
 

 

 

 

 

 

 

Høyanghallen - Holmestrand 

25. – 26. januar 2020 

  



 

  

 INVITASJON 
 

 

 

NMF Sør har gleden av å invitere til Skjærgårdsdrill 25.-26. januar 2020. 

 

Sted: Høyanghallen, Vesthøyveien 7A, Holmestrand 

 

Påmelding åpner: 21. oktober 2019 

Påmelding stenger: 04. november 2019 

 

 

 

Om konkurransen 
Skjærgårdsdrill starter konkurransesesongen for drill i NMF, og er en kvalifiseringskonkurranse 

for NM Drill 2020. 

Konkurransen avholdes lørdag og søndag.  

Ved stor påmelding vil vi vurdere å åpne konkurransen allerede fredag ettermiddag. 

Startoppsett vil foreligge når dommerbesetning er på plass i etterkant av påmeldingsfrist. 

 

 

Reglement og retningslinjer 
Konkurransen følger til enhver tid oppdatert reglement og retningslinjer. 

Det er Reglement for korpsdrillkonkurranser i NMF pr 01.10.2018 og 

Retningslinjer for korpsdrillkonkurranser i NMF pr 01.09.2019 som er gjeldene for 

Skjærgårdsdrill 2020. Disse aksepteres ved påmelding. 

Korpsene er selv ansvarlige for å melde på utøvere i korrekt aldersklasse, og det vil kunne bli 

utført kontroll på enkelte klasser.  

Se Aldersinndeling konkurranseåret 1 sept 2019 til 31 aug 2020 for å finne rett aldersklasse 

for de ulike utøverne. 

 

Vi gjør spesielt oppmerksom på at det er gjort endringer i retningslinjene siden forrige 

konkurransesesong. 

Noen klasser er fjernet mens andre har kommet til. Vi anbefaler å gjøre seg kjent med 

Oversikt over endringer i retningslinjene for drillkonkurranser fra 2018 til 2019. 

 

Reglement, retningslinjer, oversikt aldersklasser og endringer finner du samlet på: 

musikkorps.no/viktig-om-drillkonkurranser/ 

 

 

Musikk 
Det jobbes pr. i dag med løsninger for å kunne levere musikk i Program.no – i tilknytning til 

påmeldingen. Påmeldte vil få nærmere informasjon om vi benytter oss av denne løsningen 

allerede i 2020, eller om musikk skal leveres på epost direkte til musikkansvarlig som tidligere. 

Frist for å levere musikk vil uansett være 06. januar.  

https://musikkorps.no/wp-content/uploads/2018/10/Reglement-for-korpsdrillkonkurranser-i-NMF-01102018.pdf
https://musikkorps.no/wp-content/uploads/2019/09/Retningslinjer-Korpsdrill-NMF-01092019.pdf
https://musikkorps.no/wp-content/uploads/2019/09/Aldersinndeling-konkurranse%C3%A5ret-1-sept-2019-til-31-aug-2020.pdf
https://musikkorps.no/wp-content/uploads/2019/09/Oversikt-over-endringer-i-retningslinjene-for-drillkonkurranser-fra-2018-til-2019.pdf
https://musikkorps.no/viktig-om-drillkonkurranser/


 

  

Overnatting 

 
NMF har inngått avtale med Sjømilitære Samfund og Thon Hotell Horten om rabatterte priser for 

deltagere på Skjærgårdsdrill. 

 

Sjømilitære Samfund, Øvre vei 1, 3183 Horten: 

 

Hotellet tilbyr enkeltrom til kr 895,- og dobbeltrom til 1095,- pr. natt.  

Prisene inkluderer frokost.  

Booking gjøres direkte på epost: reception@smshotell.no 
 

 

Thon Hotell Horten, Jernbanegata 1, 3187 Horten: 

 

Rom kan bookes på nett eller direkte. 

Trykk her for å finne mer informasjon om Thon Sport priser. 

 

Ved å trykke på linken «øvrig idrett» blir du logget inn på avtaleprisen til Thon Sport, og kan 

velge hotell og dato du ønsker å bo. 

 

Ønsker du å reservere rom direkte kan du sende epost til resepsjonen horten@olavthon.no. 
Her må du oppgi at du skal ha «ThonSport» prisen. 

 

Restauranten er pr i dag ikke åpen på lørdager, men dersom tilstrekkelig mange ønsker å spise 

lørdag holder de gjerne åpent. Da kan de også tilby to av hotellkjedens sportsmenyer i tillegg til 

restaurantens ordinære meny. 

 

For å kunne tilby sportsmeny og åpen restaurant lørdag trenger hotellet middagsreservasjon 

innen 14. desember 2019. Dette gjøres på epost til: horten.salgssjef@olavthon.no 

 

Nærmere informasjon om sportsmeny kommer i informasjon 1 etter påmelding. 

Deltakeravgift og startkontigent 
Deltakeravgift pr utøver er kr. 275,-. 

I tillegg kommer startkontigent pr. program som er 

henholdsvis: 

- Tropp: kr 1200,- pr. tropp 

- Pompons / Majorettes: kr. 600,- pr. tropp 

- Duett: kr. 700,- pr. duett 

- Solo: kr. 400,- pr. solo (gjelder alle soloklasser 

unntatt kortprogram) 

- Solo kortprogram: kr. 150,- (introduksjonspris) 

Det er 50% påslag for deltakere som ikke er medlem av 

NMF.  

Hvert korps får gratis inngangsbånd til én instruktør og 

én leder. 

 

Vi fakturerer deltakelse primo desember. 

Kvittering for innbetalt startkontigent må kunne 

fremvises før start ved evt. tvil om innbetaling. 

 

 

 

 

mailto:reception@smshotell.no
https://www.thonhotels.no/thon-sport/
mailto:horten@olavthon.no
mailto:horten.salgssjef@olavthon.no


 

 Påmelding 
Påmelding skjer etter «først-til-mølla» prinsippet, 

og er felles for hvert korps. 

Dette gjøres på nett – via Program.no. 

 

Det vil bli lagt ut informasjon om hvordan påmelding 

gjøres i slutten av uke 42. 

 

Det er viktig at alle punkter fylles ut korrekt og 

nøyaktig. 

Påmelding åpner 21.oktober klokken 19:00, og 

stenger 04.november klokken 23:59. 

Regionens korps vil ha fortrinnsrett dersom enkelte 

klasser blir overfylt. 

 

Dere vil få en bekreftelse på at påmelding er 

registrert like etter den er mottatt. 

Ta kontakt dersom dere ikke mottar bekreftelse. 

 

 

Ansvarlig for konkurransen 
NMF Sør er ansvarlig for konkurransen.  

Alle spørsmål/ henvendelser bes sendes til  

nmf-sor@musikkorps.no. 

 

Produsent er Mette H. Lybekk 

(mette@musikkorps.no) 

 

Teknisk arrangør er Horten Drill. 

 

Velkommen! 
 

 

 

 

 
VIKTIGE DATOER: 

 

21. oktober:  Påmelding åpner i Program.no 

04. november:  Påmelding stenger 

01. desember:  Frist melde av uten kostnad  

06. januar:   Frist for innsending av musikk 

25.-26. januar: Skjærgårdsdrill 2020 

 

mailto:nmf-sor@musikkorps.no
mailto:mette@musikkorps.no

