
Midtnorsk mesterskap i drill 2019 
6.- 7. mars 2019 
Træffhuset, Molde. 

INFORMASJON TIL DELTAKERE 
211 deltakere fra 22 korps fordelt på 228 startnummer er påmeldt årets Midtnorske mesterskap og 
vi gleder oss til konkurransen! 

Endelig startliste er sendt ut på mail. Startene går fortløpende begge dagene, så det er viktig å følge 
godt med på hvordan tidsskjemaet ligger an. Banene merkes etter hvilket dommersett som skal 
dømme (1-3 jf. Startlista), og vi vil vurdere takhøyde ved tildeling av bane. Det er ikke sikkert 
banenumrene vil være like fra pulje til pulje. Instruktørene må bruke puljeoppvarmingene til å 
orientere sine utøvere. 

Selve konkurransehallen er stengt for utøvere fredag, men det er mulighet for å trene i en annen 
hall i Træffhuset fredag fra kl 20-22. Træffhuset åpner kl. 08:30 både lørdag og søndag. Ved 
ankomst til hallen ber vi kontaktpersonene henvende seg til billettsalget for å hente ut konvolutt 
med to gratis adgangsbilletter pr korps. 

Det blir premieutdeling i Træffhuset så snart resultatene er klare etter konkurransen både lørdag 
og søndag. Det blir premiering av 1.-3.plass i hver klasse. I henhold til NMF sine retninsglinjer for 
korpsdrill vil det blir gitt vurdering, og ikke plassering, i klassen aspirant. Alle apsiranter vil få hver 
sin pokal. 

TEKNISK INFORMASJON OM HALLEN 

Konkurransen vil foregå i Rekneshallen, der vi også tidligere har arrangert Midtnorsk mesterskap. 
Vi har stor oppvarmingshall som er åpen for deltakerne under hele konkurransen. Det er sluse 
gjennom garderobe 8, deltagerne kommer inn i hallen til venstre for dommerne. Utgang er til høyre 
for dommerne. Oppdaterte startlister vil henge i gangen utenfor garderobe 8. 

KIOSK 

Molde drill har kiosk ved utgangen med salg av mat og drikke. Det vil også være et mindre utsalg 
øverst på tribunen. Betaling kontant/Vipps. 

Lises drill og dans og Kati sport har salg av drakter og annet utstyr. 

FØRSTEHJELP 
Ved behov for førstehjelp kontakt de som står i slusen. 

MUSIKK 
Musikk leveres på mail til ingerloding@hotmail.com innen 1.mars. Ta også med musikken i back-up 
til deltakerslusa før inngang på konkurransegulvet. 

PUBLIKUMSBILLETTER 

Dagsbillett lørdag eller søndag kr. 100. Hele helgen kr. 150. Barn under 15 år er gratis. Betaling 
kort/kontant.  



PRAKTISK 

Det er begrenset parkering utenfor Træffhuset, og parkering utenfor oppmerket område (for 
eksempel på veien), kan føre til parkeringsbot. Her er oversikt over parkeringsplasser i nærheten: 

 

 

Den blå linjen viser korteste vei til sentrum for gående. 

Buss 701 fra Flyplassen går til Molde sentrum fredag kl 15.40, 17.10, 17.40, 19.10, 20.40, 22.10 og 
23.10. Det går maxitaxi fra flyplassen til Molde sentrum fredag 20.55 og 23.05. 

Buss 701 fra Molde sentrum til Flyplassen søndag kl 13.40, 15.10 og 19.40. 

Tlfnr til Molde Taxi er 71 25 28 11. 

 

Kontakt 

NMF Nordvest er ansvarlig for konkurransen og Molde drill er teknisk arrangør. 

Spørsmål/henvendelserJørgen Brecke, NMF Nordvest (orgen@musikkorps.no - 454 14 544) 

Produsent/drillfaglige spørsmål: Inger Lene Løding (ingerloding@hotmail.com - 913 28 887) 
 
Teknisk arrangør, Berit Eikebu, Molde drill (moldedrill@gmail.com -  905 32 148) 

Velkommen! 


