
 

Gausdal Arena 

4.-5. februar 2023 

  



 

                         INVITASJON TIL   

           INNLANDSMESTERSKAPET I DRILL 

                            2023 

 
NMF Innlandet inviterer i samarbeid med Kringsjå Drilltropp  

til regionmesterskap 4.-5. februar 2023.  

Sted: Gausdal Arena (Gausdal videregående skole) 

 

Om konkurransen 

Innlandsmesterskapet i drill er en kvalifiseringskonkurranser i NMF for NM Drill 2023. 

 

Reglement og retningslinjer  

Konkurransen følger til enhver tid oppdatert reglement og retningslinjer for NMF.  

Korpsene er selv ansvarlig for å melde på utøvere i korrekt aldersklasse. 

 

Reglement, retningslinjer og aldersinndeling finner dere i linken her:  

https://musikkorps.no/viktig-om-drillkonkurranser/  

 

Les også viktig informasjon til konkurransedrillere: 

https://musikkorps.no/viktig-info-til-konkurransedrillere/ 

 

Deltageravgift og startkontingent: 

Deltageravgift   kr 285,-   pr. utøver (ikke leder) 

Solo    kr 400,-   pr. solo 

Aspirant solo   kr 300,-   pr. solo 

Solo kortprogram  kr 150,-   pr. solo 

Duett    kr 700,-   pr. duett 

Aspirant twirl duett  kr 500,-   pr. duett 

Tropp    kr 1100,- pr. tropp 

Aspirant/Vurderingstropp  kr 800,-   pr. tropp 

Pompons/Majorettes  kr 600,-   pr. tropp 

 

Hvert påmeldte korps/tropp får utlevert ett gratis inngangsbevis ved ankomst. 

Påmelding 

Påmelding er felles for hvert korps, og gjøres i program.no.  

Vær oppmerksom på at vedkommende som skal gjennomføre påmeldingen må være 

registrert med et styreverv i Styreportalen.  

For mer detaljert beskrivelse, se invitasjonen på nettsiden vår HER. 

 

Det er viktig at alle punkter fylles ut korrekt og nøyaktig.  

  *   PÅMELDING ÅPNER: 1. november 2022  

  *   PÅMELDING STENGER: 1. desember 2022 

 

Dere vil få en bekreftelse på at påmeldingen er registrert like etter den er mottatt.  

Ta kontakt dersom dere ikke mottar bekreftelsen.  
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https://musikkorps.no/innlandsmesterskapet-i-drill-2023/


 

 

Musikk 

Musikken leveres musikk i program.no – i tilknytning til påmeldingen. 

Frist for levering av musikk vil være 9. januar 2022. 

 

Skoleovernatting  
Teknisk arrangør tilbyr skoleovernatting.  

Send epost til kringsjadrilltropp@gmail.com  

 

Pris for overnatting er kr 350,- pr. natt pr. person. Dette inkluderer kveldsmat fredag, 

middag lørdag, frokost lørdag og søndag.  

 

Ved bestilling av overnatting, opplys hvor mange ledere det er som overnatter.  

Dvs. alle korps mottar ett gratis bånd ved ankomst konkurransedagen. Dette fås i 

billettluka hos NMF ved hovedinngangen. De øvrige antall ledere oppgis, og disse vil bli 

forhåndsfakturert til korpset sammen med overnattingen. Bånd mottar dere ved ankomst i 

en samlekonvolutt av teknisk arrangør.  

 

Viktige datoer:       

1. november 2022    = påmelding åpner  

1. desember 2022    = påmelding stenger  

9. januar 2023         = innlevering av musikk 

9. januar 2023         = NMF fakturerer. Starter som trekker seg etter dette får 

                                  kun refundert beløp ved legeerklæring. 

 

 

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss:  

NMF Innlandet 

tlf. 98 24 11 58 

innlandet@musikkorps.no  

Postadresse: Fakkelgården, 2624 Lillehammer 

Spørsmål og bestilling av skoleovernatting og mat rettes til teknisk arrangør: 

Kringsjå Drilltropp 

v/Anne Simensen Bakkom 

Tlf.: 936 24 678  

E-post: kringsjadrilltropp@gmail.com   

 

            

                 Velkommen !  
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