
 

Invitasjon til kvalifisering til Nations Cup, VM 

Twirling og VM Majorettes 

 

Neste sommer skal det arrangeres et stort drillmesterskap i Liverpool, og vi inviterer både 

Intermediate- og Advanced-drillere til kvalifiseringen.  

I Liverpool blir det arrangert både VM Twirling, VM Majorettes og Nations cup i en felles 

konkurranse for korpsdrillere og sportsdrillere.  

Konkurranseklassene man kan konkurrere i er  

• Solo 1 Baton 

• Solo 2 Baton 

• Solo 3 Baton 

• Solo X Strut 

• Twirl duet 

• Twirl Team 

• Artistic twirl (type kortere drilldans solo til standardmusikk med mindre areal) 

• Artistic pair (type kortere drilldans duett til standardmusikk med mindre areal) 

• Artistic team (ligner drilldans tropp) 

• Twirling Corps 

• Traditional Majorettes Corps 

• Exhibition Corps 

• Parade Corps 

• Showtwirl Corps 

• Batonflag Team 

 

Nations Cup vil foregå 4. – 8. august 2023 og VM Twirling og Majorettes 9. – 13. august 2023. 

Nations Cup (level A og level B) er en konkurranse som er opprettet for at også drillere med 

mindre erfaring fra internasjonale konkurranser skal kunne delta. Vi inviterer utøvere som pleier 

å stille i Intermediate til å delta i kvalifiseringen for Nations cup level B. Det internasjonale 

drillforbundet presiserer at ingen advanced- eller eliteutøvere skal melde seg på til kvalifisering 

i level B, dette skal utelukkende være en klasse for utøvere med noe lavere teknisk nivå. I både 

level A og level B vil det være restriksjoner for hvilke momenter det er tillatt å ha med i 

programmene. Utøvere som pleier å stille i Advanced inviteres til å delta i Advanced hvor 1. – 3. 

plass kan få uttak til VM Twirling, mens 4. – 6. plass kan bli tilbudt å delta i Nations cup level A. I 

Twirl team og Artistic team vil 1. plass i 1. divisjon kunne bli tilbudt VM-deltakelse, og 2. plass i 

1. divisjon deltakelse i Nations Cup level A. Uttak til Nations Cup level B gjøres blant påmeldte i 

2. divisjon.  

For første gang kan NMF-drillere få muligheten til å delta på VM Majorettes – her vet vi at norske 

tropper har gode sjanser til å hevde seg, og ikke minst til å reise hjem med masse motivasjon og 

inspirasjon.  

 

 



UTTAKSKONKURRANSENE 

16. – 18. desember i Blindheimshallen i Ålesund for alle solist- og duettklasser + Twirl Team og 

Artistic team i samarbeid med NMF Nordvest 

Priser:   Deltakeravgift:     Startkontingenter: 

300,- per person    350,- per solo 

       700,- per duett 

       1000,- per tropp 

Alle påmeldte korps får gratis inngang for to trenere eller ledere. Denne uttakskonkurransen 

foregår som en ren kvalifiseringskonkurranse uten premiering. 

Påmelding åpner 1. november og stenger 10. november. 

 

11. – 12. februar på Vinterpokalen i Tysvær Arena, Haugesund for Twirling Corps og 

Majorettesklassene i samarbeid med NMF Hordaland 

Priser: Se invitasjonen til Vinterpokalen. 

Påmelding gjøres til Vinterpokalen. NMF vil kontakte alle påmeldte i Twirling Corps og 

Majorettesklassene for å avklare om de ønsker å delta på kvalifisering eller kun å delta i 

Vinterpokalen. 

Påmelding åpner 1. november og stenger 1. desember. 

