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Til påmeldte korps i årets Regionmesterskap 
 
Velkommen til RM for voksenkorps 2022 
Oslo Kulturhus 20. mars 
 

 
 
 

STATUS PER 18. JANUAR 2022 
Godt nytt år til alle! 
 
Dagens smittetiltak varer frem til midten av februar, og det er vanskelig å si 
noe om hvordan situasjonen er i mars. Enn så lenge planlegger vi for at RM 
skal kunne gjennomføres, men er forberedt på at det kan være 
begrensninger som vil påvirke gjennomføringen av mesterskapet. 
 
Vi håper korpsene nå har mulighet til å øve sammen igjen i en eller annen 
form, slik at man kan forberede seg på best mulig måte. 
 
Vi jobber fortsatt med utgangspunkt i at RM elitedivisjon i Oslo konserthus 
20. mars gjennomføres som planlagt. Det betyr at vi ikke avlyser RM i vår 
region som en direkte følge av at NM janitsjar eventuelt må avlyses. Så er 
det jo utfordrende tider i.f.t. øvingssituasjonen og stor uforutsigbarhet 
framover. Men slik situasjonen ser ut pr. i dag, er det ikke grunnlag for 
annet enn å jobbe videre mot RM. Vi har løpende dialog med Oslo konserthus 
og andre engasjerte samt og vurderer ut fra enhver tid gjeldende 
smittesituasjon.   
 
Satsingen på RM elite i Oslo konserthus er et stort økonomisk løft for NMF 
Øst. Vi er derfor avhengige av at alle påmeldte korps i divisjonen 
opprettholder sin påmelding for å kunne forsvare ressursbruken. Det er 
antydet at det vil komme justeringer når det gjelder antall publikummere 
tillatt ut fra arenaens størrelse, noe som gjør at vi ser mulighetene for å 
åpne for flere enn 200 stk i Oslo konserthus på RM elite. 
 
Det blir lagt opp til at maks. spilletid er 35 minutter på korps. Så vil vi sette 
en endelig tidsplan ut fra durata vi ber dere om å oppgi. Trekning av 
rekkefølge vil vi offentliggjøre 25. februar. I etterkant av dette vil dere 
motta informasjon med flere detaljer knyttet til arrangementet. Har dere 
spørsmål før den tid er det bare å ta kontakt med oss.  
Lykke til med forberedelsene framover! Vi ser fram til en flott korpsdag 
sammen med dere i Oslo konserthus 20. mars! 
 
Vi vil ha tett dialog med kommuneoverlegen, og deres tilbakemelding vil 
legge føringer for arrangementet. Prioritet 1 vil være å legge opp til et 
arrangement som kan gjennomføres på en trygg måte. 
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Digitalt informasjonsmøte 
I disse usikre tider ønsker vi å invitere til et digitalt informasjonsmøte for deltakerkorpsene, 
der vi orienterer om plan for gjennomføring og svarer på spørsmål/innspill fra dere.  
 
Vi sikter på å avholde dette møtet i februar på ettermiddagen. Adresse til Zoom-møtet 
ettersendes korpsets kontaktperson. 

 
 

Tentativ fordeling for RM – Hovedlinjer 
Oslo Kulturhus, søndag 20. mars 
 Elitedivisjon janitsjar og brass 

  
Lillestrøm Kultursenter, søndag 27. mars 

 3.-4. divisjon: Stjernesalen 
 2.-1. divisjon: Teatersalen 

 
Merk: Endelig plan kommer med trekning av spillerekkefølgen den 25. februar. 

 
 

Viktige datoer 
18. januar  Utsending av INFO 1 
11. februar  Frist for innlevering: 

a. Innsending av partitur til NMF Øst 
b. Korpsinformasjon, programinfo, særskilte behov 
c. Sceneoppsett og slagverksbehov 
d. Deltakerliste  

25. februar  Trekning av spillerekkefølge 
   Utsending av INFO 2 
27. mars  Mesterskap! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

REGLEMENT 
Vi viser til konkurranse-reglement som dere finner på våre nettsider og som skal 
være lest før påmelding.  
 
Dommerinstruks kan også leses på våre nettsider. 
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Innsending innen 11. februar 2022 
1. Partitur sendes NMF Øst som .pdf per e-post: Regionmesterskap@musikkorps.no.  
Kall gjerne e-posten Partitur RM-korpsnavn. 
 
