
   
 

 
 

 

Til påmeldte korps i 

årets korpsmesterskap 
Velkommen til distriktmesterskapet for skolekorps 2022 
i Lørenskog hus og Kjenn samfunnshus 12. og 13. mars. 

Vedlagt finner dere praktisk informasjon som med fordel bør sendes ut til alle 
korpsmedlemmer og deres foresatte. 
 
Teknisk arrangør Lørenskog Musikkorps, Lørenskog Skolekorps og NMF Øst ser frem til å ta 
dere imot i Lørenskog hus og Kjenn samfunnshus. 

 
Under mesterskapet vil du kunne finne informasjon og resultater via følgende kanaler: 
Program.no-appen: 
DM Lørenskog 2022 

 
Facebook: 
facebook.com/NMFOst Event: Distriktmesterskap :: Lørenskog 

 
Nettsider 
musikkorps.no/dmloren22/ 

 
Tidsplaner - Hovedlinjer 
Aspirant-/juniorklassen vil spille i Kjenn samfunnshus. De resterende divisjonene vil alle 
spille i Lørenskog hus (Storstua). Premie-/prisutdelinger vil foregå så snart dommerne er 
ferdig med sine kommentarer og plasseringer. 

 
Lørdag 12. mars 3. divisjon skolekorps janitsjar: spillestart kl. 09:00 

4. divisjon: spillestart kl. 15:00 

Åpen klasse: spillestart kl. 19:10 

Aspirant-/juniorklassen: spillestart kl. 09:00 
Søndag 13. mars 1. og 3. divisjon skolekorps brass: spillestart kl. 09:00 

Generasjonskorps: spillestart kl. 12.00 

2. divisjon skolekorps janitsjar: spillestart kl. 13:00 
1. divisjon skolekorps janitsjar: spillestart kl. 15:30 

Aspirant-/juniorklassen: spillestart kl. 09:30



   
 

 
 

  
 

Innsending av info 
Vi minner om at fristen for å sende inn sceneoppsett, deltakerlister, partitur, 
osv – som beskrevet i INFO 1 - nå er ute. Vi har forståelse for at det har vært 
vanskelig å planlegge i år, men ber om at korps som har ulevert info eller 
trenger å gjøre endringer gjør dette så snart som mulig. Skjemaene blir stengt 
25. februar. 

Angående annonsert digitalt infomøte 
I lys av den stadige oppmykningen av smittevernreglene, der vi per i dag planlegger for at 
DM Lørenskog 2022 kan avvikles uten 1-meteren, munnbind og publikumsbegrensninger. 
Vi velger derfor å droppe dette møtet, men oppfordrer til å ta kontakt ved spørsmål!  

 

Samtidig oppfordrer vi: Er man syk holder man seg hjemme, enten man er musikant, 
dirigent eller støttespiller. 

 
Billettpriser 
Betalingsterminaler er tilgjengelig på begge spillesteder. Voksne kr 100,-, barn 
under 16 år og pensjonister kr 50,-. Ledsagerbevis aksepteres. Billettene 
gjelder for hele dagen både i Lørenskog hus og i Kjenn samfunnshus. 

 
Det er fire gratis LEDERBILLETTER per korps. Disse utleveres ved fremmøte til 
korpset. Spillende musikanter og dirigenter går selvfølgelig gratis den dagen de 
spiller ved fremvisning av deltakerbånd. 
Dørene vil grunnet brannforskrifter kunne bli stengt dersom salene blir fullsatt. 
Mesterskapet vil ikke kompensere allerede anskaffede billetter dersom dette skjer. 
Lørenskog hus: Billetter selges i 2. etasje rett ved Storstua.  
Kjenn samfunnshus: Billetter selges ved inngangen til Kjenn samfunnshus 

 
Dispensasjoner 
Alle dispensasjonssøknader sendes til lorenskogmesterskapet@musikkorps.no 
NMF Øst tar alle avgjørelser om dispensasjoner. 