 

RETNINGSLINJER, REGELVERK OG RESTRIKSJONER 

NMFs retningslinjer for korpsdrillkonkurranser vil gjelde i alle klasser med unntak av Artistic 

twirl og Artistic pair. Uttak til klassen Artistic team gjøres blant påmeldte i Drilldans tropp og 

følger retningslinjene for Drilldans tropp. Dette betyr at det brukes den samme musikken, 

musikktidene, dommerskjemaene og regelverket på uttakskonkurransen som NMFs øvrige 

konkurranser.  

I Artistic team og Twirl team må troppene som skal stille i Nations Cup eller VM ha minimum 6, 

maksimum 8 deltakere i troppen. I NMFs retningslinjer gjelder dette Twirl team junior og senior 

1. divisjon. Det betyr at tropper som melder seg på kvalifiseringskonkurransen i øvrige 

aldersklasser/divisjoner i Twirl team eller som melder seg på i Artistic team må planlegge for 

dette dersom de er færre enn 6 eller flere enn 8 i troppen. Se 10.0-10.2 i NMFs retningslinjer for 

korpsdrillkonkurranser.  

I Majorettes har NMF samme krav til antall deltakere i troppen i Batonflag team som 

internasjonalt. I øvrige Majorettes-klasser følges NMFs retningslinjer på kvalifiserings-

konkurransen, men korpsene må planlegge for å kunne innfri minimumskravet om minst 10 

deltakere i troppen ved internasjonal deltakelse. Se spesielt avsnitt 10.2 i retningslinjene om 

sekstiprosentregelen. 

For Artistic twirl og Artistic pair benyttes egne regler. I disse to klassene er det ikke påkrevd, 

men tillatt å benytte akrobatiske momenter. Last ned musikk, se videoeksempler og les mer om 

Artistic twirl, Artistic pair og Artistic team her: https://musikkorps.no/artistic-twirl-artistic-

pair-og-artistic-team/  

I Nations Cup vil det bli restriksjoner på hvilke tekniske elementer som er tillatt å ha med. Vi 

gjør oppmerksom på at uttakskonkurransen gjennomføres uten restriksjoner. De som kvalifiserer 

https://musikkorps.no/artistic-twirl-artistic-pair-og-artistic-team/
https://musikkorps.no/artistic-twirl-artistic-pair-og-artistic-team/


seg til Nations Cup må sørge for å justere sine programmer i henhold til disse i etterkant av 

kvalifiseringen. 

 

UTTAKSKLASSER OG ALDERSINNDELING 

Uttak til Nations Cup og VM Twirling (unntatt Twirling Corps) gjøres i kalenderåret 2022. 

Aldersgrensene i tabellen er satt opp med utgangspunkt i alder hver driller har 31. desember 

2022. Begge duettdeltakere og samtlige troppsmedlemmer må minst fylle 12 år 31. 

desember 2022. 

 VM Twirling Nations Cup VM Majorettes 

Solo 1 Baton, Solo 2 Baton 
Solo 3 Baton, Solo X Strut 
Artistic twirl 

   

Kvinner 

Youth (12-13 år) 3 3 i level A, 3 i level B  

Junior (14-16 år) 3 3 i level A, 3 i level B  

Senior (17-20 år) 3 3 i level A, 3 i level B  

Adult (f.o.m. 21 år) 3 3 i level A, 3 i level B  

Menn 
Junior (12-16 år) 3 3 i level A, 3 i level B  

Senior (f.o.m. 17 år) 3 3 i level A, 3 i level B  

Twirl duet    

Junior (24-33 år) sammenlagt alder 3 3 i level A, 3 i level B  

Senior (f.o.m. 34 år) sammenlagt alder 3 3 i level A, 3 i level B  

Artistic pair    

Junior (12-16 år) alderen til den eldste 3 3 i level A, 3 i level B  

Senior (f.o.m. 17 år) alderen til den eldste 3 3 i level A, 3 i level B  

Twirl team    

Kun én aldersklasse 1 1 i level A, 1 i level B  

Artistic team    

Kun én aldersklasse 1 1 i level A, 1 i level B  

Eksempel: I Solo 2 Baton kan NMF sende 3 utøvere til VM, 3 utøvere til Nations Cup 

level A og 3 utøvere i Nations Cup level B i hver aldersklasse for kvinner og menn. 

