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Konkurransereglement: Nordnorsk Mesterskap for korps
FORMÅLET MED KONKURRANSEN
NMF sine verdier er: inspirerende, engasjert og inkluderende. Konkurransen
skal fungere som virkemiddel for å bidra til positive og utviklende opplevelser,
og synliggjøre musikkorpsene i regionen, blant annet gjennom medieomtale.
Deltagelse skal være forankret på rettferdighet og gode moralske verdier.

SAMFUNNSOPPGAVE
Konkurransen skal bidra til at musikkorps når et bredere publikum og skal oppleves som en
verdifull, interessant, spennende og utviklende fritidsaktivitet der alle er inkludert.
IDENTITET
Prosessen frem mot konkurransen skal bidra til at enkeltmedlemmene og musikkorpsene
styrker sin identitet og selvfølelse.
FELLSESSKAP
Felles innsats mot fastsatte mål skal bidra til å føre medlemmene tettere sammen.
NETTVERKSBYGGING
Konkurransen skal bidra til at korpsene får oppleve seg selv i en større sammenheng og åpne
muligheter for utveksling av impulser til gjensidig fornyelse, der fellesskap står sentralt.
UTVIKLING
Konkurransen skal bidra til en prosess som utvikler både enkeltmennesket og
korpset som enhet. Det er avgjørende at alle som bidrar fyller krav og
forpliktelser, og betyr noe for det musikalske resultatet uavhengig av
instrumentalt nivå.

DEFINISJONER
•
•

•

•

•

•
•

Musikant: person som er registrert som medlem i NMFs
medlemsdatabase.
Det gis tillatelse for korps i andre medlemsorganisasjoner å delta i
konkurranser i regi av NMF Nord-Nord. Høyere egenandel for
deltakelse må beregnes for ikke-medlemmer.
Aspirant-/juniorkorps: korps med medlemmer som har spilt 2 år eller
mindre. Det kan søkes om dispensasjon for inntil 2 musikanter ut over
denne aldersgrensen.
Skolekorps: korps med medlemmer som spiller til og med det året
man fyller 19 år og ingen nedre aldersgrense. Det kan søkes om
dispensasjon for inntil 2 musikanter ut over denne aldersgrensen.
Generasjonskorps: korps med hovedvekt av medlemmer til og med 19
år. (til og med det året musikanten fyller 19 år.). Er dere usikker på om
korpset bør stille i generasjonskorpsklassen, ta kontakt!
Se gjerne NMFs anbefalinger for fordeling av musikanter på
nettsidene.
Amatør-/voksenkorps: korps med hovedvekt av medlemmer over 19 år
med anbefalt aldersgrense 16 år og oppover.

TIDSPUNKT
•

Nordnorsk Mesterskap for korps avvikles siste helg i oktober.

PÅMELDING
•
•
•

•

Påmelding skal skje elektronisk i henhold til invitasjonen.
Påmelding er bindende frem til påmeldingsfristens utløp. Etter dette må
påmeldingsavgift betales også ved avmelding.
Alle musikkorps som er medlemmer i NMF kan delta i Nordnorsk
mesterskap. Korps tilhørende utenfor Nord-Norge kan ikke få tittelen
Nordnorsk mester.
Dersom påmeldingsavgift ikke er betalt innen frist anses påmeldingen
som ugyldig. Alle opplysninger som etterspørres i
påmeldingsskjema skal også være fullstendig før
påmelding anses som gyldig.

KLASSEINNDELING
•
•
•
•

Aspirant-/juniorkorps
Skolekorps
Generasjonskorps
Voksenkorps

KRITERIER FOR DELTAGELSE
•

•
•
•
•

Alle musikanter skal være registrert i NMF sin medlemsdatabase. Medlemmer
skal være registrert i korpsene de skal delta i senest 1.september. Det tas ikke
hensyn til dobbelspillende medlemmer ved trekning av spillerekkefølge.
Medlemskontingent, forsikring og deltakeravgift skal være betalt for alle på
deltagerlisten innen oppgitte frister.
To eller flere korps kan delta som en enhet. Søknad om sammenslåing skal være NMF
Nord-Norge i hende senest 2 uker før påmeldingsfristen.
Korpsene er selv ansvarlig for å overholde alle frister.
Fullstendig deltagerliste skal være NMF Nord-Norge i hende senest 5 uker før
konkurransestart.

DISPENSASJONER
•

•

•

Søknader om aldersdispensasjoner skal sendes NMF Nord-Norge innen 6 uker før
konkurranse. Ved alle aldersdispensasjoner skal medlemmer være en
del av korpsets faste besetning og/eller kunne dokumentere
betydelig tilhørighet til korpset.
Det kan søkes om å erstatte en musikant som har blitt syk etter at
fristen for innlevering av deltagerliste er utløpt. Det skal foreligge
legeattest og begrunnelse for behov av erstatter ved søknad, og
erstatter skal oppfylle eventuelle alderskrav så langt det er mulig.
Det kan søkes om særskilt fravik av antall musikanter med
hensyn til aldersdispensasjoner her.
Erstatter ved annet uforutsett fravær kan vurderes etter søknad med
dokumentasjon.

•

Alle dispensasjoner behandles av NMF Nord-Norge.
BEDØMMING
•
•
•
•
•

Konkurransen har åpen bedømming.
Det kan gis inntil 100 poeng for musikalsk fremførelse i henhold til
angitte retningslinjer for dommere ved korpskonkurranser.
Dommerkommentarer deles ut under premieutdelingen.
Klassen for rekrutt-/aspirant-/juniorkorps skal ikke rangeres.
Dommernes avgjørelser er endelige og kan ikke omgjøres.

PREMIERING
•
•

•
•

De 3 øverste plassene i hver klasse premieres.
I all klasser unntatt aspirant-/juniorkorps, deles det ut en publikumspris basert på
bedømmelse av en publikumsjury. Showfaktor og utstråling vektlegges. Alle korps får
en kommentar for sin fremføring, men blir ikke videre rangert. Publikumsjuryens
avgjørelse er endelig og kan ikke omgjøres.
Alle deltagere i klassen aspirant-/juniorkorps premieres likt.
Alle deltakende korps mottar diplom sammen med dommerkommentarer.

KONTROLL OG KLAGETILGANG
•
•
•
•

Deltakelse i Nordnorsk Mesterskap innebærer at korpset har akseptert reglementet
og forplikter seg å følge dette.
NMF Nord-Norge har rett til å utøve kontroll med hensyn til alle
deler av reglementet.
Protester avgjøres av administrasjonen og kan ikke ankes.
Uenighet om fortolkning av reglementet forelegges Regionstyret
for avgjørelse.

ENDRINGER
•

Endringer av reglementet foretas av Regionstyret i NMF Nord-Norge.

