
 

 

Jessheim Is– og Flerbrukshall 

5.-7. mars 2021 

  



 

 

INVITASJON 
NMF Øst har gleden av å invitere til Østlandsmesterskapet i Drill 2021. 

 

Dato: 5.-7. mars 2021 (+ evt 10.-11. april)  

Sted: Jessheim Is- og Flerbrukshall 

 

Påmelding åpner: 10. november kl. 12:00 

Påmelding stenger: 20. desember kl. 12:00 

 

Om konkurransen, smittevern og gjennomføring 

Østlandsmesterskapet i Drill er åpen for alle drillere i NMF Øst, og er 

kvalifiseringskonkurranse til NM 2021.  
 

VIKTIG 

Konkurransen er foreløpig satt opp på én helg. For å få plass til alle og samtidig ivareta 

godt smittevern, ser vi at det kan bli nødvendig å avvikle mesterskapet over to helger. En 

ekstra helg vil i så fall bli satt opp 10.-11. april. Det vil ikke være mulig å selv velge 

hvilken helg man deltar – dette vil styres av hvilken helg de ulike klassene kan settes 

opp. Det er derfor viktig at dere holder av begge helger allerede nå. Avgjørelse om 

fordeling tas etter påmeldingsfrist.  

 

Vi følger de til enhver tid gjeldende smittevernregler, og planlegger ØM Drill 2021 på en 

slik måte at vi med størst mulig sannsynlighet kan gjennomføre arrangementet.  

 

Et av tiltakene er at NMF-konkurranser i 2021 kun arrangeres for drillere i egen region. 

Tilsvarende tiltak gjennomføres også i andre NMF-regioner.På denne måten sikrer vi 

konkurranser med best mulig smittevern, samtidig som vi øker sjansene for å kunne 

gjennomføre uavhengig av smittesituasjonen. 

 

For at dette skal fungere etter hensikten er det viktig at alle korps og deres medlemmer 

følger vår intensjon om å gjøre konkurransen til et kortreist arrangement. Har dere 

medlemmer i deres korps som bor og virker i en annen region ønsker vi at disse stiller på 

konkurransen som arrangeres der de lever den største delen av hverdagen sin. 

 

 

 
NM-kvalifisering 

I 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 NM-kvalifisering her: 

NM-kvalifisering og regionale drillkonkurranser i 2021 

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


 

 

Reglement og retningslinjer 

Konkurransen følger til enhver tid oppdatert reglement og retningslinjer. Det er 

Reglement for korpsdrillkonkurranser i NMF pr 01.10.2018 og 

Retningslinjer for korpsdrillkonkurranser i NMF pr 11.09.2020 som er gjeldene for ØM 

Drill 2021. Disse aksepteres ved påmelding. 

 

Korpsene er selv ansvarlige for å melde på utøvere i korrekt aldersklasse, og det vil 

kunne bli utført kontroll på enkelte klasser. Se Aldersinndeling korpsdrillkonkurranser i 

2021 for å finne rett aldersklasse for de ulike utøverne. 

 

Merk: Vi gjør oppmerksom på at det er gjort enkelte endringer i retningslinjene siden 

forrige konkurransesesong. Vi anbefaler å gjøre seg kjent med: Oversikt endringer i 

retningslinjene for drillkonkurranser 2021 

 

Nye musikktider finner du her: Musikktider og programlengder pr 11.09.2020 

 

Alt dette og annen nyttig informasjon: musikkorps.no/viktig-om-drillkonkurranser/ 

 

Påmelding 

Påmelding gjøres felles for hvert korps, i program.no. 

 

Det er bindende påmelding fra 1. februar. Ved avmelding inntil 14 dager før 

konkurransen faktureres 50% av beløpet for den enkelte deltaker. Ved avmelding etter 

dette faktureres fullt beløp med mindre det fremlegges gyldig legeerklæring. 

 

Vi følger myndighetenes råd vedrørende COVID-19 og gjennomføring av arrangementer. 

Dersom konkurransen blir avlyst av smittevernhensyn er det ingen økonomiske 

forpliktelser. Dersom konkurransen gjennomføres, men en selv velger å melde seg av, 

gjelder ovennevnte avmeldingskriterier. 

Vær oppmerksom på at vedkommende som skal gjennomføre påmeldingen må være 
registrert med et styreverv i Korpsdrift. Det er kun epost-adressen vedkommende er 
registrert med i Korpsdrift som kan benyttes til påmeldingen. Dersom vedkommende 
som skal gjennomføre påmeldingen ikke er styremedlem, kan e-post med lenke 
videresendes fra styremedlem til den som gjør påmeldingen. 