Deltakerkontroll 
For alle divisjonene vil det kunne bli navneopprop i henhold til innsendt deltakerliste. Det 
vil ikke bli kontroll av legitimasjon. For aspirant-/juniorklassen samt 4. divisjon skolekorps 
janitsjar vil det ikke bli kontroll av deltakere. 

 
Fremmøte og oppvarming 
Ved ankomst henvender korpset seg til sekretariatet/informasjonen. Oppvarming vil starte 
ca. 40 minutter før spilling, fremmøte minimum 60 minutter før spilletidspunkt. 

 

Korpsene har 20 minutter fra de går inn i oppvarmingsrommet til alle skal være 
ute igjen. Aspirant-/juniorklassen har 15 minutter fra de går inn i 
oppvarmingsrommet til alle skal være ute igjen. Hvordan denne tiden disponeres 
avgjør det enkelte korps. Brudd på disse bestemmelsene kan medføre 
diskvalifisering. 



   
 

 
 

Korpsfølgere 
Alle deltakerkorpsene vil få hver sin kontaktperson eller en korpsfølger ved  
ankomst til sin spillearena. Denne personen vil følge dere hele tiden og sørge  
for at dere kommer til rett sted på rett tid.Korpsleder henter ut billetter og 
medaljer ved ankomst og registrering (ta med kopi av kvittering for medaljer). 

 
Angående notestativ 
Vi varslet i INFO 1 at korpsene selv måtte stille med medbragte notestativ som et 
smittetiltak. Med dagens rammer ser vi ikke lenger dette som nødvendig, og korpsene 
skal altså ikke ha med egne notestativ. 

 

Kafeteria 
Betalingsterminaler er tilgjengelig på begge spillesteder. Det vil bli salg av kaker, pølser, 
vafler, samt kaffe og brus. Det er ikke lov å medbringe mat eller drikke inn i salene. 
I Lørenskog hus er kafeteriaen i Vasshjulet i 2. etasje. På Kjenn er kafeteriaen på Torget 
som er rett til venstre for inngangen til spillearenaen. 
 
Scene-/spillereglement 

 Oppvarming er kun tillatt i oppvarmingsrommet
 Det er tillatt med stemmetone i 15 sekunder på scenen
 Alle anvisninger fra arrangør skal følges
 Eventuelle protester må leveres skriftlig til sekretariatet/informasjonen umiddelbart 

etter avslutning av gjeldende divisjon
 Brudd på reglementet kan medføre diskvalifikasjon

 
Praktisk info 

 Dørene til salene vil være lukket og ingen slippes inn/ut når et korps spiller. Møt opp 
i god tid

 Det er ikke tillatt å medbringe mat eller drikke inn i salen
 Det er ikke tillatt å medbringe instrumenter inn i salen. Disse kan oppbevares i egne 

instrumentgarderober på eget ansvar
 I oppvarmingsrommet er det et begrenset antall notestativer
 Det er ikke slagverksinstrumenter i oppvarmingsrommet

 Klubber, trommestikker, køller og små rytmeinstrumenter må hvert enkelt 
deltakerkorps selv medbringe (anses som personlig utstyr) 

 

Musikalske rammer 
Spilletid regnes fra første til siste tone i konkurransefremførelsen, og inkluderer pauser 
mellom verk eller satser. Dette har sklidd ut de siste årene, og vi ber korpsene respektere 
tidene slik at vi slipper å innføre strenge regler med poengtrekk for overskredet tidsramme. 

 
Selvvalgt repertoar med spilletid inntil 15 minutter. 
Aspirant-/juniorklassen har spilletid inntil 10 minutter 

 
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. 



   
 

 
 

Premie-/Prisutdeling 
Premie-/prisutdeling finner sted så snart kommentarer og resultater er  

klare i hver divisjon. For aspirant-/juniorklassen vil det bli prisutdeling  

så snart prisene er klare etter hver pulje. Resultatene blir offentliggjort på 
Facebook, i program.no appen og på musikkorps.no i løpet av konkurransen. 

 

Ved premieutdelingene stiller hvert deltakerkorps med to representanter på 
scenen. Disse mottar diplom og eventuell pokal på vegne av korpset. 
 
