
                                                                                                             
 

               Velkommen til TusenFryd-stevnet 2012 

 

I dette skrivet har vi samlet viktig informasjon om stevnet, enten dere deltar lørdag 8. eller søndag 9. 

september. Det er viktig at stevnedeltagerne er kjent med innholdet i dette skrivet. 

 

FREMMØTE:  

Kl. 09.30. Beregn god tid da veldig mange kommer på samme tid. De som kommer på E6 nordfra kan 

med fordel kjøre utenom Nøstvedttunnelen (gamle E6) for å komme til TusenFryd nordfra. 

 

PARKERING:  

Dere vil bli møtt av parkeringsvakter fra TusenFryd som viser dere hvor parkering skal skje (P10). Vi gjør 

oppmerksom på at parkering koster kr 50,- pr bil.   

Det er mulig å kjøpe parkeringsbillett på forhånd til kr 30,-. 

Gå da inn på:  https://billett.tusenfryd.no  (kode: Korps2012) 

Parkeringsbilletten må skrives ut hjemme og legges synlig i vinduet. 

Det er kun gyldig billett som gjelder og gjør at dere kan kjøre inn uten å betale. TusenFryd har ingen 

mulighet til å spore opp de som har glemt billetten hjemme. 

De korps som kommer med buss, bes sende beskjed om dette til  tusenfryd@nordbyskolekorps.no   

 

UNIFORMERING/FANE:  

Vi vil anbefale en enkel form for uniformering på stevnet. Vi oppfordrer alle korps til å ta med seg fane. 

 

MEDALJER/BILLETTER:   

Én representant for hvert korps møter ved ankomst i Stevnekontoret (stort telt rett innenfor inngangen 

til gamle Vikingland). Alle korps har bundet seg til det antall medaljer som ble bestilt før sommeren. 

Antall billetter kan justeres i Stevnekontoret. De som eventuelt har sesongkort til TusenFryd tar dette 

med seg på stevnedagen. 

 

FAKTURERING:  

Det blir sendt faktura på e-post til hvert korps få dager etter stevnet. Vi ber om at betalingsfristen 

overholdes. Fakturabeløpet inkluderer korpsmedlemmer og familiemedlemmer. Det vil ikke bli solgt 

billetter kontant eller via kort i Stevnekontoret. 

 

 

https://billett.tusenfryd.no/
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OPPSTILLING:  

Alle korps skal i år stille opp på den øverste parkeringsplassen (P5).  Vi ber om at alle gjør seg klare på sin 

tildelte plass kl. 10.15. 

 

INNSLIPP FOR PUBLIKUM:   

Alle familiemedlemmer kan slippe inn gjennom inngangen ved Stevnekontoret fra kl. 10.00. Det er kun 

denne inngangen som skal brukes, ikke hovedinngangen til parken. Billett leveres til vakt fra TusenFryd. 

Det vil være mulig å gå opp den første bakken til en sperring som åpnes kl. 10.30. 

 

INNMARSJ FOR KORPSENE:  

Første korps starter kl. 10.30. Én representant for hvert korps skal oppbevare alle billettene for sine 

deltagere (én for hver deltager) og levere dem samlet til en vakt fra TusenFryd. 

Korpsene slippes inn i parken med ett minutts mellomrom. Dere velger selv når dere vil spille underveis 

fram til Amfiscenen. 

 

REKKEFØLGE INNMARSJ, LØRDAG: 

Nordby, Nore og Uvdal, Lesjaskog, Sarpsborg, Mossekråkene, Fjellstrand og Myklerud, Kirkefjerdingen, 

Mortensrud, Sigdal, Kjelsås, Uranienborg, Dal og Råholt og Eidsvoll Verk, Ytre Enebakk, Evje og Hornnes, 

Elverum Drilltropp, Jømna/Heradsbygd, Elverum, Åmot, Idd, Hornnes, Langset/Aas, Brandval, Båstad, 

Lista, Solvang og Skåredalen.   

 

REKKEFØLGE INNMARSJ, SØNDAG: 

Vang, Ila og Bolteløkka, Holmestrand og Botne, Hasle, Vestby, Rykkin og Gullhaug, Lande, 

Kongsgårdsmoen, Finstad, Frydenlund, Halden, Høvik og Lier, Aurskog og Bjørkelangen, Gjerdrum, Askim, 

Sørumsand, Arnestad, Moss, Løken, Jaer, Siggerud, Vestli, Nordby.  

