INVITASJON
MIDTNORSK
MESTERSKAP

VELKOMMEN TIL
MIDTNORSK MESTERSKAP 2019
NMF Nordvest har gleden av å invitere til
Midtnorsk Mesterskap i Drill 2019.
Sted: Træffhuset, Molde
Dato: Lørdag og søndag 6.—7. april 2019
NMF Nordvest arrangerer, i samarbeid med Molde Drill, Midtnorsk Mesterskap i Drill.
Vi inviterer deg og din drilltropp til å delta i en av Midt-Norges største og mest
tradisjonsrike drillkonkurranser. Kom og bli med!

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 Corps
Parade Corps
Accessories Corps
Divisjoner kan bli slått sammen ved lav påmelding.
Gjeldende konkurransereglement (per 1.10.2018) og retningslinjer (per 01.10.2018) finnes på
https://musikkorps.no/viktig-om-drillkonkurranser/

Aldersinndeling
−

Ingen drillere under 6 år kan delta på 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 drilleren vil oppnå i løpet av inneværende
konkurranseår, dvs. den alderen drilleren har 31. august. Se også på alderstabell på neste side.

−

I duett Juvenile, Preteen, Junior og Senior må begge deltakerne være minst 8 år.
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Aldersinndelingen kan lastes ned her: https://musikkorps.no/viktig-om-drillkonkurranser/

3

Konkurranseavvikling

Det tas sikte på konkurransestart kl. 10.00. Dette avhenger av antall påmeldte starter. Startliste og
tidspunkter vil bli kunngjort cirka to uker før konkurransen.

Deltakeravgift og startkontingenter

Deltakeravgift: 300 kr per deltaker (ikke leder).
Hver påmeldte tropp/ korps mottar ett gratis deltakerbevis til ansvarlig leder.
Startkontingent solo:
Startkontingent duett:
Startkontingent tropp:

400 kr per start
750 kr per start
1100 kr per start

Faktura

Deltaker- og startavgiften vil bli fakturert umiddelbart etter avmeldingsfristens utløp, og skal være
betalt innen forfallsdato. Dersom korpset/ troppen ikke har betalt
påmeldingsavgiften innen konkurransen kan korpset/ troppen nektes deltakelse.
Samlefaktura på deltaker- og startavgift blir sendt til korpsets/ troppens registrerte adresse.
Ved etterpåmelding av deltakere og starter vil det bli sendt ekstra faktura etter
konkurransen.

Premieutdeling

Det blir premieutdeling i hallen begge dager, så snart resultatene er klare etter dagens konkurranser.

Påmelding/ avmelding

Påmeldingsfristen er 15. februar 2019. Påmelding sendes til ingerloding@hotmail.com.
Påmeldingen er bindende. En eventuell avmelding må skje skriftlig senest innen 1. mars 2019. Ved senere avmelding/ endring i antall, må korpset/ troppen svare for
eventuelle økonomiske forpliktelser.

Dispensasjon

Det kan søkes om dispensasjon fra NMFs reglement. Dispensasjoner må være NMF i hende senest
1. mars 2019. Søknadene må være skriftlige.
Troppene/ korpsene er selv ansvarlige for at deltakere blir påmeldt i de riktige aldersgruppene. Se eget
punkt om aldersinndeling på side 3 i invitasjonen.

Generell informasjon
Viktige datoer

15. februar 2019

- frist for påmelding

1. mars 2019

- frist for eventuell avmelding
- innsending av dispensasjonssøknader.
- frist for innsending av musikk.

6.-7. april 2019

- KONKURRANSE

Overnatting

Molde Drill har skaffet avtale med Thon Hotell Moldefjord. Ta direkte kontakt med hotellet og henvis til
Midtnorsk Mesterskap for å få følgende priser:
Dobbeltrom: 695,- per rom per natt.
Trippelrom: 895,- per rom per natt.
Firemannsrom: 1195,- per rom per natt.

Kiosk/ måltider og inngangsbilletter
Molde Drill stiller med kiosksalg.

Inngangsbilletter:
Voksne kr 100 en dag/ kr 150 to dager
Barn er gratis
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Musikk
Musikk for hele troppen må sendes på mail SENEST 1. mars 2019 til: ingerloding@hotmail.com
Musikken skal være ferdig klippet.
Det skal alltid medbringes en ekstra minnepinne
med musikkstykket til konkurransegulvet. Det er hver enkelt deltakers ansvar at musikken som er
innlevert er i henhold til gjeldende reglement og retningslinjer.
Ledermøte
Det blir avholdt ledermøte i forkant av konkurransen. Tidspunkt blir satt når startlisten er klar.
Premiering
Pokal til 1., 2. og 3. plass i hver klasse. I henhold til NMFs retningslinjer for korpsdrill, vil det bli gitt
vurdering og ikke plassering i klassen Aspirant.
Medaljer
Det vil bli anledning til å bestille medaljer fra NMF Nordvest. Informasjon om bestilling kommer senere.
Informasjon om hallen
Konkurransen vil gå i Rekneshallen på Træffhuset.
Konkurransegulv for kategoriene Drilldans og Majorettes er 15 x 18 meter.
For kategori Twirling Solo 1 Baton, Twirling Solo 2 Baton og Twirling Duet, se retningslinjer.
Link til nedlastbare rettningslinjer: https://musikkorps.no/viktig-om-drillkonkurranser/
Kontaktinformasjon
Drillfaglige spørsmål :

Inger Lene Løding:
ingerloding@hotmail.com, 913 28 887

Kontaktperson NMF Nordvest:

Jørgen A. Brecke, NMF Nordvest,
jorgen@musikkorps.no, 454 14 522

Kontaktperson Molde Drill:

Berit Eikebu
moldedrill@gmail.com, 905 32 148
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