
 

INFORMASJON 1 

  



 

Vi beklager at dere har måtte vente på informasjon angående ventelister.  
 
Det har dessverre tatt lenger tid enn vi ønsket og vi jobber iherdig med å få de 
siste klassene på plass.  
Informasjon om utøvere/klasser som får plass på ØM vil bli sendt ut fortløpende på 
epost som er registret i program.no. 
 
 
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. 
 
MUSIKK  
Musikken skal leveres i Program.no, og siste frist er 10. februar.  
-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 dobbeltklikk 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. 
 
 
MEDALJE 
Medaljer kan nå bestilles i Program.no.  
-Bruk samme lenke som da du gjennomførte påmelding/lastet opp musikk.  
-I linjen nedenfor «Kontaktperson – Mobil» finner du «Antall medaljer»  
-Bruk piler til høyre for å velge antall.  
Pris kr 50,- per stk.  
 
 

 
 

 

Viktige datoer:  
- 01. februar Frist for endring/melde av 

uten kostnad 
- 10. februar  Frist for innsending av musikk 
- 6.– 8. Mars ØM Drill 2020 


