
Workshop i drill 
Harstad 23.-24.januar 2021  

 

  

 
  

Med forbehold om endringer i coronasituasjonen inviterer vi i Harstad SMK/drill, til 

workshop og møte om drillsamarbeid i Nord-Norge ☺ 

Når:   23.-24.januar 2021 

Tidspunkt:  Lørdag 23.1.21 kl. 12.00-17.00 – oppmøte for registrering lørdag kl.11.30. 

Søndag 24.1.21. kl. 09.30-14.30 – oppmøte for registrering søndag kl.09.00. 

 

Sted:   Seljestadhallen, Bjørk alle 2, 9407 Harstad. Parkeringsmuligheter utenfor hallen. 

  

For hvem:  Utøvere med grunnleggende kunnskaper innenfor drill.  

Aldersgrense: 8 år – (kursdeltakerne blir delt i grupper etter nivå)  

  

Pris for kurset lørdag og søndag inkl lunsj:    kr 1250,- 

Pris for kurset 1 dag (lørdag el søndag) inkl lunsj:  kr: 625,- 

 

Det vil bli undervisning i ulike klasser, blant annet en klasse i 2 baton. Disse utøverne må ha med seg 

2 staver, -vi har noen få til utlån om du ikke har mulighet til å skaffe ekstra stav. Det vil også bli 

klasser i aerials (kast), rolls (ruller), contact materials (eks: flips, sleng, wraps, osv.), ulike 

dansebevegelser og trinn, ( samt innlæring av en kort koreografi ? )  

 

 



Instruktører:   

Annetta Lucero 

Annetta Lucero er en anerkjent koreograf, trener og motivator. Hun er en av verdens beste drillere. 

Hun er fra USA og er flere ganger verdensmester. Hun er referert til som en levende legende innen 

drillverden. Hun er utdannet instruktør innen drill, turn og dans, har vært koreograf bla innen drill, 

sirkus, teater, reklamer etc. Hun holder to rekorder innen drill i Guinnes rekordbok. Hun har jobbet 

som sirkusartist på cirque de soleil. Hun bor nå på Jessheim utenfor Oslo og vi er så heldige at hun 

kommer som instruktør til oss.  

https://www.annetta-lucero.com/about-me 

Therese Alm  

Therese har jobbet som instruktør i mange år, og er til daglig hovedtrener i HSMK drill. Hun er 

utdannet nasjonal instruktør, og drilldommer i NMF.  

Som utøver har Therese stilt på flere konkurranser. I 2015 var hun blant annet første norske deltaker i 

Grand prix i Canada. Hun har også representert Norge under EM i majorettes tre år, hvor hun blant 

annet var med å sikre to EM sølv i traditional majorettes, og ett EM gull i acsessories corps.  Therese 

har også tidligere trent og koreografert for utøvere som har vært på landslaget under EM i twirling og 

EM i majorettes.  

 

I tillegg blir det nok flere lokale instruktører hvor mange avhenger av antall påmeldte. 

  

Overnatting: Må ordnes av de enkelte selv.  Vi har fått gode tilbud på Clarion Hotel Arcticus; 

Enkeltrom kr 690,- / Dobbeltrom kr 890,- 

Trippelrom kr 1190,- / 4-mannsrom kr 1290,- 

 

Prisene er pr natt og inkluderer frokost og en varm kveldsmat. 

Bestilles direkte på cc.arcticus@choice.no - oppgi bookingkode 6073. 

 

Påmeldingsfrist : 10 desember 2020.  

Maks 80 påmeldte drillere.’ Førstemann til mølla’- prinsippet. 

 

For påmelding send inn følgende informasjon til drillmamma@harstadsmk.no :  

  Korpsets navn  Navn på utøver  Fødselsdato  Antall år 

drillet 

Evt. allergier  

1  Eks:   

Seljestad Skoles 

musikkorps   

  

Siri Selje  

  

14.10.2001  

 

5 år 

  

Gluten  

  

NB! Påmelding er bindende etter frist, og bare legeattest er gyldig grunn til avmelding.  

 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.annetta-lucero.com%2Fabout-me&data=02%7C01%7C%7C24fda18377ff4d30c0c508d806dc6aa1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637266891055233162&sdata=ZV95AZI3fcWsNIRMO18FO3tj8JJ4jz2egU4XYTN0Zog%3D&reserved=0
mailto:cc.arcticus@choice.no


 DRILLSAMARBEID 
I tilknytning til workshopen ønsker vi å invitere drill-ledere og instruktører til samarbeidsmøte for å 

bygge opp drillsporten i Nord-Norge. Konsulent fra NMF Nord-Norge kommer for å lede møtet, samt 

NMF vil prøve å delta med drillkonsulent. Aktuelle tema er; hvordan få til flere aktiviteter for drillere 

i Nord-Norge, samarbeid mellom drilltropper, samarbeidsmøter på nett for ledere/instruktører, 

rekruttering. Møtet foregår lørdag 23. januar, varighet ca to timer. Vi vil også prøve å gjøre møtet 

digitalt via teams. 

Pris :  Gratis  

Lunsj :  Vi tilbyr lunsj for kr 100,-  

Tidspunkt:  Lørdag 23.januar 14.00-16.00 

 

Påmelding innen 10.des – følg denne lenken: https://musikkorps.no/drillmote-i-harstad-23-januar/ 

 

Transport:  

Om noen trenger transport fra flybussen eller hurtigbåten er det bare å ta kontakt, så skal vi få 

ordnet dette. Send mail til drillmamma@harstadsmk.no  

 

Kontakt:  

Er det noe du lurer på, ikke nøl med å ta kontakt:  

Epost: drillmamma@harstadsmk.no  

  

 

 

Velkommen til workshop og en lærerik helg! 

Gleder oss til å se deg  

Harstad Skoles Musikkorps Drill   

  

https://musikkorps.no/drillmote-i-harstad-23-januar/

