Velkommen til den 40.
Drilliaden 10.-12. mai
2019 i Skien

Vi ønsker dere alle velkommen til
Drilliaden 2019.
Gjerpen Skolekorps har de siste årene hatt stor pågang til
konkurransen, noe vi er veldig glade for. På grunn av et
begrenset antall plasser i soloklassene ber vi om forståelse
for at vi må operere med venteliste hvis solopåmeldingene
når grensen for hvor mange vi har anledning til å ta inn.
Laget/korpset som ev. blir berørt får opplysninger om dette
kort tid etter påmeldingsfristen.
Siste frist for påmelding er 1. mars 2019.
Ønsker dere flere opplysninger, eller er det noe dere lurer
på, - ta kontakt med oss på e-post:
info@drilliaden.no

10. – 12. mai 2019
Gjerpenhallen i Skien

Vi inviterer til
konkurranse i:
Twirling

Drilldans

Majorettes

Solo 1 Baton
Solo 2 Baton
Solo X Strut
Twirl Duet
Twirl Team

Solo
Duett
Tropp

Traditional Majorettes Corps
Exhibition Corps
Parade Corps
Showtwirl Corps

Vi følger NMFs reglement pr.01.10.2018 og
retningslinjer pr.01.10.2018.
Påmelding skjer ved å fylle ut og sende inn
vedlagt Excel-ark til info@drilliaden.no.
NB! Arrangør forbeholder seg retten til
å slå sammen klasser ved
mindre enn 3 påmeldte i
den enkelte divisjon.

Ved stor pågang setter vi maksimum
antall i klassen.
FORELØPIG PROGRAM FOR HELGEN
Fordeling av divisjon pr. dag vil bli endelig
fastsatt etter påmeldingsfristens utløp, så sett
av både lørdag og søndag til konkurranse.
Fredag
• Registrering.
• Kveldsmat for deltagere som
overnatter.
Lørdag
• Frokost for deltager som overnatter.
• Ledermøte – Alle deltagende korps
stiller med 1-2 ledere.
• Åpning og innmarsj.
• Konkurransedag.
• Lunsj.
• Kveldsmat/middag.
Søndag
• Frokost for deltagere som overnatter.
• Konkurransedag.
• Lunsj/middag.
• Marsjkonkurranse i aldersinndelte
divisjoner.
• Avslutning med innmarsj for alle
deltagere i Drilliaden.
• Premieutdeling for alle divisjoner.

PRIS FOR DELTAGELSE:
STARTKONTINGENT PR. START
Tropp
1 start kr 900,-/kr 450,- start tropp 2, 3 osv.
Duett
Solo

kr 600,kr 350,-

Vi ønsker flere tropper til start. Derfor betaler
korps med flere enn 1 tropp til start kun
kr 450,- for troppstart nummer 2, 3 osv.
DELTAKERAVGIFT PR. DELTAGER
OG LEDER/INSTRUKTØR
Vi kan tilby innkvartering på skole. Vi har store
klasserom til rådighet. Deltagere under 18 år
som overnatter må ha med seg en voksen
leder.
Deltakeravgift
med overnatting
uten overnatting

kr 595,kr 360,-

Prisen med overnatting inkluderer medalje,
inngang, overnatting, 6 måltider.
Pris uten overnatting inkluderer medalje,
inngang og lunsj lørdag og middag (lunsj)
søndag.
For utøverne er marsjkonkurransen også
inkludert i deltakeravgiften.

