
 

Gausdal Arena 

30.-31. januar 2021 

  



 

 

                        INVITASJON TIL   

           INNLANDSMESTERSKAPET I DRILL 

                            2021 

 
NMF Innlandet inviterer i samarbeid med Kringsjå Drilltropp  

til regionmesterskap 30.-31. januar 2021  

Sted: Gausdal Arena (Gausdal videregående skole) 

 

Om konkurransen 

Etter en lang periode uten gjennomføring av drillkonkurranser, planlegges nå de 

regionale drillkonkurransene i NMF. For å bedre sikre en forsvarlig gjennomføring med 

tanke på smittevern, er det viktig at vi har kortreiste og mindre arrangementer i en tid 

fremover. Dette bidrar også til at sannsynligheten for å kunne gjennomføre 

konkurransen øker. 

Innlandsmesterskapet i drill er så tidlig på nyåret at NMF Innlandet har besluttet at 

konkurransen i 2021 kun blir åpen for drillere i medlemskorps fra egen region.  

Konkurransen er satt opp til to dager, men det er mulig vi klarer å avvikle konkurransen 

på en dag. Dette ser vi først etter at påmeldingsfristen har gått ut den 1. desember.  

 

 

NM-kvalifisering 

2021 vil kvalifiseringen til NM korpsdrill foregå slik at hver solist/duett kun deltar på 

NM-kvalifisering i egen region. Dette innebærer at hver solist/duett har én sjanse til 

NM-kvalifisering. Med «egen region» menes regionen solisten/duetten har 

bostedsadresse i. Dersom man bor i en annen region enn den medlemskorpset tilhører, 

eller er medlem i flere korps, så er det fremdeles bostedsadresse som avgjør i hvilket 

regionmesterskap man kan delta på NM-kvalifisering.  

Les mer om kvalifisering her:  

https://musikkorps.no/nm-kvalifisering-og-regionale-drillkonkurranser-i-2021/  

 

Reglement og retningslinjer  

Konkurransen følger til enhver tid oppdatert reglement og retningslinjer for NMF.  

Korpsene er selv ansvarlig for å melde på utøvere i korrekt aldersklasse. 

 

Reglement, retningslinjer og aldersinndeling finner dere i linken her:  

https://musikkorps.no/viktig-om-drillkonkurranser/  

 

Les også om høsten nyheter til konkurransedrillere:  

https://musikkorps.no/viktig-info-til-konkurransedrillere/ 
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Deltageravgift og startkontingent: 

Deltageravgift  kr 275,-   pr. utøver (ikke leder) 

Kortprogram  kr 150,-   pr. utøver 

Øvrige solo  kr 400,-   pr. utøver 

Duett   kr 700,-   pr. duett 

Tropp   kr 1000,- pr. tropp 

 

Hvert påmeldte korps/tropp får utlevert ett gratis inngangsbevis ved ankomst. 

Påmelding 

Påmelding er felles for hvert korps, og gjøres i Program.no.  

 

For mer detaljert beskrivelse, se invitasjonen på nettsiden vår:  

https://musikkorps.no/innlandsmesterskapet-i-drill-2021/  

under fanen «Påmelding».  

 

Det er viktig at alle punkter fylles ut korrekt og nøyaktig.  

  *   PÅMELDING ÅPNER: 12. november 2020. 

  *   PÅMELDING STENGER: 1. desember 2020 

 

Dere vil få en bekreftelse på at påmeldingen er registrert like etter den er mottatt.  

Ta kontakt dersom dere ikke mottar bekreftelsen.  

Musikk 

Musikken leveres musikk i Program.no – i tilknytning til påmeldingen. 

Frist for levering av musikk vil være 6. januar 2021. 

 

Skoleovernatting  
Pga. smittevern og pandemien utgår skoleovernatting i 2021. 

 

Viktige datoer:       

12. november 2020    = påmelding åpner  

1. desember 2020 = påmelding stenger  

6.  januar 2021       = innlevering av musikk 

6.  januar 2021       = NMF fakturerer. Starter som trekker seg etter dette får 

                                kun refundert beløp ved legeerklæring 

 

For spørsmål, ta kontakt med: 

NMF Innlandet 

tlf. 98 24 11 58 

innlandet@musikkorps.no  

Postadresse: Fakkelgården, 2624 Lillehammer 

Teknisk arrangør: 

Kringsjå Drilltropp 

v/Anita Høybakken  

Tlf.: 468 47 988 

E-post:  kringsjadrilltropp@gmail.com   

 

            Velkommen !  
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