
 

 

 

Side 1        

 
 
Reglement for regionmesterskapet NMF Sør 
  
 
Formål med konkurransen 
NMFs verdier er inspirerende, inkluderende og engasjert. Konkurransen skal fungere som et verdifullt 
virkemiddel for å bidra til positive og utviklende korpsopplevelser. Musikanter, dirigenter, ledere og 
arrangører skal legge til rette for at: 

• Musikkorps skal oppleves som en interessant, spennende og utviklende fritidsaktivitet. 
• Enkeltmedlemmets og musikkorpsets selvfølelse og identitet blir styrket. 
• Deltakelsen er forankret på rettferdighet og gode moralske verdier. 
• Musikkorpset kan prestere sammen og ta et felles ansvar for de mål som er satt. 
• Fellesskap og nettverksbygging mellom musikkorps får sentral plass. 
• Musikkorps blir synlige. 

 
 
Påmelding  

• Påmelding til konkurransen skal skje elektronisk i henhold til invitasjonen.  
• Påmeldingen er bindende fra påmeldingsfristens utløp. Etter dette tidspunktet må 

påmeldingsavgiften betales også ved avmelding. 
 

 
 
Divisjonsinndeling   

• Deltakerne velger selv divisjon ut fra korpsets musikalske nivå. 
 
 
 
Betingelser for deltakelse  

• Alle deltakere skal være registrerte i NMFs medlemsdatabase. 
• Alle musikanter kan delta i konkurransen med det skolekorpset de er innmeldt i. Det tas ikke 

hensyn til dobbeltspillende ved trekning av spillerekkefølge. 
• Øvre aldersgrense: Konkurransen er åpen for deltakere født i år 2001 eller senere. 
• Det er en grunnleggende betingelse for deltakelse at medlemskontingent til NMF, forsikring og 

påmeldingsavgift er innbetalt innen angitte frister. 
• Det må leveres deltakerliste med alle deltakerne etter anvisning i utsendt informasjon. 
• Skolekorpset er selv ansvarlig for å overholde frister. 

 
 
Dispensasjon  

• Det kan søkes aldersdispensasjon for inntil to musikanter. Disse må være medlem i korpset, og 
være en del av korpsets faste besetning.  

• En musikant 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, og at erstatteren er innenfor aldersgrensen. Erstatter ved annet 
uforutsett fravær kan vurderes etter søknad med dokumentasjon.  

• Dispensasjonssøknader sendes NMFs administrasjon for behandling. 
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Bedømming 
• Det benyttes åpen bedømming. 
• Bedømmingskriterier er vedlagt. 
• Dommernes avgjørelse er endelig og kan ikke påklages. 

 
 
 
Premiering 

• Premier gis til 1. til 3. plass i alle divisjoner. 
• Aspirant- og juniorkorps tildeles 1. og 2. plass. De resterende korpsene får en pris tilpasset korpsets 

sterke sider. 
 
 
 
Konsekvenser ved brudd på reglementet 

• Dersom et skolekorps opptrer i strid med reglementet, kan det medføre diskvalifikasjon av hele 
skolekorpset. 

• Diskvalifikasjon vil si at skolekorpset ikke blir listeplassert. 
• Administrasjonen har anledning til å fastsette andre sanksjonsformer avhengig av regelbruddets 

karakter. 
 
 
 
Saksbehandling ved diskvalifikasjon 

• Dersom administrasjonen vurderer å diskvalifisere et skolekorps på grunn av regelbrudd, skal det 
aktuelle skolekorps varsles om dette skriftlig. Varslet skal angi det faktiske og rettslige grunnlaget 
for administrasjonens vurdering, og skolekorpset skal gis en frist på minst 2 uker fra mottak av 
varslet for å komme med sine bemerkninger. 

• Et diskvalifikasjonsvedtak skal omgående oversendes det aktuelle skolekorps, som samtidig 
orienteres om at vedtaket kan ankes inn for regionstyret. 

 
 
 
Kontroll 

• Deltakelse i regionmesterskapet innebærer at korpset har akseptert reglementet, og forpliktet seg 
til å følge dette.  

• NMF Sør har rett til å utøve kontroll med alle deler av reglementet.  
 

 
 
Klageadgang 

• Eventuelle klager vedrørende overtredelse av reglementet må dokumenteres. Klage skal skje 
skriftlig.  

• Protester avgjøres av NMF Sør.  
• Uenighet om fortolkning av reglementet forelegges regionstyret i NMF Sør for avgjørelse. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


