
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 Oslo, 13.07.2021 
 

INVITASJON Instruktørkurs, NMF Øst 
 
 
NMF Øst inviterer til Trener 2 og Trener 3 høsten 2021. 
 
Om Instruktørkursene: 
(Gjelder kursrekken: Grunnkurs, Trener 1, Trener 2 og Trener 3)  
 

Pensum dekker blant annet teori og praktisk trening på drill- og danseteknikk, 
koreografering, instruksjon og hvordan du kan bruke de ulike drillkategoriene i ditt eget 
korps. 
Hver kursdel avsluttes med en eksamen (bestått/ikke bestått).  
Eksamen på trener 3 dekker både teori og praksis fra alle kursdelene (bestått/ikke bestått). 
Vær oppmerksom på at oppgitt pris er pr.kursdel. 
 
Nedre aldersgrense 15 år. 
 
 
Nedenfor følger informasjon om Trener 2 og Trener 3 høsten 2021. 
Merk at det er ulike tidspunkt for påmelding til de to kursene. 
 
 
 
 

TRENER 2 (i-kurs 3)  
 
Tid:  25.-26. september 2021 
Sted: Manstad, 

Vestbygda ungdomsskole/ Gaustadhallen, Lervikveien 9, 1626 Manstad. 
Pris:  1300,- kroner 
 
 
VIKTIG om påmelding: 
 
Bekreftelse for allerede påmeldte: 
Trener 2 var opprinnelig satt opp høst 2020, men ble utsatt. Alle som var påmeldt kurset 
høst 2020 har fremdeles plass – men må bekrefte at de ønsker plassen ved å sende e-post til 
drill-ost@musikkorps.no innen 5. august 2021.  
 
Påmelding for nye deltakere: 
Det er fremdeles noen få plasser ledige på kurset.  
Påmeldingen for nye deltakere: åpner 05. august 

stenger 19. august 
 
Mat: Teknisk arrangør tilbyr varm lunsj med drikke for kroner 100,- pr dag. 
Mat bestilles ved påmelding og faktureres sammen med kursavgiften. 
 
Overnatting: Det blir ikke skoleovernatting på dette kurset. Det finnes flere hoteller i 
Fredrikstad som ligger ca 15 minutters kjøring fra Gaustadhallen.  
Nedenfor finner du lenke med informasjon om overnattingsmuligheter i Fredrikstad. 
 
https://www.visitoestfold.com/no/fredrikstad-og-hvaler/overnatting/hotell/ 
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Tel: 98 24 11 58 

Fax: 92 17 27 18 

 

Fakkelgården 

2624 Lillehammer 

musikkorps.no 

hedopp@musikkorps.no 

 

 
 

TRENER 3 (i-kurs 4)  
 
Tid: 27.-28. november 2021 
Sted: Manstad, 

Vestbygda ungdomsskole/ Gaustadhallen, Lervikveien 9, 1626 Manstad. 
Pris:  1300,-  
Påmelding: Åpner: 17. august 
        Stenger: 31. august 
 
Mat: Teknisk arrangør tilbyr varm lunsj med drikke for kroner 100,- pr dag. 
Mat bestilles ved påmelding og faktureres sammen med kursavgiften. 
 
Overnatting: Det tilbys skoleovernatting på Vestbygda ungdomsskole som ligger i 
tilknytning til Gaustadhallen. Mer informasjon om overnatting kommer på nettsiden medio 
august. 
 
 
 
 

FOR BEGGE KURS: 
 
All påmelding skjer via nettsiden for instruktørkursene: 
https://musikkorps.no/trener1ost/ 
 
 
Korps/ utøver må være medlem i NMF for å kunne delta på kurset. 
 
 
Påmelding skjer etter «først-til-mølla»-prinsippet. 
Det er bindende påmelding fra samme dato som påmelding til det enkelte kurs stenger. 
(19. august for Trener 2 og 31.august for Trener 3) 
 
Ved avmelding inntil 14 dager før kurset, 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 til enhver tid gjeldende råd og forskrifter vedrørende 
smitteverntiltak og gjennomføring av arrangementer.  
Dersom kurset blir avlyst av NMF Øst, refunderes deltageravgiften i sin helhet til alle 
påmeldte.  
Dersom konkurransen/kurset gjennomføres, men deltager velger å melde seg av, gjelder 
ovennevnte avmeldingskriterier. 
 
 
 
 
 
 
Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål: drill-ost@musikkorps.no. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
NMF Øst 
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