
OVERSIKT OVER ENDRINGER I RETNINGSLINJENE FOR KORPSDRILLKONKURRANSER FRA 2018–2019 

1.0 KATEGORIER OG KLASSER  

Solo 3 Baton og Kortprogram er innført som nye konkurransekategorier.  

 

2.0 ALDERSKLASSER OG DIVISJONER 

Denne tabellen viser en oversikt over NMFs konkurranseklasser: 

SOLO 

KATEGORI KLASSE ALDERSKLASSE DIVISJONER 

Twirling 

Solo 1 Baton 
Solo X Strut 

Aspirant Ingen 

Juvenile Beginner - Intermediate 

Preteen Beginner – Intermediate – Advanced  

Junior Beginner – Intermediate – Advanced 

Senior Intermediate – Advanced 

Adult Ingen 

Solo 2 Baton 

Preteen Beginner – Intermediate – Advanced  

Junior Beginner – Intermediate – Advanced 

Senior Intermediate – Advanced 

Adult Ingen 

Solo 3 Baton 

Preteen Ingen 

Junior Ingen 

Senior Ingen 

Adult Ingen 

Drilldans 

Drilldans solo 

Preteen Intermediate – Advanced  

Junior Intermediate – Advanced 

Senior Intermediate – Advanced 

Adult Ingen 

Kortprogram 

Junior Ingen 

Senior Ingen 

Adult Ingen 

DUETT 

Twirling Twirl Duet 

Preteen Intermediate – Advanced  

Junior Intermediate – Advanced 

Senior Intermediate – Advanced 

Adult Ingen 

Drilldans Drilldans duett 

Preteen Ingen 

Junior Ingen 

Senior Ingen 

Adult Ingen 

TROPP 

Twirling Twirl Team 

Aspirant Ingen 

Juvenile Ingen 

Junior 2. divisjon – 1. divisjon 

Senior 2. divisjon – 1. divisjon 

Drilldans 
Drilldans tropp 

Aspirant Ingen 

Juvenile Ingen 

Preteen Ingen 

Junior 3. divisjon - 2. divisjon – 1. divisjon 

Senior 2. divisjon – 1. divisjon 

Pom Pons, Twirling Corps Åpen Ingen 

Majorettes 

Traditional Maj. Corps 
Exhibition Maj. Corps 
Parade Corps, Showtwirl 
Corps, Batonflag Team 

Aspirant 

Ingen 
Juvenile 

Junior 

Senior 

 

 

 



Slik tabellen på viser er følgende endringer gjort: 

Adult (ingen divisjon) er innført som ny aldersklasse i solo og duett. Beginner er fjernet alle 

seniorklassene, samt fra Drilldans solo Preteen og Junior. I Aspirant og Juvenile kan man kun 

stille i Solo 1 Baton og Solo X Strut i tillegg til alle mulige troppsklasser. I Solo 1 Baton Juvenile 

og Solo X Strut Juvenile er beginner og intermediate innført som divisjoner. Solo 3 Baton har 

ingen divisjoner og er åpen for Preteen, Junior, Senior og Adult. Kortprogram har ingen 

divisjoner og er åpen for Junior, Senior og Adult.  

3.0 LENGDE PÅ MUSIKK OG PROGRAM 
Solo 3 Baton (01:00 – 02:00 minutter) og Kortprogram er tatt inn. I Kortprogram er det ingen 
tidtaking, men utøverne skal drille til Standard musikk og må følge spesifikke tellinger i 
denne. I drilldans tropp Aspirant og Juvenile og Twirl Team Aspirant og Juvenile er tiden 
nedjustert til 01:00 – 02:00 minutter.  

 
4.0 BEKLEDNING OG EFFEKTER 

Antrekk i Kortprogram er tatt inn: I Kortprogram benyttes sort basisdrakt / turndrakt / 
ballettdrakt. 

 
5.0 POENGTREKK, BRUDD OG SKADER 

Solo 3 Baton og Kortprogram er inkludert i oppramsingen av kategorier der det kan være 
aktuelt å ha flere enn ett startnummer på gulvet samtidig. 

 
7.0 BEDØMMING 

I punkt 7.2 ANTALL DOMMERE er Kortprogram tatt med som én av klassene som kan 
bedømmes av kun én dommer for å få til en mer effektiv konkurransegjennomføring. I punkt 
7.4 POENGFORDELING er det lagt til at «I Kortprogram bedømmes hver øvelse separat, se 
kapittel 19.0».  

