
 

2022 
INFORMASJON NR. 3 

TIL KORPSENE 

 
  



 

 

Til alle deltakere på ØM Drill 2022 
 
Nå er det ikke mange dager igjen og håper dere gleder dere like mye som vi gjør.  
 
STARTLISTE: 
Vedlagt i epost er «endelig» startliste og banekart. 
Det vil ikke blir gjort flere endringer eller strykninger listen, strykninger som  
ikke er merket/tatt ut av startlisten vil der bli opplyst om på ledermøte. 
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. 
 
Takker for tålmodigheten da det har vært en hektisk periode og jeg har måtte sende  
ut oppdaterte startlister til dere.  
 
Minner om at programmet for ØM Drill helgen legges i appen som heter Program.no. 
 
BANEKART: 
Har valgt å sende ut banekart slik at dere kan orientere dere på forhånd, det vil også  
bli hengt opp ved inngangen til slusa. 
I X-strut, 1, 2 og 3 baton er det både baner foran og ved bakveggen, utøvere vil bli stående  
ansikt mot publikum på alle baner. 
 
 
INFORMASJON FRA TEKNISK ARRAGØR: 
Romerike drillklubb ønsker alle utøvere og publikum velkommen til ØM Drill 2022. 
  
PARKERING: 
Det kan bli utfordringer med parkering gjennom helgen. Det er arrangement i ishallen og det 
er mange besøkende til Jessheimbadet. Vi oppfordrer derfor til samkjøring hvis mulig. 
Det er en ekstra parkeringsplass foran svømmehallen. Vis hensyn og parker slik at så mange 
som mulig får plass. 
Det er gode parkeringsmuligheter ved Gystadmarka skole og Læringsverkstedet Barnehage. 
Butikksjefen på Rema 1000 Gystadparken har gitt tillatelse til parkering på kundeparkeringen 
på søndag. 
  
INFORMASJON OM KIOSK/GRILLBOD: 
RDK har grillboden åpen også på fredag. Det vil være et godt og variert tilbud med varm og 
kald mat i tillegg til drikke i hallen gjennom hele helgen, med noe mindre utvalg i kiosken på 
fredag. 
 
 
 



 

  

 
HALL OG TRIBUNE:  
 
Fredag: kl. 17:00  
Lørdag og søndag kl. 08:00 
 
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,- 

Gratis inngang for barn under 16 år. 

  

    

https://billett.no/nmf_ost/om_drill_2022


 

 
 
 
 
 
 
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: 

Vi minner om at det ikke er anledning til å ta bilder eller gjøre opptak av utøvere 
uten tillatelse fra de det gjelder, ref. Retningslinjer for korpsdrillkonkurranser, 
paragraf 8.2. 
  
Det er viktig at korpsene informerer utøvere, trenere og øvrig støtteapparat om 
dette. 

 Retningslinjer for Korpsdrillkonkurranser 12.10.2021 
  
8.2 FILMING OG FOTOGRAFERING 
NMF er en organisasjon der medlemmenes opplevelse av å delta på våre arrangementer har stort 
fokus. Vi ønsker derfor å skjerme alle utøvere for uønsket opptak under oppvarming, samt i 
konkurransesituasjonen. På våre arrangementer er det derfor ikke tillatt å ta bilder eller gjøre 
opptak av andre, hverken i oppvarmingshall, eller når utøverne fremfører sine programmer, med 
mindre dette er tydelig avklart med de det gjelder på forhånd. Det er uansett ikke tillatt å filme 
eller fotografere i området rett bak eller rundt dommerbordene, og det oppfordres til å tenke 
sikkerhet når det gjelder stativer, skjøteledninger etc. Det er ikke tillatt å bruke blits da dette 
kan forstyrre utøverne. 
I forkant av konkurranser blir korpsene ved påmelding spurt om samtykke til at NMF kan publisere 
bilder av utøverne. 
Ved brudd på disse reglene kan det bli krevet at bilder/opptak slettes, samt bortvisning fra arena. 
 
 

Ansvarlig for konkurransen: 
NMF Øst 
 
 
Teknisk arrangør:    
Romerike drillklubb    
 
 
Produsent: 
Linn Andersen  
Tlf: 92 23 05 08 
omdrill@musikkorps.no 
 

 

https://musikkorps.no/wp-content/uploads/2021/10/Retningslinjer-Korpsdrill-NMF-12102021.pdf
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