
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
  

 NMF Øst, 07.06.2022 
 

 
INVITASJON - Ung Trener, NMF Øst 
 
 
UNG TRENER 
 

NMFs øvrige instruktørkurs er tilpasset for 15 år og oppover. Samtidig vet vi 
at flere drillere starter sin instruktørkarriere tidligere. 
 
Det kan være et stort behov for instruktører i korpset, eller man har et 
ønske om å være med som hjelpeinstruktører for hovedtrener. Vi er derfor 
glade for å tilby kurset Ung trener. 
 
Dette kurset er for de mellom 12 og 15 år. 
Her vil man lære det mest grunnleggende man trenger som drillinstruktør, 
både når det gjelder teori og praksis. 
 
 
Ung Trener 
Tid:  3. september 2022 
Sted:  Manstad 
Pris:  750,- 
Påmelding: åpner 08. juni og stenger 04.juli. 
 
 
Påmelding: 
Påmelding for alle kurs skjer fortløpende, på nettsiden for 
instruktørkursene: https://musikkorps.no/trener1-4ost/ 
Det kan bli venteliste ved fulle kurs – da er det først-til-mølla-prinsippet 
som gjelder. 
Det er ett påmeldingsskjema pr. kursdeltaker, og foresatt eller deltaker 
over 18 år kan selv fylle ut skjema. Vi sender en samlet registrering over 
påmelding til hvert korps samtidig som kursplasser bekreftes til deltakeren. 
 
All påmelding er bindende fra den dagen påmeldingen stenger. 
Ved avmelding inntil 14 dager før kurset, 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. 
 
Faktura sendes til korpset, og må være betalt før kursstart. 
 
Korps/utøver må være medlem i NMF for å kunne delta på kurset. 
 

https://musikkorps.no/trener1-4ost/
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Teknisk arrangør: Manstad skolekorps 
 
 
Overnatting: Dette er et dagskurs. Det arrangeres Grunnkurs for eldre 
deltakere på samme sted denne helgen. I den forbindelse tilbys det 
skoleovernatting også for deltakere på Ung Trener fra fredag til lørdag. 
Det må være en ansvarlig over 18 år for overnattende under 15 år. 
Nærmere informasjon om overnatting - inkludert pris blir lagt på 
musikkorps.no. 
 
 
Mat: Det vil være mulig å kjøpe frokost, lunsj, og middag på lørdag.  
Nærmere informasjon inkludert pris blir lagt på musikkorps.no. 
 
Deltakere vil motta skjema for bestilling av mat og overnatting etter 
kursplass er bekreftet. 
 
 
Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål: drillost@musikkorps.no 
 
 
Mvh 
NMF Øst 
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