Viktig: Partiturene merkes på første side, med korpsets navn, deretter tittel. [eks: 
Østkorpset Tut og Kjør - Elegi] – før scanning. Selve filnavnet navngis på samme måte. 
Partiturene kan gjerne leveres som ett dokument, i spillerekkefølge, men dette er ikke et 
krav. Husk å ta vare på den fysiske versjonen av partituret etter scanning. 
 
Partitur-dokumentene skal merkes med tittel, korpsets navn og divisjon. Partiturer som ikke 
møter disse kravene, vil ikke bli godkjent. 
 
2. I program.no kan dere nå fylle inn følgende punkter med info til arrangør: 
- Programinformasjon, i spillerekkefølge:  
Repertoar, komponist/arrangør og durata 
 
- Korpsinformasjon til konferansier: 
Skriv noen linjer om korpset og om repertoaret som skal spilles. 
 
- Eventuelt særskilte behov 
Om aktuelt.  
Merk: Søknad om dispensasjon føres ikke inn i program.no, men sendes til: 
Regionmesterskap@musikkorps.no, jfr. reglementet. 
 
- Deltakerlister: «Velg medlemmer» 
Huk av for musikantene som skal på scenen i RM. Listen genereres fra medlemslisten i 
Korpsdrift, og må derfor sendes inn av en person som er registrert tillitsvalgt i Korpsdrift.  
 
Lenke til skjemaet fikk dere i e-postkvitteringen ved påmelding. 
 
3. I program.no kan dere også legge inn følgende info til arrangør: 
- Elektronisk sceneoppsett med slagverksbehov 
Fyll scenen med stoler, notestativ og slagverk ved å dra elementene ut på «scenen». Se info 
om slagverk lenger ned i infoskrivet.  
 

Deltakerkontroll 
For alle divisjonene vil det kunne bli navneopprop i henhold til innsendt deltakerliste.  

Fremmøte og oppvarming 
Alle korps møter senest 1 time før oppsatt spilletid. 

Musikalske rammer 
Viktig! Spilletid regnes fra første til siste tone i konkurransefremførelsen, og inkluderer 
pauser mellom verk eller satser. Vi ber korpsene respektere disse tidene slik at vi slipper 
å innføre regler med trekk av poeng for overskredet tid. 
 
Det gjøres oppmerksom på at det er beregnet kun kort tid til rigging av slagverksutstyr, 
stoler og notestativ og at det er viktig at korpsene rapporterer oppsettet slik at våre 
scenearbeidere har korrekt utgangspunkt. 
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Slagverksinstrumenter til fri disposisjon 
Teknisk arrangør plasserer ut slagverket ut fra oppsettet dere har laget. 
De to spillestedene har litt forskjellig slagverksutstyr tilgjengelig, se oversikt: 
 

Sceneinstrumenter tilgjengelig 
Klokkespill 
Xylofon 
Vibrafon 
Marimba 
Rørklokker 
Flygel 

4 pauker 
5 trommers trommesett 
Gran Cassa 
A2 konsertcymbaler m vugge 
Gong 
3 stikkebrett 

 
NB: Alt som ikke står på listen må korpsene medbringe selv.  
Skarptrommer/stikker/køller og alt øvrig slagverksutstyr som ikke er på listen er personlig 
utstyr som må medbringes av deltagende korps. 
 
Vi gjør oppmerksom på at dersom korpset har behov for øvrig slagverksutstyr, mikrofon, 
lydanlegg, elektriske instrumenter etc., Korpset må selv stille med utstyr og personell til å 
styre dette, og klargjøres i pausen før divisjonen korpset spiller i. 
 

 
#allesnakkerkorps 
Korpsmesterskapene er virkelig en musikkmønstring, og vi håper alle 
benytter muligheten til å la seg inspirere av hverandre fra salen. 
Dette gir økt motivasjon og musikkinteresse, og samtidig er det 
motiverende å spille for et stort publikum.  

Premie-/Prisutdeling 
Vi kommer tilbake med informasjon om hvordan premieutdeling 
gjennomføres i lys av gjeldende smittevernstiltak i mars. 

 
Kontakt 
E-post sendes: Regionmesterskap@musikkorps.no  
 

Vi krysser fingrene, og gleder oss til å møte og høre  
dere i Oslo. God forberedelse! 
 
Med vennlig hilsen  
NMF Øst 

FRISTER 
Vi ber dere notere, og overholde, oppgitte frister. Overholdelse av disse er en 
forutsetning for deltagelse. 
 
DELTAKERAVGIFT 
Faktura ettersendes denne infoutsendingen. Økonomiske forpliktelser skal være gjort 
opp med NMF før deltakelse. 


