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Til påmeldte korps i årets Regionmesterskap på Lillestrøm 
 

Velkommen til RM for voksenkorps 2021 
Lillestrøm Kultursenter, 13.-14. mars 
 
 

 
Vi er nok alle forberedt på at gjennomføringen av årets mesterskap vil måtte bli 
annerledes enn vanlig, på mange måter. Hovedfokuset vårt er på å planlegge et 
mesterskap som vil være gjennomførbart innenfor trygge rammer. 
 
Gjeldende smittevernregler vil selvfølgelig bli lagt til grunn, og vi vil tilstrebe å 
informere korpsene så godt og grundig som mulig – blant annet ved å invitere til et 
(digitalt) informasjonsmøte i forkant av arrangementet. 
 

 

Tentativ fordeling for helgen – Hovedlinjer 
Lørdag 13. mars 

• 1. divisjon janitsjar  

• 2. divisjon janitsjar 

• 2. divisjon brass 

• 4. divisjon brass 

  

Søndag 14. mars 

• 3. divisjon janitsjar  

• 4. divisjon janitsjar 

 

Merk: det kan bli endringer i oppsettet, og endelig plan kommer med trekning av 
spillerekkefølgen den 12. februar. 

 

 
 
 

STATUS PER 11. JANUAR 2021 
Fra regjeringen: For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny 
økning i smitte, iverksettes det forsterkede nasjonale smitteverntiltak i 
foreløpig to uker fra 4. januar. 
 
Konsekvensen for korpsene har vært at man ikke har kunnet begynne året med 
fellesøvinger og mesterskapsforberedelser. For regionen har det ført til 
usikkerhet i planleggingen. 
 
Det planlagte INFO 1 utsettes til 19. januar, slik at vi kan legge den siste 
nasjonale veilederen til grunn. Vi vil også ha tett dialog med 
kommuneoverlegen, og deres tilbakemelding vil legge føringer for 
arrangementet. 
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Viktige datoer 
19. januar  Utsending av INFO 1 

5. februar  Frist for innsending av korpsinfo, samt innsending av partitur 

12. februar  Trekning av spillerekkefølge 
19. februar  Offentliggjøring av dommere 
26. februar  Utsending av INFO 2 
13. - 14. mars Mesterskap! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Spørsmål? 
Nærmere informasjon om arrangementsdagen, med konkretisert plan  
for gjennomføring, sendes ut i INFO 1 den 19. januar.  
 
All tilgjengelig info om mesterskapet finnes her:  
musikkorps.no/regionmesterskap 
 
Har dere spørsmål? Send til Regionmesterskap@musikkorps.no.  
Bruk denne adressen ved alle henvendelser. 

 
 
Vi krysser fingrene, og gleder oss til å møte og høre  
dere på Lillestrøm. God forberedelse! 
 
 
Med vennlig hilsen  
NMF Øst 
 
 
 
 
 
 
 
 

GJENNOMFØRING 
En endelig modell for gjennomføring vil foreligge i god tid før 
mesterskapet, utarbeidet i dialog med helsemyndigheter, tekniske 
arrangører og konsertlokaler, samt korpsene selv. 
 
Vi vil om nødvendig prioritere deltakerkorpsenes framføring på 
scenen, framfor å åpne for publikum og kiosksalg. Vi håper på 
forståelse for dette. 


