Lystlunden Arena Horten
23. - 24. oktober 2021

INVITASJON
NMF Sør har gleden av å invitere til Skjærgårdsdrill 2021 - 23.-24. oktober 2021.
Sted: Lystlunden Arena Horten, Strandpromenaden 29, 3187 Horten
Påmelding åpner: 22. august 2021 – klokken 12:00
Påmelding stenger: 05. september 2021 – klokken 23:59

Om konkurransen
Skjærgårdsdrill 2021 er åpen for alle drillere i NMF.
Dette er ikke en kvalifiseringskonkurranse til NM Drill 2022.
Arrangementet vil følge gjeldende smittevernregler.
NBTA Europe avholder samme helg EM i Twirling og Majorettes. Dette hadde NMF Sør dessverre
ikke informasjon om da helgen for Skjærgårdsdrill ble satt. Vi har vurdert mulighetene for å flytte
konkurransen, men etter en samlet vurdering blir helgen i oktober stående for Skjærgårdsdrill
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 Skjærgårdsdrill
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.

Vi gjør oppmerksom på at det er gjort enkelte endringer i retningslinjene
siden forrige konkurransesesong, og anbefaler at alle gjør seg kjent med:
Oversikt endringer i retningslinjene for drillkonkurranser 2021

Nye musikktider finner du her:
Musikktider og programlengder pr 11.09.2020

Du finner alt dette, og annen nyttig informasjon på:
musikkorps.no/viktig-om-drillkonkurranser/

Påmelding
Påmelding skjer etter «først-til-mølla»-prinsippet, og gjøres felles for hvert korps i Program.no.
Det er bindende påmelding fra 05. september.
Regionens korps vil ha fortrinnsrett dersom enkelte klasser blir overfylt.
Ved avmelding inntil 14 dager før konkurransen, faktureres 50% av beløpet for den enkelte
deltaker. Ved avmelding etter dette faktureres fullt beløp for den enkelte deltaker med mindre
vi mottar gyldig legeerklæring.
Vi følger myndighetenes råd vedrørende korona og gjennomføring av arrangementer.
Dersom konkurransen blir avlyst er det ingen økonomiske forpliktelser. Dersom konkurransen
gjennomføres, men en selv velger å melde seg av, gjelder ovennevnte avmeldingskriterier.

NB:
Påmeldingsfrist er tett på selve konkurransen, og det vil derfor ikke være mulig å gjøre
vesentlige endringer i påmelding etter fristen 05.september.
Man kan ikke påregne at det vil være mulig å endre divisjon etter påmeldingsfrist.
Med begrenset mulighet til endring er det viktig at påmeldingsansvarlig gjør en grundig kontroll
av påmeldingen slik at man ikke melder utøvere på i feil divisjon eller glemmer en klasse.
Vi anbefaler at ansvarlig skriver ut/eksporterer listen med påmeldte, og lar
trenere/foreldre/utøvere hjelpe til med en dobbel-sjekk. Når startlistene sendes ut i
excelformat kan det være for sent å få gjort endringer.
Vær oppmerksom på at vedkommende som skal gjennomføre påmeldingen må være registrert
med et styreverv i Korpsdrift. Det er kun den e-post 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.

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 epostadressen 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.

Det er viktig at alle punkter fylles ut korrekt og nøyaktig
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.
Vedtak må sendes inn 1 uke før du ønsker å gjøre selve påmeldingen, slik at vi
får registrert samarbeidet.

Musikk
Musikken leveres i Program.no. Den kan leveres allerede ved påmelding.
Siste frist er 12. september 2021.
NB: Du trenger samme lenke til Program.no, som ble brukt ved påmelding.

Deltakeravgift og startkontigent
Deltakeravgift pr utøver er kr. 275,-.
I tillegg kommer startkontigent pr. program som er henholdsvis:
-

-

Tropp: kr 1200,- pr. tropp
Pompons / Majorettes: kr. 600,- pr. tropp
Duett: kr. 700,- 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 medio september.
Kvittering for innbetalt startkontigent må kunne fremvises før start ved evt. tvil om
innbetaling.

Overnatting
Det er to hoteller med gå-avstand til Lystlunden Arena Horten:
Thon Hotel Horten:
Thon Hotel har egne priser (Thon Sport prisen) for deltakere på arrangementer som dette.
Mer informasjon finnes her:
https://www.thonhotels.no/thon-sport/#forbund
Ved å trykke på linken øvrig idrett blir man logget inn på avtaleprisen til Thon Sport. Man
velger videre hotell og dato man ønsker å bo. Her ser man hvilke rom som er ledig og bestiller
via nett til avtalepris.
Adresse: Jernbanegata 1, 3187 Horten:
Sjømilitære Samfund:
Sjømilitære Samfund tilbyr enkeltrom til 1295,- pr natt, og dobbeltrom til 1495,- kroner pr
natt. God frokost er inkludert.
Booking gjøres direkte på e-post: reception@smshotell.no
Adresse: Øvre vei 1, 3183 Horten

Ansvarlig for konkurransen
NMF Sør er ansvarlig for konkurransen.
Alle spørsmål/ henvendelser bes sendes til
nmf-sor@musikkorps.no.
Produsent er Mette H. Lybekk (mette@musikkorps.no)
Teknisk arrangør er Horten Drill.

Velkommen!

VIKTIGE DATOER:
22. august:
Påmelding åpner i Program.no
05. september: Påmelding stenger
12. september: Frist innsending av musikk
08. oktober:
Frist avmelding til redusert pris
23.-24. oktober: Skjærgårdsdrill 2021

