
 

Endringer per 16. april 2021 

 



 

Til alle påmeldte på ØM Drill 2021, ved kontaktperson 
 
Pandemien har hatt en ny fase og i vår egen region har det vært og er store forskjeller 
både på smittetrykk og smittevernstiltak. 

I NMF har vi siden første nedstengning i mars 2020 støttet myndighetenes nasjonale og 
regionale tiltak, samtidig som vi ser etter muligheter for å skape aktivitet innenfor de til 
enhver tid gjeldende regler, anbefalinger og påbud. De første månedene hadde vi et 
mantra der vi ønsket å vise optimisme ved at vi valgte å bruke tilgjengelige ressurser på 
å planlegge for arrangementer selv om vi visste at det kanskje måtte avlyses eller 
utsettes. Vi valgte å tro på muligheten for gjennomføring så tett opp til planlagt 
arrangement som mulig. Etter hvert har vi valgt å holde på optimismen, fortsette å 
planlegge arrangementer, men forsøker nå å vurdere behovet for eventuelle justeringer 
litt tidligere. 

Det er 289 utøvere fra 23 korps fra flere kommuner påmeldt årets ØM Drill. 

Pr i dag er det svært ulike forhold i disse kommunene – noen har lite smitte mens andre 
har høyt smittetrykk med tilhørende smitteverntiltak. Både nasjonalt og regionalt er det 
fokus på å unngå reise og opphold mellom kommuner.  

Etter samtaler med kommuneoverlegens kontor i Ullensaker har NMF Øst besluttet å 
gjøre noen viktige endringer for årets mesterskap: 

- Digital konkurranse 29.-30. mai – alle som pr i dag er påmeldt ØM Drill 2021 
beholder sin påmelding til den digitale konkurransen som vi kaller DRØM – Digitalt 
Regionalt Øst-mesterskap! Denne plassen må bekreftes eller avmeldes - Mer 
detaljert informasjon om den digitale konkurransen finner du lenger ned i 
dokumentet. 

- ØM Drill 2021 flyttes til høst 2021 – Vi velger å være optimistiske for høsten, og 
nå jobber vi på spreng med å få ny dato klar. Mer informasjon kommer i løpet av 
kort tid, og sendes dere direkte så snart vi har det spikret! 

Hvorfor flytte ØM Drill?  

Det ligger vurderinger av mange ulike hensyn bak denne 
beslutningen.  

Samtidig som vi opplever det som vanskelig å utsette ØM 
Drill nok en gang, er fokuset vårt først og fremst på at vi er 
glade for å få til et digitalt arrangement i denne omgang – 
OG legge til rette for at det faktisk blir et fysisk ØM Drill 
arrangement senere.  

Kanskje er vi så heldige at det åpner seg en mulighet for å 
invitere deltakere fra hele Norge til høstens arrangement? 

 

 



 

DRØM – Digitalt Regionalt Øst-mesterskap 2021: 

Konkurransen er først og fremst for de som allerede er påmeldt ØM Drill 2021, og som 
ønsker en digital konkurranse mens vi venter på en fysisk konkurranse.  

Det er et ønske fra vår side å skape aktivitet i den grad det er mulig – selv om vi ikke 
kan møtes fysisk. Her vil vi legge til rette for at de som ønsker det, får mulighet til å 
sende oss et opptak som får en dommervurdering uavhengig av hvilke muligheter eller 
begrensninger den enkelte har akkurat nå.  

Vi er derfor glade for å kunne ønske velkommen til et digitalt arrangement, med fokus 
på at deltakerne skal få utfyllende dommerkommentarer å bygge videre trening på.  

Vi vet at det er store forskjeller i hvilken grad utøverne har hatt mulighet til å 
forberede seg til konkurranse denne vinteren. Mens noen har hatt gode 
treningsmuligheter, har andre møtt stengte dører til treningsarenaer i kortere eller 
lengre perioder. I tiden fremover vil det også være ulike muligheter for å komme inn i 
en hall for å filme programmet sitt.  

Dersom man av ulike grunner ikke får gjort et tilfredsstillende opptak av programmet 
sitt vil det være anledning til å stille i en vurderingsklasse. Her stiller vi ikke de samme 
kravene til opptaket, og det vil være mulig å sende inn hele eller deler av et program 
for å få en dommervurdering uten poeng og plassering i konkurransen. 

Vi vet at dette kanskje ikke er en ideell løsning for alle, men situasjonen rundt oss er 
heller ikke ideell. Da tenker vi at dette kan være et bedre alternativ enn ingenting. 

 
INNSENDING AV VIDEO: 

Alle deltakere sender inn video av sitt/sine program innen lørdag 15. mai kl. 12:00. 

Beskrivelse av kriterier for videoer for de som skal delta i vanlige klasser med poeng og 
plassering vil dere motta på epost i god tid . 

Har du ikke anledning til å oppfylle disse kriteriene kan du stille i vurderingsklasse – 
her får du en tilbakemelding fra dommer på det som vises i opptaket.  

Du kan sende et helt program, eller én eller flere sekvenser av programmet (ved flere 
sekvenser må alt filmes i samme opptak). Du vil da få en vurdering fra dommere uten 
poeng eller plassering. 

Skulle det være noen som ikke har hall mulighet kan opptak bli gjort ute, da stilles det 
ikke krav til drill drakt. 

 

 



 

 

PÅMELDING/ AVMELDING: 

Alle som er påmeldt ØM Drill er i utgangspunktet påmeldt den digitale konkurransen. 
Vi må ha en bekreftelse (eventuelt avmelding) fra korpsene på at dere ønsker å 
delta innen 23. april.  

Vi åpner for avmelding frem til 15.mai dersom noen opplever manglende tilgang til 
tilfredsstillende lokaler å filme i, og ikke ønsker å stille i vurderingsklasse. 

E-post sendes til omdrill@musikkorps.no. Merkes med «Bekreftelse/avmelding DRØM» i 
emnefeltet. 

 
GJENNOMFØRING: 

Helgen 29.-30. mai samles dommere og administrasjon på digital plattform. Her vil vi 
følge en oppsatt startliste der hver video deles på skjerm med dommerne. Det blir 
ingen streaming, og det er kun dommerteam og administrasjon i NMF Øst som ser 
videoene. Resultatene blir publisert så snart som mulig etter helgen, og 
dommerpapirer sendes digitalt. 

Det premieres med diplom til 1., 2., og 3. plass i hver klasse. 

 
PRISER: 

Digital konkurranse krever færre ressurser enn en fysisk konkurranse. Vi vil derfor 
sette ned startavgiftene til følgende: 

- Deltakeravgift:  275,- per deltaker 
- Tropp:   500,- pr tropp 
- Duett:   200,- pr duett 
- Solo:    100,- pr solist 

Det vil bli sendt kreditnota på hele beløpet som er innbetalt for ØM Drill, og ny 
faktura for deltakelse på DRØM. 

Vi håper dere vil sette pris på et digitalt arrangement og gleder oss stadig mer til å få 
se dere i en fysisk konkurranse. Nå krysser vi fingrene for høsten, og håper på et 
lavere smittetrykk, færre smittevernstiltak, og større mulighet for fysiske 
arrangementer. 
 

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål: omdrill@musikkorps.no 

Med vennlig hilsen 
NMF Øst 
 

VIKTIGE DATOER: 
 
23. april 
Frist bekreftelse/ 
endring - avmelding 
digital DRØM. 
 
15.mai kl. 12:00 
Frist innsending av 
video og avmelding. 
 


