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TIL ALLE PÅMELDTE KORPS – SKJÆRGÅRDSDRILL 2023 

 
NMF Sør og Horten Drill ønsker igjen velkommen til Skjærgårdsdrill i Lystlunden Arena Horten. 
I år har vi med oss 30 korps og deres 267 deltakere, fordelt på 573 startnumre. 
Vi gleder oss til å ta imot hver eneste én, sammen med trenere og øvrig støtteapparat. 
 
Adresse til hallen er Strandpromenaden 29, 3187 Horten. 
 
TIDSPLAN FOR HELGEN: 
Lørdag: 
08:00 Hallen åpner for alle. 
08:20 Ledermøte holdes oppe på mesaninen. 
08:45  Puljeoppvarming pulje 1. 
09:00  Konkurransen starter – første start på gulvet. 
13:15 Utdeling av medaljer for aspirantene – med følge av én trener pr. korps 

Oppmøte for innmarsj nede ved døren inn til hallen like til høyre for kiosken klokken 13:10. 
18:00 (ca)  Takk for i dag 
 
Søndag: 
08:30 Hallen åpner for alle  
09:15 Puljeoppvarming pulje 1. 
09:30 Konkurransen starter – første start på gulvet. 
17:00 (ca) Defilering og premieutdeling 
 
 
STARTOPPSETT: 
Tider i startlisten 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. 
Husk at vi kan ligge foran skjema, og at utøvere kanskje skal tidligere på enn startlisten tilsier.  

 

 
PREMIERING OG DOMMERPAPIRER: 
I aldersgruppene Aspirant, Rekrutt og Preteen får alle deltakere én 
medalje hver (uavhengig av antall starter). 

I Rekrutt, Preteen, Youth, Junior, Senior og Adult premieres 1.-3. 
plass i hver klasse. 

Det blir utdeling av medaljer til alle aspiranter lørdag, rett etter 
siste start i pulje 4. Alle aspiranter møter opp ved døren inn til 
gulvet i hallen – like til høyre for kiosken. Aspirantene stiller på 
rekke samlet for sitt korps, og går inn på gulvet mens vi leser opp 
alle korpsene som er representert med aspiranter. 

Én trener pr korps blir med inn på gulvet, og stiller seg bak sine 
deltakere. Trener får utdelt medaljer til aspirantene, før alle går av 
gulvet. Medaljene kan deles ut når man har gått av gulvet slik at 
puljeoppvarming kan starte. 

Medaljene for Rekrutter og Preteen leveres i egen konvolutt pr 
korps, på ledermøtet lørdag.  

Dommerpapirer kan hentes på gulvet søndag etter premieutdelingen. 



 

  DEFILERING: 
Det blir defilering for alle før premieutdeling søndag. 
Det annonseres hvor oppstilling skal være, og antatt tidspunkt, etter 
siste start på gulvet. 
Korpsene stiller opp alfabetisk med egne skilt som viser korpsnavn. 
Defilering starter straks hallen og sekretariat er klare.  
 

GARDEROBER: 
Korpsene får tildelt garderobeplass. Det vil bli hengt opp skilt med 
korpsnavn på garderobedørene og flere korps deler garderobe. Vi vil 
ta i bruk garderober både i tilknytning til Hortenshallen og Lystlunden 
Arena.  
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. 
Det er ikke tillatt med hårspray og glitter i hallen/tribunen. 
 

HALL OG TRIBUNE: 
Hallen i Lystlunden Arena Horten er stedet for all konkurranse. 
Publikum henvises til tribunene i denne hallen. 
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. 
 
Tilstøtende hall – Hortenshallen fungerer som oppvarmingshall.  
Trenere har anledning til å følge sine utøvere i oppvarmingshallen, men det er ikke ønskelig 
med publikum/ foreldre på tribunene her. 

 

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. 
https://billett.no/order/0LGokN1hfG37Prefcf5W 
 
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 ved inngangen, 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. 
 
Hvis 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. 
 

BILLETTPRISER: 
150,- pr pers pr dag 
250,- pr pers for begge dager 
Barn under 16 år gratis. 

https://billett.no/order/0LGokN1hfG37Prefcf5W


FILM OG FOTOGRAFERING: 
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 14.10.22:  
https://musikkorps.no/wp-content/uploads/2022/10/Retningslinjer-Korpsdrill-NMF-
14102022.pdf 

KAFÉ: 
Horten Drill 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 Skjærgårdsdrill. 

FAKTURA: 
Faktura er sendt ut til alle korps og må være betalt før korpsets medlemmer kan stille i 
konkurransen. Kvittering på betalt faktura må kunne fremvises ved evt. tvil om innbetaling. 
Ved skriftlig avmelding innen 07. januar 2023, vil betalt startavgift krediteres med 50% 
etter konkurransen er gjennomført. 
Ved fremvisning av gyldig legeerklæring krediteres 100% av startavgiften. Vær oppmerksom 
på at gyldig legeerklæring må være fremvist senest innen 1 uke etter gjennomført 
konkurranse (29.januar 2023) for å krediteres. 

Vi gleder oss til å se dere – Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål.   

VELKOMMEN!

Teknisk arrangør: 
Horten Drill 

Produsent:  
Mette Lybekk, 
Regional drillkonsulent NMF Sør 
Telefon: 98282369 

Ansvarlig for konkurransen:  
NMF Sør 

https://musikkorps.no/wp-content/uploads/2022/10/Retningslinjer-Korpsdrill-NMF-14102022.pdf
https://musikkorps.no/wp-content/uploads/2022/10/Retningslinjer-Korpsdrill-NMF-14102022.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