 
8.0 GENERELT 
 Punkt 8.2 er nytt: 
 FILMING OG FOTOGRAFERING 

NMF er en organisasjon der medlemmenes opplevelse av å delta på våre arrangementer har 
stort fokus. Vi ønsker derfor å skjerme alle utøvere for uønsket opptak under oppvarming, 
samt i konkurransesituasjonen. På våre arrangementer er det derfor ikke tillatt å ta bilder 
eller gjøre opptak av andre, hverken i oppvarmingshall, eller når utøverne fremfører sine 
programmer, med mindre dette er tydelig avklart med de det gjelder på forhånd.  

 
Det er uansett ikke tillatt å filme eller fotografere i området rett bak eller rundt 
dommerbordene, og det oppfordres til å tenke sikkerhet når det gjelder stativer, 
skjøteledninger etc. Det er ikke tillatt å bruke blits da dette kan forstyrre utøverne. 

 
I forkant av konkurranser blir korpsene ved påmelding spurt om samtykke til at NMF kan 
publisere bilder av utøverne. 

 
Ved brudd på disse reglene kan det bli krevet at bilder/opptak slettes, samt bortvisning fra 
arena. 
 

9.0 DELTAKELSE PÅ NM 
 På NM Korpsdrill er det ikke lenger mulig å stille i aldersklassen Juvenile. 
 
10.0 DELTAKELSE PÅ INTERNASJONALE MESTERSKAP 

Ny regel om internasjonal deltakelse: For å delta i internasjonale mesterskap må utøvere 

minst fylle 12 år samme år som det internasjonale mesterskapet avholdes.  



Vi gjør oppmerksom på at dette gjelder både i solo, duett og tropp.  

 
Nytt avsnitt: Hvordan uttak til de ulike internasjonale mesterskapene skal foregå, i tillegg til 
antall som inviteres i de ulike klassene, er under revidering på grunn av endringer og økt 
samarbeid internasjonalt mellom WFNBTA og WBTF. Retningslinjene vil derfor bli oppdatert 
når dette arbeidet er ferdigstilt. 
 
I resten av dette kapittelet er teksten oppdatert slik at det ikke lenger er NM som trekkes 
frem som uttakskonkurranse til EM/VM. Årsaken til dette er at det skjer endringer 
internasjonalt som får føringer for når i kalenderåret vi kan gjennomføre våre uttak.   

 
11.0 DISPENSASJONER  

Nytt punkt (11.0): Eventuelle søknader om dispensasjon fra retningslinjene sendes til  
arrangør så tidlig som mulig.  

 

DEL 2 SAMTLIGE KONKURRANSEKLASSER 
I samtlige konkurranseklasser er aldersklasser, divisjoner, musikklengder m.m. oppdatert 
slik at det samsvarer med kapitlene foran.  

 
SALUTE I TWIRLINGKLASSENE SAMT TRADITIONAL MAJORETTES CORPS: 

I samsvar med internasjonal reglement, er det tilføyd noen presiseringer for utførelse av 
salute slik at beskrivelsen er som følger: 
Det skal utføres salute ved start og avslutning av koreografien. Staven skal holdes i høyre 

hånd, opp til venstre skulder, front mot dommere. Storekula skal peke opp, og tommelen 

skal peke ned mot lillekula. Albuen skal være i skulderhøyde, og knoken skal berøre 

skulderhulen eller kragebenet. Kroppen skal være i stående posisjon, med begge føtter på 

gulvet (plassering av føtter er valgfritt). Posisjonen skal holdes i minimum 2 tellinger. Salute 

som ikke utføres korrekt medfører poengtrekk. 

13.0 SOLO 2 BATON 
I Solo 2 Baton er det presisert at salute skal gjøres med høyre hånd, og den andre staven må 
være i venstre hånd. Poengtrekket «ikke-tostavsmoment» er tatt bort, men i stedet står det 
eksplisitt i produksjonsavsnittet at formålet er at koreografien kun består av 
tostavsmomenter. Dette vil bli vurdert under Variasjon og Vanskelighetsgrad. 

 
14.0 SOLO 3 BATON 

Ny konkurransegren med tre drillstaver for Preteen-, Junior-, Senior- og Adult-solister til 
standard musikk. Alle de tre stavene skal være i bevegelse gjennom hele programmet, med 
så mange kombinasjoner som mulig. I Solo 3 Baton skal salute utføres i høyre hånd, og de to 
andre stavene skal være i venstre hånd.  

 
19.0 KORTPROGRAM 

I tråd med internasjonalt samarbeid og endringer i konkurranseklasser starter NMF med 
Kortprogram allerede nå for å stille best mulig forberedt. Kortprogram består av 8 
obligatoriske elementer som utføres til standard musikk. På www.musikkorps.no ligger 
beskrivelse og video av elementene. 

 
 
 
 
 


