Velkommen til Trøndersk Mesterskap i Drill 2019
NMF Trøndelag og Stjørdal Drilltropp ønsker nok en gang hjertelig velkommen til
Trøndersk Mesterskap i drill. Også i år har TM status som NMkvalifiseringskonkurranse.
Sted: Stjørdalshallen
Dato: 27.- 28. april 2019

Kategorier og klasser
Det konkurreres i følgende kategorier og klasser:
Twirling:
Koreografi til standard NBTA musikk, sammensatt av kombinasjoner innen drill- og
kroppsteknikk. Det konkurreres i følgende klasser:
Solo 1 Baton
Solo 2 Baton
Solo X Strut
Twirl Duet
Twirl Team
Drilldans:
Koreografi til selvvalgt musikk, kombinasjon av drill- og danseteknikk. I klassen
Pom Pons benyttes poms (dusker). Det konkurreres i følgende klasser:
Drilldans Solo
Drilldans Duet
Drilldans Tropp
Pom Pons
Twirling Corps
Majorettes:
Koreografi til selvvalgt musikk, kombinasjon av marsjering og dansetrinn,
drillteknikk, formasjoner og forflytninger. Det konkurreres i følgende klasser:
Traditional Majorettes Corps
Exhibition Majorette Corps
Parade Corps
Showtwirl Corps
Batonflag team
Divisjoner kan bli slått sammen ved lav påmelding.
Gjeldende konkurransereglement (per 01.10.2018) og retningslinjer (per
01.10.2018) finnes på musikkorps.no/drill. Se vår nettside med oversikt om hva som
er endret.

Aldersinndeling
- Ingen drillutøvere under 6 år kan delta i drillkonkurranser i NMF, og man må ha fylt
6.år på konkurransedagen.
- Aldersinndelingen for øvrig følger konkurranseåret, som går fra 1. september til
31. august, og riktig aldersinndeling regnes ut fra den alderen drillutøveren vil oppnå i
løpet av inneværende konkurranse år, dvs. den alderen drillutøveren har 31. august.
Se tabell på neste side. Merk: egen for majorettes.
- I duett Juvenile, Preteen, Junior og Senior må begge deltakerne være minst 8 år.

Konkurranseavvikling:
Det tas sikte på konkurransestart kl. 09.00. Dette avhenger av antall påmeldte.
Startliste og tidspunkter vil bli kunngjort cirka tre uker før konkurransen.

Deltakeravgift og startkontingenter:
Deltakeravgift: kr. 375,- pr. deltaker (inkluderer middag lørdag).
Hver påmeldte tropp/korps mottar ett gratis deltakerbevis til ansvarlig leder.
Startkontingent solo:
Startkontingent duett:
Startkontingent tropp:

kr. 420,- pr. start
kr. 790,- pr. start
kr. 1.150,- pr. start

Faktura:
Det blir sendt ut faktura når påmeldingsfristen er ute. Faktura må være betalt for
deltagelse under TM drill.

Premieutdeling:
Det blir premieutdeling i Stjørdalhallen så snart resultatene er klare etter
konkurransen og når alle garderobene er tømt og godkjent.
Pokal til 1. 2. og 3. plass i hver klasse. I henhold til NMF sine retningslinjer for
Korpsdrill vil det bli gitt vurdering og ikke plassering i klassen Aspirant.

Påmelding:
Påmeldingsfristen er 15. februar 2019.
Påmeldingen er bindende. Ved avmelding/endring i antall, må korpset/troppen
svare for eventuelle økonomiske forpliktelser.
Fyll ut og send påmeldingsskjemaet til regionkontoret på mail:
ida@musikkorps.no innen 15. februar 2019.
Vi ber om at troppene/korpset sender inn en samlet påmelding. Påmeldingsskjema vil
bli returnert dersom ikke alle deler er riktig fylt ut.
Deltakermedaljer kan bestilles ved påmelding til kr. 50,- pr. stk.

Dispensasjon:
Det kan søkes om dispensasjon fra NMFs reglement. Dispensasjoner må være NMF
i hende senest 1.februar, Søknadene må være skriftlige.
Troppene/korpsene er selv ansvarlige for at deltakere blir påmeldt i de riktige
aldersgruppene. Se eget punkt om aldersinndeling i invitasjonen.

Generell informasjon:
Viktige datoer:
- 15. februar 2019 frist for påmelding
- 1. mars frist for innsending av dispensasjonssøknader

Overnatting:
Vi tilbyr overnatting på skole. Pris for overnatting er kr. 400,- pr. pers fre/søn. Dette
inkluderer frokost og kveldsmat. Overnatting på skole bestilles direkte til Stjørdal
Drilltropp, v/Jørn Tore Hanssen, stjordaldrilltropp@gmail.com innen 1. april 2019.
Det ligger to hotell i nærheten av Stjørdalshallen som det er mulig å benytte.
- Scandic Hell
- Quality Hotel Airport Værnes (NB: gode NMF-rabatter)

Kontaktpersoner:
Prosjektleder svarer på alle henvendelser som gjelder det praktiske angående
Konkurransen (fakturering, sekretariat og lignende). Gørild M. Meland, NMF
Trøndelag, prosjektleder, gorild@musikkorps.no, telefon
982 82 376.
Teknisk arrangør står ansvarlig for blant annet overnatting, måltider og bestilling
av dette, og da er det Jørn Tore Hanssen som er rette vedkommende å kontakte.
Jørn Tore Hanssen, Stjørdal Drilltropp, stjordaldrilltropp@gmail.com
Telefon: 411 48 330.
Ida Kleiven Wågsholm NMF Trøndelag, kan også kontaktes (påmelding og drillfaglige
spørsmål). E-post: ida@musikkorps.no

Velkommen til Trøndelag 

