
Norgesmesterskap i Trylling 2022 

Organisert av Magiske Cirkel Norge og FAMIT 

Tilbakemelding fra dommerne: Hans Henrik Verpe 

 

Vi viser til samtale, og sender over underlag og bakgrunn for hvordan du har blitt vurdert og bedømt. 

Dommerpanelet har vært sammensatt av etablerte og erfarne ressurser iht. FISMs regler for 

sammensetning av dommerpanel. I tillegg har alle i år også vært gjennom et opplæringsprogram iht. kurs 

basert på Gay Ljungbergs dommerutdanning, videreutviklet av Rune Carlsen iht. gjeldende FISM-regler. 

 

I hovedsak vurderes hver utøver etter hovedkriteriene magisk atmosfære, teknikk, underholdningsverdi, 

showmanship/presentasjon, kunstnerisk uttrykk og originalitet. I tillegg gjøres det en totalvurdering for 

hvordan akten fremstår som en konkurranseakt.  

 

Om akten og spesifikke tilbakemeldinger 

Du oppretter en sterk forbindelse med publikum fra start og opprettholder denne gjennom hele akten. Du 

kommuniserer særdeles godt med barna, og har en kontakt med publikum som vurderes som helt unik 

sammenlignet med de aller fleste barneunderholdere. Overdrivelse brukes godt som virkemiddel, på 

grensen til overspill, men ikke over grensen.  

 

Du har en fantastiske evne til å bruke din stemme og kropp, nesten helt uavhengig av hvilke effekter du 

utfører, til å skape spennende situasjoner for barna. Vi har sett deg ved flere anledninger i NM, og dette er 

noe som går igjen fra gang til gang. Denne fine balansen mellom stemme, kropp og hvordan dette 

kommuniseres med et publikum (som til tider koker), er fantastisk å oppleve.  

 

Du bruker hele scenen, du tar plass, du har en tilstedeværelse, engasjement og energi som passer deg og 

din personlighet meget bra. Barna er med fra første stund, du har fullstendig kontroll på barna fra start til 

slutt.  

 

Vår største bekymring var om du skulle klare å fullføre innen 10 min.  

 

Meget godt gjennomført! 

 

Annet 

Akten kvalifiserte til en førstepris, poengmessig, og fikk en førsteplass.  

  

Takk for en flott innsats, - og velkommen tilbake igjen! Vi ser frem til å se din videreutvikling. 

 

Lykke til videre! 

 

På vegne av juryen,  

Rune Carlsen  

Hoveddommer 


