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Til påmeldte korps i årets mesterskap 
Velkommen til Distriktmesterskap for skolekorps 2021 

 
VIKTIG: Vi vil høre fra deg! 
Fordi vi nå velger å flytte DM Lørenskog har vi behov om tilbakemelding fra påmeldte korps. 
Vi ber korpset, ved kontaktperson, om å svare på denne e-posten der dere enten: 

a. Bekrefter at dere fremdeles ønsker å delta på DM Lørenskog 
b. Melder av korpset (husk å presisere om det gjelder alle korpsene eller et spesifikt, 

f.eks. juniorkorps). Grunngi gjerne avmeldingen. 
 
Svarfrist: 28. januar kl. 12:00. 
Vi minner for øvrig om vilkår fra påmelding: Dersom korpset velger å melde seg av av andre grunner 
[enn korona-pålegg eller karantener], må dette gjøres innen én måned før arrangementet. Ved 
avmelding etter dette vil deltakeravgiften ikke bli refundert. 
 

E-post sendes altså: lorenskogmesterskapet@musikkorps.no 

 

STATUS PER 20. JANUAR 2021 
Fra helsemyndighetene: Regjeringen viderefører i hovedsak de strenge 
smitteverntiltakene, men gir noen lettelser for barn og unge. 
 
Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, 
både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand 
når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan 
ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor 
gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes. 
 
Konsekvensen er at man i noen kommuner nå kan begynne å øve sammen. 
HURRA! MEN: fremdeles er det mange kommuner i vår region som er nødt til å 
holde på de strenge begrensningene også for barn og ungdom. Det betyr at 
man der må vente med å kunne samle korpset for øvelser. Det vanskeliggjør 
også instrumentaltimer og gruppeøvelser. 
 
Lørenskog er blant kommunene som fortsatt opererer med rødt nivå i skoler og 
barnehage, og i lokal forskrift er fortsatt all innendørs fritidsaktivitet forbudt. 
 
I lys av dette velger NMF Øst og teknisk arrangør å flytte DM Lørenskog til 
helgen 17.-18. april, som varslet i INFO 0, sendt korpsene 8.1.2021.  
 
På denne måten får korpsene mer tid til å forberede seg musikalsk, og vi håper 
smittesituasjonen går i riktig retning frem mot april. Vi fortsetter å ha tett 
dialog med kommuneoverlegen, og deres tilbakemelding vil legge føringer for 
arrangementet. Prioritet 1 vil være å legge opp til et arrangement som kan 
gjennomføres på en trygg måte. 
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Tentativ fordeling for helgen – Hovedlinjer 
Lørdag 17. april 

 Junior/aspirantkorps 
  

Søndag 18. april 
 2. divisjon janitsjar 
 3. divisjon janitsjar og brass 
 4. divisjon 
 Junior/aspirantkorps 

 
Merk: det kan bli endringer i oppsettet, og endelig plan kommer med trekning av 
spillerekkefølgen den 19. mars. 
 
 

Viktige datoer 
20. januar 2021 Utsending av INFO 1 
28. januar 2021 Frist tilbakemelding på deltakelse 
29. januar 2021 Utsending av INFO 1.5 
5. mars 2021  Frist for innlevering: 

1. Innsending av partitur til NMF Øst (pdf) 
2. Korpsinformasjon, programinfo, særskilte behov 
3. Sceneoppsett og slagverksbehov 
4. Deltakerliste  

19. mars 2021  Trekning av spillerekkefølge 
26. mars 2021  Utsending av INFO 2, og offentliggjøring av dommere 
17.-18. april 2021 Mesterskap! 
 
 

Spørsmål? 
Nærmere informasjon om innlevering av informasjon i forbindelse med korpsets 
deltakelse sendes kontaktperson og dirigent 29. januar, i INFO 1.5. 
 
All info om mesterskapene finner du også her: musikkorps.no/dmlorenskog21 
 
Har dere spørsmål? Send dem gjerne til lorenskogmesterskapet@musikkorps.no.  
Bruk denne adressen ved alle henvendelser. 
 
 
Vi ser frem til å møte og høre dere i Lørenskog. God forberedelse! 
 
 
Med vennlig hilsen  
NMF Øst, Lørenskog skolekorps og Lørenskog musikkorps 


