 5. 

 

 

  
TWIRLING / DRILLDANS 

Født år Født jan-aug Født sept-des 

2013 6 kan ikke delta 

2012 7 6 

2011 8 7 

2010 9 8 

2009 10 9 

2008 11 10 

2007 12 11 

2006 13 12 

2005 14 13 

2004 15 14 

2003 16 15 

2002 17 16 

2001 18 17 

2000 19 18 

1999 20 19 

1998 21 20 

1997 22 21 

1996 23 22 

1995 24 23 

1994 25 24 

1993 26 25 

1992 27 26 

1991 28 27 

For deltakere født før 1991, må tabellene utvides etter samme 
modell. 

Aspirant f.o.m. 6 år*

Juvenile 8 - 10 år

Preteen 11 - 13 år

Junior 14 - 16 år

Senior f.o.m. 17 år

SOLO:
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ALDERSINNDELING SPORTSDRILL 

 

I henhold til idrettens barnebestemmelser kan ikke barn som er yngre enn 13 år (innen året) 

konkurrere internasjonalt.  

 

Vi organiserer aldersfordelingen i etterkant av uttaket, så klubbene trenger kun forholde seg til 

nasjonalt reglement. 

 

Drill Grand Prix er den siste avgjørende uttakskonkurransen for Grand Prix og 

International cup I Frankrike sommeren 2019.  
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ALDERSINNDELING GRAND PRIX-KLASSER KORPSDRILL I DGP + GRAND PRIX I FRANKRIKE 
På Grand Prix-konkurransen i Frankrike i august 2019 er det alderen drilleren har pr. 31. desember 

2019 som er avgjørende for hvilken aldersklasse drilleren skal stille i. I Solo 1 Baton og 2 Baton skal 

jenter/kvinner konkurrere i Junior 12-14, Junior 15-17, Senior 18-21 og Adult 22+, mens gutter/menn i 

Solo 1 Baton og 2 Baton konkurrerer i Junior 12-17 og Senior 18+. Kvinner og menn stiller på Drill Grand 

Prix i samme klasse, men skal stille i separate klasser i Frankrike. 

I duett skal deltakerne stille i aldersklassen hvor den eldste drilleren hører til. I Tropp/Drilldans tropp 

må samtlige utøvere i troppen fylle minst 12 år den 31. desember 2019 for å kunne delta på Grand Prix 

i Frankrike, men det er åpen aldersinndeling. I Majorettes er det aldersklassene Junior og Senior. 

Troppen skal stille i aldersklassen hvor den eldste drilleren hører til. I Majorettetropp junior må 

samtlige utøvere i troppen fylle minst 10 år den 31. desember 2019, og den eldste kan fylle max. 17 år. 

I Majorettestropp senior må samtlige utøvere i troppen fylle minst 12 år den 31. desember 2019, og 

minst én utøver fyller 18 den 31. desember 2019. 

  

 

Født år 
Aldersklasse 

kvinner 

Aldersklasse menn 
(gjelder kun GP i 

Frankrike) 
Uttak til Grand Prix i Frankrike 

 
 

2005 - 2007 Junior 12–14 år Junior 12-17 år 
Max 3 utøvere pr. forbund i kvinner 12 – 14 
år, max 6 utøvere i menn 12-17 år 

  

2002 - 2004 Junior 15-17 år Junior 12–17 år Max 6 utøvere pr forbund   

1998 - 2001 Senior 18–21 år Senior 18+ Max 6 utøvere pr forbund   

1997 eller 
før 

Adult 22+ Senior 18+ Max 6 utøvere pr forbund 
  

Duett – følger den eldstes alder Max 3 duetter pr forbund i hver aldersklasse   

Tropp – alle minst 12 år Max 3 Team / drilldans tropp pr. forbund   

Majorette tropp – følger den eldstes alder 
Max 1 majorettetropp pr. forbund pr. 
kategori i hver aldersklasse 

 
 

 