Samarbeidskorps 

For korps som samarbeider: Husk at det skal sendes inn styrevedtak som bekrefter 

samarbeidet. Vedtaket skal inneholde: Hvilke korps som samarbeider, navn på utøvere 

fra eget korps som deltar i samarbeidet, konkurranseklasse, nivå og aldersklasse. Det er 

ikke åpent for å delta i samarbeid med utøvere som tilhører en annen region.  

 

Viktig: Vedtak må sendes inn 1 uke før du ønsker å gjøre selve påmeldingen, slik at vi 

får registrert samarbeidet. 
 

Det er viktig at alle punkter fylles ut korrekt og nøyaktig, og det anbefales «4 eyes» kontroll. 

 
 

 

https://musikkorps.no/wp-content/uploads/2018/10/Reglement-for-korpsdrillkonkurranser-i-NMF-01102018.pdf
https://musikkorps.no/wp-content/uploads/2020/09/Retningslinjer-Korpsdrill-NMF-11092020.pdf
https://musikkorps.no/wp-content/uploads/2020/09/Aldersinndeling-konkurranser-i-2021.pdf
https://musikkorps.no/wp-content/uploads/2020/09/Aldersinndeling-konkurranser-i-2021.pdf
https://musikkorps.no/oppdaterte-retningslinjer-for-drillkonkurranser/
https://musikkorps.no/oppdaterte-retningslinjer-for-drillkonkurranser/
https://musikkorps.no/wp-content/uploads/2020/09/Musikktider-sesong-2020-2021.pdf
https://musikkorps.no/viktig-om-drillkonkurranser/


 

 

  Prosessen er som følger: 

1: Gå inn på nettsiden vår når påmelding er åpnet. Under fanen 

«påmelding» vil du finne en lenke. 

 

2: Gå inn på lenken, og fyll ut registreringsskjemaet. Her er det 

viktig at e-postadressen som brukes er den samme som allerede er 

registrert i Korpsdrift. 

 

3: Når skjemaet er fylt ut, skal du motta en e-post med en unik 

lenke for påmeldingen til ditt korps. 

 

4: Følg lenken du mottar i e-posten, fyll ut en samlet påmelding for 

korpset, og lagre. 

 

5: Du vil ikke motta en kvittering som viser påmeldingen, men du 

kan når som helst bruke samme lenke på nytt for å sjekke 

påmeldingen som er gjort. Det er mulig å gjøre endringer frem til 

påmeldingen stenger. 

 

 

Musikk 

Musikken leveres i program.no. Siste frist er 10. februar 2021.  

NB: Du trenger samme lenke til program.no som ble brukt ved påmelding. Denne 

sendes deg automatisk på e-post i forbindelse med påmelding. 

 

Deltakeravgift og startkontingent 

Deltakeravgift pr utøver er kr. 275,-. 

I tillegg kommer startkontingent pr. program som er henholdsvis: 

- Tropp: kr 1200,- pr. tropp 

- Pompons / Majorettes: kr. 600,- pr. tropp 

- Duett: kr. 725,- pr. duett 

- Solo: kr. 400,- pr. solo (gjelder alle soloklasser unntatt kortprogram) 

- Solo kortprogram: kr. 150,- 

Det er 50% påslag for deltakere som ikke er medlem av NMF. Medlemmer i NMF vil bli 

prioritert dersom vi må begrense antall deltakere på grunn av smittevern. 

 

Hvert korps får gratis inngangsbånd til én instruktør og én leder. 

 

Vi fakturerer deltakelse i starten av februar. Kvittering for innbetalt startkontingent 

må kunne fremvises før start ved evt. tvil om innbetaling. 
 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ansvarlig for konkurransen: 
NMF Øst er ansvarlig for konkurransen.  
 
Alle spørsmål/henvendelser sendes til 
omdrill@musikkorps.no.  
 
Produsent er Linn Andersen  
(omdrill@musikkorps.no)  
 

 

 

 

 

                             Velkommen! 

 

VIKTIGE DATOER: 

 

10. desember: Påmelding åpner i program.no 

20. desember: Påmelding stenger 

1. februar: Frist avmelding til redusert pris 

10. februar: Frist innsending av musikk 

5.-7. mars: ØM Drill 2021 

10.-11. april: Eventuell ekstra helg for ØM Drill 

 

mailto:omdrill@musikkorps.no
mailto:omdrill@musikkorps.no

