
 

Til deltakere;  
Informasjon om utsettelse 

 
  



 

  

Til alle deltakere på Skjærgårdsdrill 2022. 

 

Forrige uke ble det igjen innført tiltak, regler og anbefalinger vedrørende koronasmitten i Norge. 
Disse varer til og med 13. januar – altså 10 dager før vårt planlagte Skjærgårdsdrill.  

Vi har vurdert hvilke konsekvenser vi kan anta at situasjonen eventuelt får for Skjærgårdsdrill, 
om det vil bli behov for utsettelse, og hva som er det beste tidspunktet for en eventuell 
beslutning om å flytte arrangementet til en ny dato. Vi har også sjekket alternative helger 
konkurransen kan gjennomføres. 

Det finnes få sikre svar, men vi forsøker å anta hva som vil være best mulig løsning for flest mulig. 
Da tror vi at en tidlig beslutning som gir størst grad av forutsigbarhet, vil være gunstig for de 
fleste. 

I samråd med teknisk arrangør har vi derfor besluttet at Skjærgårdsdrill 2022 flyttes til helgen 
29.april – 01.mai. Konkurransen vil da enten avholdes i Lystlunden Arena Horten, eller i 
Høyanghallen i Holmestrand der vi også har vært tidligere. Vi regner med å få en avklaring på hall 
innen utgangen av januar.  

Alle eksisterende påmeldinger til konkurransen blir stående for den nye helgen. Fra tirsdag 
04.januar kl 19:00, vil det vil bli mulig å endre og trekke eksisterende påmeldinger. Samtidig 
åpnes det for nye påmeldinger for alle korps. Påmelding/ endringsmulighet er åpen frem til og 
med søndag 13.februar.  

Alle fakturaer som er sendt ut vil bli kreditert i sin helhet, og så mottar dere ny faktura slik 
påmeldingen står når den stenges. 

Trekninger som kommer til og med søndag 13. februar vil bli kreditert 100%. Etter denne datoen 
er det bindende påmelding. 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 synes selvfølgelig det er veldig leit å utsette 
konkurransen, og beklager de ulempene dette måtte 
medføre for alle påmeldte.  

Samtidig håper vi at vi har funnet en løsning som er 
best mulig for flest - med de forutsetningene som 
foreligger pr i dag.  

 

 

Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål. 

 

Mvh 

NMF Sør 

 



 

  

  