Slagverksinstrumenter til fri disposisjon 
Dersom man har bestilt spesialinstrumenter (f.eks. piano) vil man kunne bli fakturert for 
kostnaden dersom man velger å IKKE benytte det som er bestilt uten at det blir 
avbestilt 1 uke før arrangementet. 

 
De som medbringer store slagverksinstrumenter og annet stort utstyr må ta kontakt med 
Espen Gulbrandsen, telefon: 990 48 951 senest 1 uke før arrangementet for å avtale 
leveringstidspunkt. Utover det som blir avtalt er det ikke mulig å levere inn utstyr. Alle 
slike instrumenter skal være MERKET med korpsets navn. Vi oppfordrer samtlige til å bruke 
de instrumentene vi har, og ikke ta med egne store slagverksinstrumenter. Se også 
reglementet som ligger på musikkorps.no 

 

Slagverksvisning 
Dersom korpset ønsker å besiktige slagverksutstyret i forkant kan dette gjøres ved å 
kontakte sceneansvarlig som er Espen Gulbrandsen, telefon: 990 48 951 
 
Spesialinstrumenter 
Ved bestilling av spesialinstrumenter (f.eks. piano) vil man bli fakturert for leie dersom man 
IKKE benytter det som er bestilt uten at det blir avbestilt 1 uke før arrangementet. 
 
Salkart Lørenskog hus - Storstua 
Inngang til Storstua er både i 2. og 4. etasje. Vi oppfordrer til også å bruke inngangene i 4 
etasje. Rullestolbrukere kontakter instrumentgarderobe (2. etasje) for å henvises til heis. 
 

 



   
 

 
 

Kontaktpersoner 
All e-post korrespondanse til mesterskapet sendes 
til: lorenskogmesterskapet@musikkorps.no 

 
Leder teknisk arrangør 
Øivind Hansen 
928 51 539 
 
Ledere Lørenskog hus 
Per-Otto Sandem Hansen 
906 89 745 
 
Jean André Lindstad 
920 59 111 
 
Leder Kjenn Samfunnshus 
Gunnar Steen 
911 81 419 
 
Mottak og håndtering av innsendte skjema fra deltakere 
Kristin Winger 
948 41 354 
 
Scene-/slagverksansvarlig 
Espen Gulbrandsen 
990 48 951  

 
 

Oppfordring 
Vi opplever at mesterskapene er gode møteplasser for korpsene, at stemningen er elektrisk, 
og at den gode konkurranseånden er til stede. 

 
Vi oppfordrer alle deltakerkorpsene til å lage heiagjenger for sine musikanter, lytte 
på konkurrerende korps og å gjøre dette til en uforglemmelig dag for alle.  
 
Vi gleder oss! 

 
 

Spørsmål?  
Kontakt oss på lorenskogmesterskapet@musikkorps.no  
Bruk denne adressen ved alle henvendelser. 



   
 

 
 

Hvor er Lørenskog hus og Kjenn samfunnshus? 
Lørenskog hus ligger ved siden av Metro kjøpesenter i Lørenskog, rett inntil RV 
159. Kjenn samfunnshus ligger i tilknytning til Kjenn skole. 
Det er ca. 3 minutters gangavstand mellom spillearenaene om man benytter 
gangbroen anvist på kartet nedenfor. 

 
Parkering 
Ved Lørenskog hus er det innført parkering via skiltgjenkjenning. Les mer om gjeldende 
parkeringsregler på Metro sine nettsider: metro.steenstrom.no/tjenester  
 
Parkeringsplass i området ved Lørenskog rådhus og Kjenn samfunnshus (Plasser er 
merket 1 og 2 på skissen under) er tidsbegrenset til 6 timer. Her må man ha 
parkeringsskive i vinduet som man stiller inn på parkeringstidspunkt. Alternativt kan du 
skrive en lapp med ankomsttid og legge i vinduet. 

 
Husk å følge til enhver tid gjeldende lokale parkeringsreguleringer (les skilt i området). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Med vennlig hilsen Lørenskog Musikkorps, Lørenskog Skolekorps og NMF Øst 

 

musikkorps.no 
Facebook.com/NMFOst 


