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TIL KORPSENE 

 
  



 

Til alle deltakere på ØM Drill 2022 
 
NMF Øst og Romerike drillkorps ønsker dere velkommen til årets ØM Drill! 
Vi har i år med oss ca. 270 deltakere, fordelt på 39 korps, og i skrivende stund er det 
nærmere 777 startnummer påmeldt. 
 
Konkurransen holdes i Jessheim Is- og Flerbrukshall: Aktivitetsveien 9 på Jessheim. 
 
TIDSPLAN FOR HELGEN: 
 
Fredag:  
17:00 Hallen åpner  
17:40 Ledermøte  
17:50 Puljeoppvarming  
18:00 Konkurransestart  
20:00 (ca) Takk for i dag 
 
Lørdag:  
08:00 Hallen åpner for alle  
08:40 Ledermøte  
08:50 Puljeoppvarming pulje 1  
09:00 Konkurransestart  
 
15:20 Premiering for deltakere i X-strut aspirant og Drilldans tropp aspirant  
19:30 (ca) Takk for i dag 
 
Søndag:  
08:00 Hallen åpner for alle  
08:30 Ledermøte  
08:50 Puljeoppvarming pulje 1  
09:00 Konkurransestart  
12:20 (ca) PAUSE - Lunsj for dommere – til ca 13:00  
13:00 (ca) Puljeoppvarming pulje 3  
 
14:35 Premiering for deltakere i Solo 1 Baton aspirant og Twirl team aspirant  
18:00 (ca) Defilering og premieutdeling  
 
NB: 
Defilering og premieutdeling straks gulvet er ryddet søndag. Rekkefølgen på 
premieutdeling kan avvike fra det dere er vant til da vi starter med de klasser 
som er klare slik at kvelden ikke blir for lang.  
Det annonseres hvor oppstilling skal være og antatt tidspunkt etter siste start 
på gulvet. 
Korpsene stiller opp alfabetisk, og har med egne skilt til defilering. 
Alle påmeldte kan delta på defilering. 
 
Minner også om å rydde og pakke dere ut av garderober underveis søndag. 
 



 

  STARTOPPSETT: 
Tider i startliste og Program.no er veiledende bortsett fra 
starttidspunkt på konkurransedagene.  
Det er treners ansvar å passe på tidene i hallen, og gjøre sitt 
for å få utøverne klare til sin start.  

• I puljer hvor det er 6-8 baner vil ikke utøver navn bli 
ropt opp. Til venstre i startlisten er det «Set nr» Det er 
disse som blir ropt opp sammen med startnr. Utøverne 
går til sin plass samtidig som dette ropes opp.  

GARDEROBER: 
Korpsene får tildelt garderobeplass. Det vil bli hengt opp skilt 
med korpsnavn på garderobedørene og flere korps deler 
garderobe.  
Vi oppfordrer alle våre utøvere, trenere og foreldre til å ta 
hensyn til alle konkurrerende, dele på plassen og skape et 
godt miljø for alle i garderoben. 
 

          
 

 

PREMIERING OG DOMMERPAPIRER: 
Det vil bli premiering av 1.-3. plass i alle klasser unntatt aspirantklassene.  
Alle aspiranter vil få en medalje hver – se tider i startlisten. 
Dommerpapirer deles ut på gulvet etter premieutdelingen søndag.   
Dommerpapirer for aspiranter og klassene fra fredag samt pulje 1-4 lørdag leveres ut 
sammen med øvrige søndag. 
 
DEFILERING: 
Det blir defilering søndag. 
Alle påmeldte kan delta på defileringen og kan sitte med sitt korps under premiering.  
 
Det blir oppstilling til defilering kort tid etter siste start på gulvet søndag – da vil det 
bli annonsert hvor oppstilling skal skje og tid for defilering. 
Korpsene stiller opp alfabetisk med egne skilt som viser korpsnavn. 
Defilering starter straks hallen er klar. 
 
HALL OG TRIBUNE: 
Det er ikke tillatt å holde av plasser gjennom dagen/ helgen. 
For å gi plass til flest mulig publikummere bes utøvere om å ha alt utstyr i 
garderobene. 
 
 

 



 

  

INNGANG OG PUBLIKUMSBILLETTER – viktig informasjon til publikum: 
Det blir kun forhåndssalg av publikumsbilletter på Billett.no. Gå inn via lenken 
nedenfor for kjøp av billetter. 
 
Publikum oppfordres til å kjøpe billetter før de kommer til arena da man må bruke 
telefon/pc for å kjøpe billett på nettet. Når kjøpet er gjennomført vil du motta en 
e-post med en QR kode. Denne koden må fremvises når du ankommer 
konkurransearena. Når koden er scannet, vil du motta billettbånd i h.h.t. kjøpet. 
 
Dersom du kjøper flere billetter: Det enkleste er at du bruker QR koden for selve 
kjøpet når billetten scannes (og ikke for hver enkelt billett) – da vil du få utdelt 
alle billettbånd for hele kjøpet samtidig. 
 
Dersom du ikke mottar e-posten med QR kode: Sjekk først SPAM filteret i 
postboksen din. Dersom du ikke finner den der heller – gå inn på hovedsiden til 
Billett.no. Øverst til høyre på siden er det en knapp du kan bruke for å få billett 
tilsendt på SMS. 
 
VIKTIG: Alt salg av publikumsbilletter foregår på denne nettsiden – det blir ikke 
mulig å kjøpe billett i døren. 
Det er mulig å kjøpe billetter når som helst på nettsiden gjennom hele helgen. 
 
Lenke for kjøp av billetter: https://billett.no/nmf_ost/om_drill_2022 
 
BILLETTPRISER: FREDAG: 55,- 

LØRDAG: 110,- 
SØNDAG: 110,-  
TRE DAGER: 160,-  

 

 
SANITET: 
Røde Kors er til stede under konkurransen, og 
utøvere som skader seg eller opptrer på en måte 
som gir inntrykk av at man har en skade skal 
oppsøke hjelp. Dersom sanitet vurderer skaden til å 
være alvorlig -eller at aktivitet vil forverre skaden, 
vil deltakeren ikke få mulighet til å stille i 
konkurransen. 
 
KAFÉ: 
Romerike drillkorps har kafeteria i hallen.  
De holder åpen kiosk under hele konkurransen, med 
mat og drikke – både kaldt og varmt. 
Vi ønsker å unngå kontanter og oppfordrer til 
betaling med kort og VIPPS. 
 
LISES DRILL & DANS: 
Lises drill & dans er til stede på ØM Drill. 
 

 

https://billett.no/nmf_ost/om_drill_2022


 

 

FAKTURA: 
Faktura er sendt ut til alle korps og skal være betalt før 
korpsets medlemmer kan stille i konkurransen. Kvittering 
på betalt faktura må kunne fremvises ved evt. tvil om 
innbetaling. 
 
Ved avmelding etter utsendt faktura vil dere motta en 
kreditnota etter konkurransen er gjennomført dersom 
avmelding er mottatt innen 07.02.22, eller signert 
legeerklæring fremvises. 
 
 
 
NMF Øst og Romerike drillklubb ser frem til å ta imot 
deltakere, trenere, og publikum til en etterlengtet 
konkurransehelg. 
 
 
VELKOMMEN! 
 
 
 
 
Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål: 
omdrill@musikkorps.no 
 
 
Teknisk arrangør:  
Romerike drillklubb 
 
Ansvarlig for konkurransen: 
NMF Øst  
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