
 

STATUTTER FOR HEDERSTEGN OG ÅRSMEDALJER 

(vedtatt av NMFs forbundsstyre, 24.1.2020) 
NMF har ulike hederstegn som kan deles ut til personer som har gjort en spesiell innsats for korpsbevegelsen. 

I tillegg kan korpsmedlemmer tildeles årsmedaljer, relatert til antall års medlemskap. 

For de yngste finnes medaljer for 3, 5, 7 og 10 års medlemskap. 

 

1. NMFs hederstegn og årsmedaljer er 
disse, i gradert rekkefølge: 

a) Sølvtrompeten 
b) NMFs hederspris “Musikanten” 
c) Hederstegn for dirigenter 
d) Fortjenstmedaljen 
e) Hedersdiplom 
f) 70-årsmedaljen 
g) 60-årsmedaljen 
h) 50-årsmedaljen 
i) 40-årsmedaljen 
j) 30-årsmedaljen 
k) 20-årsmedaljen 

 
Hederstegn som tildeles som takk for lang 
og tro tjeneste i korps, regioner og 
forbund for spesiell fortjenstfull innsats. 

2. Sølvtrompeten 

Sølvtrompeten er forbundets høyeste 
utmerkelse. Hederstegnet er utført i 
forgylt sølv med emalje, signalhorn på blå 
bunn og festet til bånd i nasjonalfarger 
med agraff, og bærer følgende innskrift: 
BENE CECENISTI (velblåst). Med hederstegn 
følger diplom. 

Sølvtrompeten kan tildeles personer som 
arbeider eller har arbeidet aktivt innenfor 
korpsbevegelsen og som på en særlig 
fortjenstfull måte har bidratt til å 
realisere NMFs målsetninger. Det legges 
særlig vekt på innsats av nasjonal 
betydning. 

Regionstyrer og forbundsstyremedlemmer 
har anledning til å fremme forslag på 
kandidater. Forslagene må være 
forbundsstyret i hende fire måneder før 
ev. tildeling. Innstillingen foretas av 
forbundsstyrets presidentskap etter 
nærmere fastsatte kriterier, og legges 
fram for et samlet forbundsstyre for 
endelig avgjørelse. 

Sølvtrompeten utdeles ved landsmøter 
eller andre betydningsfulle anledninger 
som forbundsstyret finner passende for 
anledningen. 

3. NMFs hederspris “Musikanten” 

Hedersprisen er en figurativ “Musikant”  

(eller et innrammet trykk med bilde av en 
stilisert musikant). Hedersprisen kan deles 
ut til personer, grupper eller institusjoner 

som har betydd spesielt mye for 
korpsbevegelsen og synliggjøringen av 
denne. Det skal vektlegges den 
betydningen kandidaten har hatt for 
korpsene og musikantene både 
inspirasjonsmessig og utviklingsmessig. 

Det er forbundsstyret som tildeler prisen 
og selve utdelingen skal gjøres på synlige 
arenaer. 

4. Hederstegn for dirigenter og 
drillinstruktører 

Hederstegnet er utført i forgylt sølv med 
emalje på rødt silkebånd. Med 
hederstegnet følger diplom. 

Hederstegnet kan til deles dirigenter og 
instruktører som har utført et særlig godt 
arbeid gjennom flere år, og som i vesentlig 
grad har bidratt til å høyne det musikalske 
eller drillfaglige nivået i korpsbevegelsen. 

Korps-, region- og forbundsstyre har 
anledning til å fremme forslag på 
kandidater. Regionstyrene anbefaler 
forslaget og oversender det til forbundet. 
Innstilling og godkjenning foretas av 
saksbehandlerutvalget i 

Administrasjonen etter nærmere fastsatte 
kriterier. 

Regionstyret avgjør rammene omkring 
overrekkelsen. Medaljen skal fortrinnsvis 
overrekkes av representant fra forbund 
eller region. 

5. Fortjenstmedaljen 

Fortjenstmedaljen er utført i forgylt sølv 
med emalje på blått silkebånd. Med 
medaljen følger diplom. 

Fortjenstmedaljen kan til deles personer 
som har ut ført et fortjenstfullt og godt 
arbeid for korpsbevegelsen. I særskilte 
tilfeller kan medaljen også til deles 
personer utenom forbundet. Det legges 
særlig vekt på innsats av nasjonal og/eller 
regional betydning. 

Korps-, region- og forbundsstyre har 
anledning til å fremme forslag på 
kandidater. Innstilling foretas av 
regionstyret etter nærmere fastsatte 
kriterier. Godkjenning foretas av 

saksbehandlerutvalget i administrasjonen 
etter fastsatte kriterier. 

Regionstyret avgjør rammene omkring 
overrekkelsen. Medaljen skal fortrinnsvis 
overrekkes av representant fra forbund 
eller region. 

6. Hedersdiplom 

Diplomet tildeles medlemmer som har spilt 
eller drillet i korps i 50,55,60,65 år osv. 
Søknad sendes til NMF. Ved samtidig 
søknad om flere diplomer til samme 
medlem vil kun diplom med høyest antall 
år bli tildelt. 

7. Årsmedaljer  

Årsmedaljene forekommer i disse 
valørene: 

– 20 års medlemskap = Bronse 
– 30 års medlemskap = Sølv 
– 40 års medlemskap = Forgylt sølv 
– 50 års medlemskap = Forgylt sølv på 

rødt bånd 
– 60 års medlemskap = Forgylt sølv på 

blått bånd 
– 70 års medlemskap = Forgylt sølv på 

gult bånd 
 

Med medaljene følger diplom. 

Årsmedaljene tildeles personer som har 
dokumentert respektive antall års aktivt 
medlemskap i korps som er tilsluttet 
forbundet. Korpsmedlemmer og 
korpsstyrer fremmer forslag på kandidater. 
Korpsstyret vurderer forslaget og foretar 
endelig avgjørelse.  

Tildeling av årsmedaljer meddeles 
regionstyret. Korpsstyret avgjør rammene 
omkring overrekkelsen.  

Dersom dere ønsker en representant fra 
regionen til å dele ut medaljer, må de 
inviteres i god tid i forkant. 

 


