
 

Gausdal Arena 

1.-2. februar 2020 

  



 

                           INVITASJON TIL   

               H/O-MESTERSKAPET I DRILL 

                             2020 

 
NMF Innlandet inviterer i samarbeid med Kringsjå Drilltropp  

til regionmesterskap 1.-2. februar 2020.  

Sted: Gausdal Arena (Gausdal videregående skole) 

 

Om konkurransen 

H/O-mesterskapet i drill er en kvalifiseringskonkurranser i NMF for NM Drill 2020. 

 

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 gjelder for  

H/O-mesterskapet i drill 2020.  

Korpsene er selv ansvarlig for å melde på utøvere i korrekt aldersklasse. 

Se Aldersinndeling konkurranseåret 1. september 2019 til 31. august 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:  

https://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 korps vil få nærmere informasjon hvilken løsning 

vi går for når det nærmere seg. Frist for levering av musikk vil uansett være 8. januar 

2020.  

 

Deltageravgift og startkontingent: 

Tropp    kr 1000,- pr. tropp  

Drilldans duett kr  650,-  pr. duett 

Twirl duett  kr  600,-  pr. duett 

Drilldans solo   kr  400,-  pr. solo 

Kortprogram  kr  150,-  pr. solo 

Øvrige solo  kr  350,-  pr. solo 

Deltakeravgift  kr  250,-  pr. utøver (ikke leder) 

 

Hvert påmeldte korps/tropp får utlevert ett gratis inngangsbevis ved ankomst.  

50% påslag for de som ikke er medlem av NMF. 

 

 

Viktige datoer:  

20. oktober 2019  = påmelding åpner 

30. november 2019 = påmelding stenger 

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/


 

  Påmelding 

Påmelding skjer etter «første-til-mølla-prinsippet, og er felles for hvert korps.  

Dette gjøres på nett – via Program.no  

 

Det vil bli lagt ut informasjon om hvordan påmeldingen skal gjøres i løpet av uke 42. 

 

Det er viktig at alle punkter fylles ut korrekt og nøyaktig.  

  *   PÅMELDING ÅPNER: onsdag formiddag 30. oktober 2019 

  *   PÅMELDING STENGER: onsdag 20. november 2019, kl 23:59 

 

Dere vil få en bekreftelse på at påmeldingen er registrert like etter den er mottatt.  

Ta kontakt dersom dere ikke mottar bekreftelsen.  

 

Skoleovernatting 
Teknisk arrangør tilbyr skoleovernatting.  

Send epost til kringsjadrilltropp@gmail.com  

 

Pris for overnatting er kr 260,- pr. natt pr. person. Dette inkluderer kveldsmat fredag, 

middag lørdag, frokost lørdag og søndag.  

 

Ved bestilling av overnatting, opplys hvor mange ledere det er som overnatter.  

Dvs. alle korps mottar ett gratis bånd ved ankomst konkurransedagen. Dette fås i 

billettluka hos NMF ved hovedinngangen. De øvrige antall ledere oppgis, og disse vil bli 

forhåndsfakturert til korpset sammen med overnattingen. Bånd mottar dere ved 

ankomst i en samlekonvolutt av teknisk arrangør.  

 

 

                                    

 

 

 

 

 

For spørsmål, ta kontakt med: 

NMF Innlandet 

tlf. 98 24 11 58 

innlandet@musikkorps.no  

Postadresse: Fakkelgården, 2624 Lillehammer 

Teknisk arrangør: 

Kringsjå Drilltropp 

v/Tina Larsen 

Tlf.: 918 19 888 

E-post:  kringsjadrilltropp@gmail.com   

 

Velkommen !  

 

 

 

 

    

Viktige datoer:  

30. oktober 2019 Påmelding åpner 

20. november 2019 Påmelding stenger 

31. desember 2019 Frist melde av uten kostnad 

8. januar 2020 Frist for innsending av musikk 

1.-2. februar 2020 H/O-mesterskapet i drill 
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