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Det nærmer seg Skjærgårsdrill 2020, og nå er det mye som begynner å falle på plass! 

 

PROGRAM.NO 

Innføringen av nytt påmeldingssystem har gått over all forventning. 

Vi opplevde litt rusk de aller første timene da påmeldingen åpnet, men utover det har 

systemet fungert mer eller mindre akkurat slik vi ønsker så langt. Vi gjør noen 

forbedringer underveis ettersom vi gjør egne – eller mottar erfaringer fra dere ute i 

korpsene. 

Vi er utrolig glade for å observere at dere deler vår entusiasme – så langt har vi bare 

fått gode ord for den nye løsningen. 

 

 

TAKK TIL DERE 

Å komme seg såpass godt gjennom endring og nye løsninger er både ressurs- og 

tidkrevende. Som første drillkonkurranse i 2020, har vi fått kjenne litt ekstra på dette i 

NMF Sør. Vi har lenger responstid på henvendelser fra dere enn vi ønsker, og 

informasjonen kommer ikke ut så raskt som vi ønsker. 

Vi vil takke dere alle sammen som er tålmodige og bærer over med oss disse siste 

ukene, og lover at startlistene snart er klare for å offentliggjøres. 

 

 

STARTLISTER 

Med Program.no får vi kollisjonstestet listen såpass godt i forkant at vi forventer lite 

behov for endringer pga kollisjoner på startnumre for utøverne. Utover dette skal det 

være lite rom for at noe er galt i listene så lenge dere har meldt på i riktig klasse og 

nivå. 

Noen få har sendt forespørsel om å få endre nivå i enkelte klasser. 

Vi vil se nærmere på muligheter for å endre fra opprinnelig påmelding i løpet av neste 

uke.  

Men dette vil betinge at det ikke gjør store utslag i startlisten. 

 

 

 

MUSIKK 

 

Musikken skal leveres i Program.no, og siste 

frist er 15. januar. Du går inn med samme lenke 

som da du gjennomførte påmeldingen. 

Nederst på siden ligger en liste med alle 

påmeldinger. 

I kolonnen «Musikkfil» vil du på hver linje for en 

drilldans-klasse finne en knapp som heter «Fil». 

Trykk på denne. I boksen som kommer opp 

(Sett musikk) fyller dere inn klasse, nivå, korps 

og utøvers navn. Trykk på knappen «last opp 

fil». Finn filen du vil laste opp, og dobbelklikk 

på denne. Tilbake i boksen kan du sjekke filen 

ved å trykke på den. Når du har forsikret deg 

om at det er riktig musikk-  

 



 

 og at filen er i orden, trykker du på 

knappen «Sett musikk». 

Tilbake i påmeldingslisten vil du nå se at 

det i kolonnen «Musikkfil» er en grønn 

knapp med samme navn. Musikk for dette 

startnummeret er ferdig. 

 

HOTELL 

Det er fremdeles noen ledige rom på Thon 

Hotel Horten. Ønsker du å reservere rom, 

kan du sende e-post til resepsjonen 

horten@olavthon.no. Her kan du oppgi at du 

skal ha «ThonSport» prisen. Snakk også med 

hotellet allerede ved eventuell booking om 

muligheter for middag lørdag dersom du 

ønsker det. 

 

 

VIKTIG NÅ: 

 

Startlistene  Kommer ut i løpet av helgen. 

Dersom vi ikke er klare med 

fullstendig liste med navn, vil 

vi legge ut en liste som viser 

hvor de ulike klassene ligger. 

 

Musikken Må leveres innen 15. januar. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

NMF Sør 
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