
 

Jessheim Is– og Flerbrukshall 

6-8 mars 2020 

  



 

 INVITASJON 
 
NMF Øst har gleden av å invitere til Østlandsmesterskapet i Drill 2020. 
 
Dato: 6.-8. mars 2020 
Sted: Jessheim Is- og Flerbrukshall, Aktivitetsveien 9, 2050 Jessheim 
 
Påmelding åpner: 16. november for NMF Øst-korps, og 26. november for øvrige korps. 
Påmelding stenger: 15. desember 2019. 

Om konkurransen 
 
ØM Drill er en av landets konkurranser der drillere kan kvalifisere seg til NM i solo- og duettklasser. 
Mer informasjon om NM-kvalifisering finner du her. Konkurransen avholdes fredag, lørdag og søndag.  
 
Konkurransen begynner med ledermøte kl. 18:00 fredag, men ved evt. mindre påmelding vil fredag 
utgå som konkurransedag. Kort tid etter påmeldingsfristens utløp og så snart dommerbesetning er på 
plass, vil startoppsettet foreligge. 
 
Antall deltakere og påmelding 
 
ØM har hatt en økning i antall startnummer de siste årene og det er begrenset hvor lange 
konkurransedagene kan være. NMF Øst holder derfor på løsningen introdusert for ØM Drill 2019: 
Drillere fra NMF Øst kan melde seg på fra 16. november 2019. Påmelding åpner 26. 
november for øvrige korps, og da gjelder førstemann til mølla-prinsippet for alle. Drillere 
fra NMF Øst-korps prioriteres ved venteliste, og klassene fylles opp ut fra tidsrammene for 
konkurransen og antall dommersett. 
 

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 
Østlandsmesterskapet 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 korrekt 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 på denne 
samlesiden: 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 elektronisk direkte til produsent. 
Frist for å levere musikk vil uansett være 10. Februar 2020. 
 
Musikkfilene skal være navngitt på følgene måte: korpsnavn, kategori/klasse og 
aldersinndeling/divisjon samt eventuelt navn på utøver i solo og duett. 
 



 

Deltakeravgift og startkontingent 
Deltakeravgift pr utøver kr. 275,-  
I tillegg kommer startkontingent pr. Program som er henholdsvis: 

- Tropp:    kr. 1000,- per tropp 
- Pompons / Majorettes:  kr. 600,- per tropp 
- Duett:    kr. 700,- per duett 
- Solo:    kr. 400,- per solo 
- Kortprogram:   kr. 150,- per solo 

 
Det er 50 % påslag for deltakere som ikke er medlem av NMF.  
Hvert korps får gratis inngangsbånd til én instruktør og én leder. Øvrige instruktører og ledere kr. 150,- 
per person. Medalje: 50,- kr pr. stk. Medalje kan bestilles i program.no ved påmelding. Mer informasjon 
kommer. 
 
Vi fakturerer deltakelse primo februar. Kvittering for innbetalt startkontingent må kunne fremvises før 
start ved evt. tvil om innbetaling. 
 
Overnatting 
NMF har inngått avtale med Thon Hotel Gardermoen.  
Pris enkeltrom m/frokost: 1084,-, dobbeltrom m/frokost: 1244,-, trippelrom m/frokost: 1404,- og 
firemannsrom: 1564,- per natt. *må være en person over 18 år på alle rom.  
 
Booking gjøres direkte på e-post: osloairport.booking@olavthon.no.  
Oppgi følgende kode for å få tilgang til prisene over: 28746006.  
I mailen skriv antall personer og alder.Det er holdt av et visst antall rom frem til 14 februar 2020.  
 
Publikumsbilletter 
Fredag                                      kr.  50,-      Hele helgen                        kr. 150,-  
Dagsbillett lørdag/søndag          kr. 100,- 
Barn under 15 år er gratis. 

 
Påmelding 
Påmelding skjer etter «først-til-mølla» prinsippet, og er felles for hvert korps. Dette gjøres på nett i 
Program.no.– via påmeldings lenke. Forklaring finner du på musikkorps.no/omdrill. 
Det er viktig at alle punkter fylles ut korrekt og nøyaktig. 

Påmelding åpner 16.november for Øst og 26 november kl.19:00, og stenger 15.desember kl. 23:59. Dere får 
en bekreftelse på at påmelding er registrert. Ta kontakt dersom dere ikke mottar denne. 

Ansvarlig for konkurransen: 
NMF Øst er ansvarlig for konkurransen. Alle spørsmål/henvendelser sendes til omdrill@musikkorps.no.  
Produsent er Linn Andersen (omdrill@musikkorps.no) og teknisk arrangør er Romerike Drillkorps. 

Viktige datoer: 
- 16.november   Påmelding åpner for NMF Øst-korps  
- 26. november Påmelding åpner for øvrige korps 
- 15. desember Påmeldingsfrist går ut 
- 01. februar Frist for endring/melde av uten kostnad 
- 10. februar  Frist for innsending av musikk 
- 6.– 8. Mars ØM Drill 2020 
 
 

Velkommen! 


