
 
 

Vigdartun, Sveio 
8.-9. Februar 2020 

 
 

  



NMF Hordaland inviterer i samarbeid med Sveio Drill til  
Vestnorsk mesterskap i drill 

 
Dato: 8.-9. februar 2020 
Sted: Vigdartun, Sveio 

Påmelding åpner onsdag 4. desember. 
Påmeldingsfrist 19. desember.  

 
Om konkurransen 
Vinterpokalen er en kvalifiseringskonkurranse i solo- og duettklasser for NM Drill 2020. Les 
mer om kvalifisering til NM her. Konkurransen avholdes lørdag og søndag. 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. 10.11.2019 (Ny!) som er gjeldene for Vinterpokalen 2020. Disse aksepteres ved 
påmelding. 
 
Se Aldersinndeling korpsdrillkonkurranser i 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 novemberrevisjon (Ny!) 
 
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 vil få nærmere informasjon om vi benytter oss av denne løsningen 
så snart som mulig, eller om musikk skal leveres på epost direkte til musikkansvarlig som 
tidligere. Frist for å levere musikk vil uansett være 20. januar. 
 

Deltakeravgift og startkontingent: 
Deltakeravgift pr utøver er kr. 275,-. 
Tropp     kr 1000,- pr. tropp 
Pompons / Majorettes  kr 600,- pr. tropp 
Duett     kr 700,- pr. duett 
Solo     kr 400,- pr. solo  
Solo kortprogram   kr 150,- pr. solo  
 
Det er 50% påslag for deltakere som ikke er medlem av NMF. 
Hvert korps får gratis inngangsbånd til én instruktør og én leder. 
 
  

http://www.anpdm.com/public/Editor4PreviewPublic.anp/Show/41475D45724640584171464359?ns=5D415E46754741514B7047465F40724246504173
https://musikkorps.no/wp-content/uploads/2018/10/Reglement-for-korpsdrillkonkurranser-i-NMF-01102018.pdf
https://musikkorps.no/wp-content/uploads/2018/10/Reglement-for-korpsdrillkonkurranser-i-NMF-01102018.pdf
https://musikkorps.no/wp-content/uploads/2019/11/Retningslinjer-Korpsdrill-NMF-10112019.pdf
https://musikkorps.no/wp-content/uploads/2019/11/Retningslinjer-Korpsdrill-NMF-10112019.pdf
https://musikkorps.no/wp-content/uploads/2019/11/Aldersinndeling-konkurranser-i-2020-1.pdf
https://musikkorps.no/wp-content/uploads/2019/11/Oversikt-over-endringer-i-retningslinjene-for-drillkonkurranser-fra-2018-til-2019-novemberrevisjon.pdf
https://musikkorps.no/wp-content/uploads/2019/11/Oversikt-over-endringer-i-retningslinjene-for-drillkonkurranser-fra-2018-til-2019-novemberrevisjon.pdf
https://musikkorps.no/viktig-om-drillkonkurranser/


Påmelding 
Påmelding skjer etter «først-til-mølla» prinsippet, og er felles for hvert korps.  
Dette gjøres på nett – via Program.no. Link til påmelding vil legges på nett dagen 
påmeldingen åpner. 
 
Vær oppmerksom på at vedkommende som skal gjennomføre påmeldingen må være 
registrert med et verv i korpsdrift. Det er kun den e-post adressen vedkommende er 
registrert med i korpsdrift som kan benyttes til påmeldingen. Det blir sendt en lenke til 
denne e-post adressen som brukes for å gjennomføre selve påmeldingen. 
 
Ønsker du å gjøre deg kjent med påmeldingsløsningen før påmelding åpner finner du 
bruksanvisningen her: 
Påmelding til konkurranser i NMF – BRUKSANVISNING.pdf 
 
Påmelding åpner onsdag 4. desember kl 12:00, og stenger 19. desember 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 
 
Skoleovernatting 
Sveio Drill tilbyr skoleovernatting. 
Pris for overnatting er kr 250,- pr. natt pr. person. Dette inkluderer kveldsmat fredag, 
middag lørdag, frokost lørdag og søndag. Påmeldingsfrist 19. desember. 
Send påmeldingskjema for overnatting til vinterpokalen@musikkorps.no 
 
Ansvarlig for konkurransen 
NMF Hordaland er ansvarlig for konkurransen 
Alle spørsmål/ henvendelser bes sendes til vinterpokalen@musikkorps.no  
 
Produsent er Sissel Thomsen  
Teknisk arrangør er Sveio Drill 
 

Velkommen!  
 

https://program.no/download/Manual_Drill-arrangement.pdf
mailto:vinterpokalen@musikkorps.no
mailto:vinterpokalen@musikkorps.no