 

Uttak til VM Majorettes og Twirling Corps (VM Twirling) gjøres i kalenderåret 2023. 

Aldersgrensene i tabellen nedenfor er satt opp med utgangspunkt i alder hver driller 

har 31. desember 2023. Samtlige troppsmedlemmer må minst fylle 13 år 31. 

desember 2023. 

 VM Twirling Nations Cup VM Majorettes 

Twirling Corps  - - 
Kun én aldersklasse 1 - - 
Traditional Majorettes Corps, Exhibition Corps, 
Parade Corps, Showtwirl Corps, Batonflag team 

   

Youth (13-13,99 år) - - 1 

Junior (14-16,99 år) - - 1 

Senior (f.o.m. 17 år) - - 1 

 

Eksempel: I Parade Corps kan NMF sende 1 tropp i Youth, 1 tropp i Junior og 1 tropp i 

Senior. Tilsvarende for de andre Majorettesklassene. I Twirling Corps kan NMF til 

sammen sende ett bidrag til VM. 

 



VIKTIGE BESTEMMELSER FRA DET INTERNASJONALE DRILLFORBUNDET 

(IBTF) 

Én og samme driller kan kun stille i ett startnummer i følgende klasser: Twirl duet, Artistic pair, 

Twirl Team, Artistic team og Twirling Corps. Én og samme driller kan for eksempel ikke delta i 

både Twirl duet junior og senior, eller konkurrere mot seg selv i to Twirl duetter. Én og samme 

driller kan heller ikke delta i Nations cup med ett Twirl team og i VM med ett annet Twirl team. 

Twirl duet, Artistic pair, Twirl team, Artistic team, Twirling Corps og Majorettestropper kan bare 

settes sammen av medlemmer som bor fast i landet de skal representere. 

 

VIKTIG INFORMASJON OM PÅMELDINGEN 

Påmelding gjøres via program.no. Påmeldingen åpner 1. november og stenger 10. november for 

Ålesund-konkurransen. For konkurransen i Haugesund åpner påmeldingen 1. november og stenger 

1. desember.  

Vi gjør oppmerksom på at påmelding til kvalifisering til Nations cup level B gjøres ved påmelding 

i Intermediate, mens påmelding til VM eller Nations cup level A gjøres ved påmelding i 

Advanced. Påmeldingen til kvalifisering til Nations Cup level B i Twirl team og Artistic team 

gjøres ved påmelding i 2. divisjon, mens påmelding til VM eller Nations Cup level A gjøres ved 

påmelding i 1. divisjon. 

Ettersom Artistic pair har en annen måte å regne alder på skal alle påmeldte i denne klassen i 

tillegg sende NMF en e-post som viser alder på duettdeltakerne. I denne klassen er det alderen 

til den eldste i duetten som avgjør aldersinndelingen. Vårt påmeldingssystem program.no er ikke 

laget for dette. Korpsene melder derfor på duetten ved å laste opp begge duettdeltakerne, og 

sender en e-post til NMF ved ingridy@musikkorps.no slik at vi manuelt kan endre til riktig 

aldersklasse. 

Aldersgrensen for å stille på kvalifiseringen i Ålesund er at alle utøvere minst fyller 12 år innen 

31. desember 2022. I solo må 12- og 13-åringene melde seg på i Preteen i program.no. 

Aldersgrensen for å stille på kvalifiseringen i Haugesund er at alle utøvere minst fyller 13 år 

innen 31. desember 2023. Påmelding til Majorettestropp i Youth gjøres ved å melde seg på i 

Preteen.  

 

Ta kontakt med NMF ved spørsmål. Spørsmål om klasser, påmelding, alder osv. gjøres til 

ingridy@musikkorps.no.  


