
TusenFryd-stevnet 2021 

Spørsmål og svar i forbindelse med Covid-19 situasjonen 

 

 

Hvor trygt er det å oppholde seg i TusenFryd og andre parker med den smitteutviklingen som er om 

dagen? 

De store parkene i Norge har lagd en egen veileder som omhandler antall gjester, avstandskrav ved 

attraksjoner, vasking/spriting etc. Dette har fungert veldig bra denne sesongen. Det har vært 

avdekket noen veldig få gjester som har hatt Covid-19 og vært i TusenFryd. Men det har ikke vært 

noen spredning blant gjester og ansatte på grunn av dette. 

Det har ikke kommet noen nye pålegg/anbefalinger fra nasjonale eller lokale myndigheter den 

senere tid. 

 

Har stevnet blitt godkjent? 

Det har vært en nær dialog mellom arrangør, TusenFryd, Norges Musikkorps Forbund Region Øst 

samt smittevernavdelingen i Ås kommune. Det er gitt full støtte til gjennomføringen med de 

endringer som er foretatt sammenlignet med tidligere år. 

 

Hvilke tiltak er iverksatt fra TusenFryd-stevnet for å unngå smittespredning? 

- Korpsene blandes ikke når det er korpsaktivtet 

- Ved konserter i parken er det ett og ett korps som opptrer  

- Arrangørens vakter vil ha kontroll på antall publikummere ved konsertene 

- Det er kommunisert ut til hvert enkelt korps om oppbevaring av navnelister og rutiner for 

håndhygiene etc. 

 

Er det «tryggere» at TusenFryd er fylt opp av korpsmedlemmer enn ordinære gjester? 

Normalt sett skal det være det da korpsene kan sammenlignes med skoleklasser på tur.  

Korpsledere har god erfaring med smittevern i forbindelse med øvelser, konserter og turer.  

 

Hvorfor gjennomføres stevnet når det er stor smitteøkning i samfunnet og spesielt blant de yngre? 

- Utendørs fritidsaktivitet for de yngre er anbefalt å gjennomføre så lenge dette gjennomføres på en 

smittevernfaglig god måte.  

 

Er det noen korps som har valgt å trekke seg fra stevnet den senere tid? 

- Ja, det er det. Vi respekterer en slik avgjørelse fullt og helt. Dette er fra korps som kommer i fra 

geografiske områder hvor det er stort smittetrykk og mange er i karantene.  

 

 

Kontaktperson: 

Bård Granerud, Stevneleder, bard.granerud@gmail.com   905 48 576  
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