
 

INFORMASJON 1 

  



 

 Til alle korps påmeldt ØM Drill 2021, ved kontaktperson 
 
Regjeringen kom mandag med nye retningslinjer og anbefalinger vedrørende Covid-19 
situasjonen. Gjennom uka har regionens kommuner kommet med sine tilpassede 
retningslinjer basert på dette. 
 
Begrensninger på innendørs fritidsaktiviteter gjelder fortsatt i mange kommuner i regionen.   
I tillegg er det stor usikkerhet rundt mulighetene for gjennomføring av større arrangementer 
i nærmeste fremtid. 
 
I dialog med lokale helsemyndigheter har det blitt gjort klart at det ikke vil være forsvarlig å 
planlegge et arrangement på størrelse med ØM Drill i mars/april.  
 
Med dette som bakgrunn har NMF Øst besluttet å utsette ØM Drill 2021.  
 
Vi planlegger for at ØM Drill gjennomføres over to helger: 
Dato: 7.-9. mai og 28.-30. mai. 
Sted: Jessheim Is og Flerbrukshall, Aktivitetsveien 9, 2050 Jessheim.  
 
Informasjon om hvilken tid utøverne skal på gulvet kommer så fort dette er klart. 
 
ENDRING/AVMELDING 
Dersom noen av korpsets deltakere ikke har anledning til å delta disse helgene, vil det være 
mulig å melde av de det gjelder. Vi åpner også for endring av divisjon - dette også frem til 
11. februar. 
 
Frist: avmelding og endring er 11. februar – sendes på epost: omdrill@musikkorps.no 
 
MUSIKK 
Musikken skal leveres i program.no, og siste frist er 10. mars. Slik gjør du det: 
- 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 (Sett musikk) fyller dere inn klasse, nivå, korps og utøvernavn.  
- 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 
nå ferdig. 
 
Frist er altså 10. mars, men - men last den gjerne opp nå. Innlevering 
av musikk vil være mulig fra førstkommende mandag. 



 

OVERNATTING 
Thon Hotel Oslo Airport har gitt oss tilbud på reduserte priser. 
 
Enkeltrom:  995,- pr natt 
Dobbeltrom: 1 195,- pr natt 
Trippelrom:  1 395,- pr natt 
Merk: Begrenset antall rom. 
 
Informasjon for bestilling er ikke helt klart, men vil bli sendt på epost til korpsene som er påmeldt 
ØM Drill. Info blir også liggende på nettsiden. 
 
 
VIPPS/KORTAUTOMAT 
På grunn av smittevern vil det kun være mulig å betale med 
Vipps og bankkort. Det vil ikke være mulig å betale med 
kontanter på ØM Drill i år.  
 
 
Nye, viktige datoer: 
11. februar: Avmelding / endring av divisjon. 
10. mars: Frist innlevering av musikk. 
23. april: Frist for avmelding til redusert pris. 
7.-9. mai: Konkurransehelg nr. 1. 
28.-30. mai: Konkurransehelg nr. 2.  
  
 
Utover dette gjelder øvrig informasjon som beskrevet i ØM-
invitasjonen. 
 
Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål! 
 
All info her: musikkorps.no/omdrill 

 
 
 
 
 

 