Sinsen Ungdomskorps (egen innmarsj ca kl 14) 

 

INNMARSJ TIL AMIFSCENEN:  

Alle korps oppfordres til å spille ved innmarsj til scenen. På grunn av stor deltagelse på stevnet ber vi om 

at marsjen avsluttes før ”trio” starter.  

 

PUBLIKUMSPLASSER:   

Det vil ikke være plass til at publikum kan sitte i amfiet under innmarsj, eller i forbindelse med åpning av 

stevnet. Det vil bli satt opp sperrebånd som vil vise hvor publikum kan være. 

 

FELLESNUMRE:   

Gammel Jegermarsj og King Size.    

 

 



KONSERTER:  

Konsertrekkefølge Sirkusplassen (alle klokkeslett er ca tider):   

Lørdag: 

12:00  Fjellstrand og Myklerud skolekorps 

12.15  Sigdal skole- og ungdomskorps  

12.30  Mortensrud skolekorps 

12.45  Åmot Jente- og Guttekorps 

13.00  Evje og Hornnes Musikkorps 

13.15  Kirkefjerdingen skolekorps 

13.30  Mossekråkene skolekorps 

13.45  Langset skolekorps / Aas skoles musikkorps 

14:00  Kjelsås Skoles Musikkorps / Uranienborg Skolekorps 

 

Søndag: 

12.15  Nordby skolekorps 

12.30  Hasle Skoles Musikkorps 

12.45  Rykkin og Gullhaug skolekorps 

13.00  Siggerud Skolekorps 

13.15  Askim Pike og Guttekorps 

13.30  Vestli skolekorps 

13.45  Arnestad skolekorps 

14.00  Finstad skolekorps / Frydelund skolekorps 

14.15  Sinsen Ungdomskorps 

Det vil bli satt opp ett trommesett samt ca. 30 stoler og notestativer på Sirkusplassen.  

INSTRUMENTER:  

Vi henstiller til de korps som ikke skal ha konsert om å frakte instrumenter ut av parken og til 

biler/busser, rett etter at fellesnumrene er ferdig.  De som skal holde konsert kan oppbevare 

instrumentene under tak ved siden av karusellen ”Blekkspruten”.  Korpsene er selv ansvarlig for å passe 

på instrumentene. Så snart konserten er ferdig for det enkelte korps, anbefaler vi at instrumenter blir 

fraktet ut i biler/busser. Frem til kl. 15.00 er det vakt som kan slippe korpsmedlemmer ut og inn der hvor 

innmarsjen startet. Etter kl. 15.00 kan kun hovedinngangen til parken benyttes. Husk å få stempel før du 

går ut hovedinngangen, slik at du slipper inn igjen etterpå.  

Vi anbefaler at instrumentkasser blir liggende i biler/busser. 

STEVNEKONTOR:  

Teltet ved inngangen til Vikingland vil være bemannet fra kl. 09.00–11.00. Når parken åpner kl. 10.30 vil 

det være stevnekontor i en egen vogn merket Nordby skolekorps på Sirkusplassen.  Eventuelt hittegods 

kan leveres til Stevnekontoret. Uavhentet hittegods vil bli levert til Gjesteservice i TusenFryd. Det vil 

være godt med vakter fra arrangørkorpset Nordby skolekorps. Vi vil gå med gule refleksvester merket 

”Crew”. Er det noe du lurer på, ta kontakt. 



UTSTILLERE: 

I år har vi gleden av å ønske velkommen til noen utstillere innen vår ”bransje”. 

Vi oppfordrer dere til å ta en prat med Sabra Tours, Instrumentmakeriet og Schlagerforlaget som har 

stands på Sirkusplassen. 

ÅPNINGSTID: Parken har åpent begge dager kl. 10.30–18.00. 

 

Har dere spørsmål i forbindelse med stevnet, ta kontakt på e-post: tusenfryd@nordbyskolekorps.no eller 

ring Bård Granerud på telefon 905 48 576. 

 

Velkommen til et av landets største korpsstevner hvor 52 korps fra 10 fylker møtes! 

 

 

 

 

 Amfiscenen 

 Stevneinngang for alle/ 

start innmarsj.  

Porten stenger kl. 15.00. 

 Sirkusplassen (konserter 

og stevnekontor) 

Stevnekontor 

(medaljer/billetter) 

Oppstillingsområde 

(P5) 
Parkens hovedinngang 

(benyttes ikke av oss ved 

ankomst, men som 

utgang etter kl. 15.00) 

Mulighet for 

instrumentoppbevaring 

Parkering skjer på 

område P10 
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