1953
Valgene for 1953 ble avholdt på Sandvikens Skole den l. mars med følgende resultat:
Offiserer 1953.
Willy Olsen
Holger Olsen
Bjørn Kvamme
Harry Kristoffersen
Magne Næss
Jan Botolfsen
Tore Olsen
Atle Larsen
Håkon Mikkelsen
Egil Mikkelsen
Kaare Olsen

Sjef
l. kompanisjef
2. kompanisjef
Fanebærer
l. løytnant
2. løytnant
Tarmburmajor
Adjutant
l. faneoffiser
2. faneoffiser
3. faneoffiser

79 gutter ble inntegnet som soldater og bataljonen fortsatte å marsjere om lørdagene.
Søndagskorpsenes tid var forbi. Fremmøte var godt de første øvelsesdagene, heter det,
men fortsettelsen ble mindre god. En del gutter sluttet, mens andre kom inn. Været var
også dårlig i den første perioden og det var lite man fikk gjort.
Offiserene besluttet enstemmig å sløyfe oppvisningen på Møhlenpris dette året. Guttene
var delvis gått lei av arrangementet og tilslutningen fra publikum var minimal.
I mai feiret Wesselengen sitt 80 års jubileum. Der ble overrakt en blomsterbukett fra
Sandvikens Bataljon. Skutevikens Buekorps feiret også jubileum som det første korpset
som rundet de hundre.
Etter overenskomst med det militære, ble Øvre Sandviksfjell Batteri, bedre kjent som
Sandviksbatteriet, i Munkebotn å betrakte som ”naturpark”, og Sandviksguttenes
Forening ble anmodet om å ha tilsyn med området mot full bruksrett for Sandvikens
Bataljon. Det ble i den anledning utarbeidet instrukser for området. Bl.a. henter det at
ansvarshavende, Sandviksguttenes forening, foretar alle disposisjoner i forbindelse med
områdets avbenyttelse, og gir de nødvendige tillatelser. Om ønskelig kan ansvarshavende
bestemme stengetid for området.
Søndag 10. mai var korpset på utflukt til området. Der ble avholdt skytekonkurranse
på skytebanen for offiserer og for gutter over 14. år. Videre ble der spilt fotball mellom
pelotongene.
Sjefen, Willy Olsen, fikk innkallelse til det militære den 10. mai og måtte slutte i korpset.
Holger Olsen rykket opp som sjef. På tilbaketuren fra Sandviksbatteriet spilte
skolemusikken, og på Sandvikstorget takket sjefen av, og den nye sjefen takket ham for
det gode arbeid han hadde nedlagt i bataljonen. Der ble også overrakt ham en
blomsterbukett fra korpset.
Der ble nå en forandring i offisersrekken som fikk denne sammensetning:
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Holger Olsen
Bjørn Kvamme
Magne Næss
Harry Kristoffersen
Jan Botolfsen
Atle Larsen
Egil Mikkelsen
Odd Andersen
Jan Kristoffersen

Sjef
l. kompanisjef
2. kompanisjef
Fanebærer
l. løytnant
2. løytnant
l. faneoffiser
Tarmburmajor
Adjutant

Den 14. mai Det ble avholdt idrettskonkurranse på Skansemyren.
For soldater ble det konkurrert i 60m. løp, høydehopp og lengdesprang. For offiserer 100
m. løp og høyde. Der var 25 deltakere. De beste sammenlagt i hver klasse ble:
Klasse l. Under 9 år
l) Helge Dyrnes
2) Arne Framhallsvik
Klasse 2. 9-11 år
l) Odd Andersen
2) Jan Johansen
Klasse 3. Soldater og troppsjefer over 11 år.
l) Tore Neubert
2) Kåre Yndestad.
Klasse 4: Offiserer.
1) Bjørn Kvamme
2) Odd Andersen.
17. mai var korpset med i flaggtoget som vanlig. Soldatene hadde dette året flagg på
riflene. Ved avslutningen ble det servert brus og kaker for soldatene på Sandvikens Skole.
I første halvdel av mai fikk korpset en bra tilgang på gutter. De var alle tidligere
korpsgutter, og det generelle fremmøte var godt.
Landtur ble avholdt den 31. mai. Ved stor velvillighet fra Skutevikens Buekorps, fikk vi
låne korpsets eiendom Skutevikstunet i Morvik. Korpset stilte på linje kl. 07:30 morgen
og det var fremmøtt 70 gutter. Været var strålende og landturen ble meget vellykket.
Korpset forlot Bryggen med M/B" Hosanger" kl. 09:00, og etter en deilig morgentur,
inntok man Skutevikstunet kl. 10:00.-. Etter matpause og leker ble hederlig utdelt, og kl.
19:30 bar det hjemover med busser som satte korpset av på Fisketorget. Derfra marsjerte
korpset til Sandviken med musikk av Sandvikens Skolekorps.
På Sandvikstorget ble idrettsmedaljer utdelt. Vandrepokalen ble tildelt beste soldat i
korpset, Kåre Yndestad. Pokalvinneren og hans tre største konkurrenter ble tildelt et
beger til odel og eie. De tre var: Rolf Marthinussen, Truls Pedersen og Leif Knutsen.
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Sjefen tildelte l. kompanisjef, Bjørn Kvamme og fanebærer Harry Kristoffersen
Ørneorden.
l. kompanisjef takket sjefen for hans innsats for korpset og denne takket tilbake og
oppfordret alle guttene til å fortsette i korpset i årene fremover, I august samme året går
det ut en liste til interesserte Sandviksgutter med anmodning om et ekstra bidrag til
korpset for, som det heter "å komme klar av våre driftsutgifter for årene 1951- 1952 og
1953."
Økonomien var i aller høyeste grad dårlig og tiltaket var nødvendig. Imidlertid, resultatet
var ikke etter forventningene idet der kun kom inn ca. kr. 100. Og det kom man ikke
langt med. Men stort sett ble det et bra år for korpset.
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