1946
Valg på offiserer fant sted på Sandvikens Skole søndag 24. februar 1946 med følgende resultat:
Offiserer 1946.
Egil Larsen
Egil Vetaas
Finn Møller Christensen
Kurt Johannessen
Fritz Larsen
Akscl Hovland
John Devik
Andreas Marthinussen
Alf Moser
Alf Hansen
Frank Brekke

Sjef
l. kompanisjef
2. kompanisjef
2. løytnant
4. løytnant
Fanebærer
1. faneoffiser
2. faneoffiser
3. faneoffiser
Tamburmajor
Adjutant

Sjef Egil Larsen var dette året periodevis syk, og Egil Vetaas vikarierte for ham en del av
sesongen.
Etter initiativ av Nordnes Bataljon, ble det drevet et omfattende arbeid for å få i stand en
"Buekorpsenes dag" og et detaljert program ble utarbeidet. Denne Buekorpsenes dag var det
meningen skulle bli en tilbakevendende foreteelse, i hovedsak i propaganda øyemed. Like viktig
var det imidlertid å skaffe penger til drift av medlemskorpsene. Økonomien var jo alltid et
problem. Det først utarbeidede program, krevde en sterk fysisk utfoldelse hos guttene. Det
inneholdt lange marsjer og etterfølgende oppvisning. Egil Larsen mente at dette ville bli alt for
krevende for de minste guttene. Dette ble da også tatt hensyn til, og arrangementet ble meget
vellykket.
Det ble også tatt ut lag til idrettsstevne på Skansemyren, idet Idrettslaget Drott igjen innbød til
denne tevling mellom korpsene. Sandviken hadde allerede tatt ut et lag på 23 gutter, men av en
eller annen grunn ble stevnet avlyst og er vist nok aldri blitt tatt opp igjen etter krigen.
Idrettslaget Sandviken, som ble stiftet 29/6-1945 holdt sin åremålsdag på Fløyrestauranten i april
og der ble sendt telegram fra Sandvikens Bataljon og Sandviksguttenes Forening. For øvrig var
der innkalt til årsmøte i Sandvikens Bataljon på Hotell Rosenkrantz 14/3-1946 hvor dagsorden
har på programmet valg på rådsformann og valg av jubileumsutvalg for 1947. Valget på ny
rådsformann ble foreløpig utsatt. Det ble på møtet også tatt opp planer for Oslotur i 1947 da
korpset skulle feire sin 90 års dag. Der var sterk interesse for denne turen og man ble enige om å
arbeide videre med planene.
Dreggens Buekorps fylte 90 år den 13/8-1946 og Sandvikens Bataljon sendte et fyndig telegram
undertegnet av sjefen Egil Larsen:
"Vi hilser det stolte Dreggens Buekorps på dets 90 års dag med takk for det gode
eksempel det har gitt guttekorpsbevegelsen i Bergen gjennom tidene, og vi ønsker at det
fortsatt må få mange og hederskronede jubileumsdager til glede for sine medlemmer og
Bergen by til ære."
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Den tradisjonelle Fellesutmarsj med Skansens Bataljon og Verftets Kompani gikk av stabelen den
26/4 under ledelse av l. kompanisjef, Egil Vetaas, under Egil Larsens sykdom. Dagen ble meget
vellykket, og som avslutning la korpset veien om Egil Larsens hjem i Sandviksveien hvor det ble
utropt et tre gange tre hurra for pasienten.
Korpsets avslutning dette året ble i likhet med året før, lagt til hytten på fjellet den 2. juni. Dette
ble gjort for å skjære ned på utgifter til leie av båt og hus. Egil Larsen forteller at det ble arrangert
tur til hytten med guttene hvor riflene ble byttet ut med spader og stiklinger av nåletrær. Disse ble
plantet rundt hytten. Et prisverdig tiltak, men i de første årene etter krigen var det ikke vanskelig å
få til slike arrangementer. Folk var praktisk talt med på alt, de følte seg frie og begeistret, og det
samme gjaldt for guttene i korpset, som hadde måttet være uten korps i 5 lange år. Nå tok de sitt
monn igjen.
For øvrig hadde man store planer for jubileumsåret 1947 og man ville unngå unødige utlegg.
Sandvikens Ungdomskorps møtte korpset i Munkebotn, og under full musikk og med sunne og
friske gutt er etter en vellykket dag i fjellet ble det marsjert til Sandvikstorget for defilering og
parademarsj.
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