
 

INFORMASJON 2 

 

 

  



 

NMF Sør og Horten Drill ønsker dere velkommen til årets Skjærgårdsdrill! 

Vi har i år med oss 32 korps, og i skrivende stund er det 564 startnummer påmeldt. 

 

Konkurransen holdes også i år i Høyanghallen i Holmestrand.  

Adresse dit er Vesthøyveien 7a. 

 

 

LØRDAG: 

08:00 Hallen åpner for alle 

08:15 Dommermøte for alle dommere i dommerrommet 

08:30  Ledermøte holdes i kafeen. Ingen defilering lørdag morgen. 

08:45 Puljeoppvarming pulje 1 

09:00  Første konkurransestart  

 

Ca 12:40 – 13:10 PAUSE - Lunsj for dommere  

Utdeling av medaljer til aspiranter i forbindelse med lunsjpausen. 

 

ca 18:00 Siste start på gulvet, med påfølgende premieutdeling for alle klasser i 1 Baton. 

 Defilering klassevis for alle som har deltatt i 1 Baton.  

Utøvere kan gjerne stille i 1 Batondrakt på defilering denne dagen. 

 

 

SØNDAG: 

08:00 Hallen åpner for alle 

08:30 Korps som ikke var til stede lørdag morgen kan få informasjon i kafeen 08:30. 

 Det er ikke ledermøte søndag morgen. 

09:00 Første start på gulvet 

Ca 13:00 – 13:30 PAUSE - Lunsj for dommere 

Ca 17:00  Siste start på gulvet.  

 

Defilering og premieutdeling straks gulvet er ryddet og sekretariatet er klare. Korpsene 

stiller opp alfabetisk i oppvarmingshallen. Korpsene tar med egne skilt til defilering 

søndag. 

 

 

 

 

 

STARTOPPSETT: 

Tider i startliste og Program.no er veiledende bortsett fra 

starttidspunkt på konkurransedagene. Det er treners 

ansvar å passe på tidene i hallene, og gjøre sitt for å få 

utøverne klare til sin start.  

Dersom større forsinkelser oppstår i den ene hallen vil 

dette også påvirke startene i den andre hallen. 

 
 



 

HALL OG TRIBUNE: 

Konkurransen vil i hovedsak foregå i hall 1. 

De fleste X-strut klasser og kortprogram vil foregå i hall 2.  

Deler av hall 2 er avskjermet som oppvarmingshall hele helgen. Det må tas hensyn i 

denne delen all den tid det pågår konkurranse i samme hall. 

Den delen av hallen som brukes under konkurranse kan brukes til oppvarming så lenge 

det ikke foregår konkurranse, eller puljeoppvarming der. 

 

For å få plass til flest mulig publikummere oppfordres deltakerne til å ha alt utstyr i 

garderobene. 

 

Det er ikke tillatt å holde av plasser gjennom dagen/helgen 

 

 

GARDEROBER: 

Korpsene får tildelt garderobeplass. Det vil bli hengt opp oversikt med 

korpsnavn på dørene og flere korps deler garderobe. Vi oppfordrer alle våre 

utøvere, trenere og foreldre til å ta hensyn til alle konkurrerende, del på 

plassen og skap et godt miljø for alle i garderoben. 

Det er ikke tillatt med hårspray og glitter i hallen/tribunen. 

 

 

DEFILERING: 

Defilering lørdag blir klassevis for de utøvere som har deltatt i 1Baton. 

Oppstilling i oppvarmingshallen kort tid etter siste start på gulvet. 

Korpsene trenger altså ikke skilt til denne defileringen, og utøvere kan gjerne 

stille i drakten sin om de ønsker det. 

Defilering søndag blir av den tradisjonelle varianten. Korpsene stiller opp med 

sine skilt, alfabetisk ute i oppvarmingshallen. Defilering starter straks hallen og 

sekretariat er klare. 

 

 

PREMIERING OG DOMMERPAPIRER: 

Det vil bli premiering av 1.-3. plass i alle klasser unntatt aspirantklassene.  

Alle aspiranter vil få en medalje hver i forbindelse med lunsj lørdag. 

Dommerpapirer deles ut på gulvet etter premieutdelingen søndag.  

Dommerpapirer for aspiranter og utøvere i 1Baton leveres ut sammen med 

øvrige søndag. 

 



 

SANITET: 

Vi har Norsk Folkehjelp Horten til stede under konkurransen, og utøvere som skader seg 

eller opptrer på en måte som gir inntrykk av at man har en skade skal oppsøke hjelp. 

Dersom sanitet vurderer skaden til å være alvorlig, eller at aktivitet vil forverre skaden 

vil deltakeren ikke få mulighet til å stille i konkurransen. 

 

KAFÉ: 

Horten Drill har kafeteria i hallen.  

De holder åpen kiosk under hele konkurransen, med mat og drikke – både kaldt og varmt. 

 

LISES DRILL & DANS: 

Lises drill & dans deltar på Skjærgårdsdrill, og feirer samtidig at butikken er 15 år. 

I år, som i fjor, vil Lise legge til rette for bruktsalg av drakter i hallen.  

Husk å ha med egen henger! 

 

FOTOGRAF VIDAR MARKUSSEN: 

Fotograf Vidar Markussen gir utøvere mulighet til å ta bilder på Skjærgårdsdrill.  

Bildene koster 50 kroner per bilde, med minimum 3 bilder. 

Det blir også mulighet til å ta duett og gruppebilder.  

Bildene betales med Vipps eller kontant, og leveres på epost noen dager etter 

konkurransen. 

 

INNGANG OG BETALING: 

150,- pr pers pr dag 

250,- pr pers for begge dager 

Barn under 15 år gratis. 

 

Det kan betales med kort og Vipps: 112033 

Ingen kontant betaling. 

 

FAKTURA: 

Faktura vil forhåpentlig bli sendt ut i løpet av uken og kan betales på forfallsdato. 

Det vil denne gangen ikke bli stilt krav til kvittering ved start. 

 



 

 

 

 

TAKK! 

NMF Sør sender en varm takk til alle der 

ute i korpsene for tålmodigheten dere har 

vist i forbindelse med innføring av nytt 

påmeldingssystem. Prosessen med å tilpasse 

Program.no til drillkonkurranser ble mer 

langvarig enn vi var forespeilet.  

Vi har i innspurten til konkurransen bl.a. møtt 

på noen utfordringer med å eksportere 

startlistene fra Program.no til et format vi er 

vant til. Det har gjort arbeidet med 

startlistene mer tidkrevende enn vi forventet. 

Startlister tett opp til formatet vi er vant til 

vil være klare til konkurransestart.  

 

Vi vil også gi alle korps skryt for innsending av 

musikk! Samtlige korps var klare til å levere 

innen fristen. Det gjør arbeidet for NMF og 

musikkansvarlige hos teknisk arrangør svært 

mye enklere, og vi håper denne trenden 

fortsetter i de neste konkurransene våre. 

 

Vi takker alle for tålmodigheten og gleder oss 

over gode tilbakemeldinger på hvordan 

løsningene fungerer når de først er kommet 

på plass.  

 

 

Nå ser vi frem til å åpne konkurranseåret i 

NMF, og ønsker dere alle velkomne til 

Skjærgårdsdrill 2020! 

 

  


