GJENNOMFØRINGSMODELL 2019
Divisjonsinndeling basert på resultater i 2018
Elitedivisjon: 10 korps

9-10 rykker ned til 1. divisjon
1.divisjon: 13 korps

1 - 2 plass direkte opp til Elitedivisjon *

3 - 10 plass sikker plass i 1.divisjon

11 - 13 plass ned til 2.divisjon

Åpen kvalifisering til 1.divisjon 2019 **
2.divisjon: 16 korps

1 - 2 plass direkte opp til 1.divisjon

3 - 13 plass sikker plass i 2. divisjon

14 -16 plass ned til 3. divisjon
3.divisjon: 16 korps

1 - 2 plass opp til 2.divisjon

3 - 12 plass sikker i 3.divisjon

13 - 16 plass ned til 4.divisjon

Åpen kvalifisering til 3. divisjon 2019 **
4.divisjon: 16 korps

1 - 2 plass opp til 3. divisjon

3 - 12 plass sikker i 4. divisjon

13 - 16 plass ned til 5. divisjon
5.divisjon: 16 korps

1 - 2 plass opp til 4. divisjon

3 - 11 sikker plass i 5. divisjon

12 -16 plass ned til 6.divisjon

Åpen kvalifisering til 5.divisjon 2019 **
6.divisjon: 16 korps

1 - 2 plass opp til 5.divisjon

3 - 11 sikker plass i 6.divisjon

12 -16 plass ned til 7.divisjon
7.divisjon: 16 korps (13 korps i 2018)

1 - 2 plass opp til 6.divisjon

3 - 13 sikker plass i 7.divisjon
NB! Nye NM-korps melder seg på i 7.divisjon, evt. sender inn kvalifisering til 1-, 3. eller 5 divisjon.

* Korpsene som blir nr. 1. og 2. i 1. divisjon får tilbud om opprykk til elitedivisjonen. Dersom ett av
korpsene takker nei til tilbudet om plass i eliten, går tilbudet videre til korpset som ble nr. 9 i elitedivisjonen.
Dersom både nr. 1. og nr. 2 takker nei, blir ledig plass i elitedivisjonen gitt basert på plass-siffer de siste tre
år for korps 10 i elitedivisjonen og nr. 3 (evt. 4) i 1. divisjon.
** Åpen kvalifisering betyr: åpen for alle uavhengig av gjeldende divisjonsplassering. Ledige plasser i
divisjonene fylles ut fra kvalifiseringsresultatet.
Bemerk:
Evt. flere ledige plasser i divisjonene etter gjennomført kvalifisering fylles opp med korpsene som rykket
ned siste år. Ved ytterligere behov for supplering benyttes fjorårets resultatliste for divisjonen under.
Reglene for opp- og nedrykk er en del av gjennomføringsmodellen for NM (ikke en del av NM-reglementet)
og blir håndtert administrativt. Dersom det av ulike årsaker oppstår uklare situasjoner angående opprykk
og nedrykk avgjøres dette av NMFs administrasjon. Avgjørelsen kan ikke ankes.

