1954
Offiserer 1954.
Også 1954 ble et forholdsvis bra år uten at det på noen måte ble sløset med penger. Men
hundreårsjubileet nærmet seg og det gjaldt å få korpset og dets utstyr ship-shape. Valgene fant
sted som vanlig på Sandvikens skole og fremmøtet var godt, og valgene ga følgende resultat:
Bjørn Kvarnme
Jan Botolfsen
Aage Klungland
Atle Larsen
Bjørn Nilsen
Olav Vetaas
Arvid Olsen
John Fosse
Arne Hansen
Kåre Olsen

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

Ca. 70 gutter ble innmeldt og korpset fikk dette året alle tiders yngste sjef. Bjørn Kvamme var
nettopp fylt 17 år da han ble leder av korpset, og han utførte jobben med honnør. Eksersisen gikk
for fullt, og dette året ble det igjen fellesutmarsj til Møhlenpris med oppvisning av deltakerne i
SVS-alliansen. Korpsene kom vel fra oppvisningen, og avslutning fant sted på Festplassen i byens
sentrum med defilering og parade.
17. mai marsjerte korpset i flaggtoget hvor det gjorde seg bemerket med sine nye, praktiske
vindjakker. Guttene ble traktert med brus og kaker på skolen som vanlig.
Der ble senere i sesongen også holdt en fest for guttene i Arbeidslederforeningen på Øvregaten,
og en eldrefest i Sandviksguttenes forenings regi om aftenen samme dag. En god, gammel
Sandvikstradisjon ble her gjenoppfrisket idet der ble servert lutefisk, smør flatbrød og poteter,
som alt smakte fortreffelig.
I april var korpset i Munkebotn for drive løps- og idrettsøvelser, og en tur til hytten var også på
programmet. I det hele tatt var hytten jevnlig besøkt i disse årene, noe de eldre satte stor pris på.
Dreggeguttene var også flinke hyttegåere, og det var morsomt å se alle disse glade guttene i sine
fargerike uniformer slynge seg oppover den bratte, kronglete stien til sine respektive hytter, og
det gikk med latter og moro. Det var lett å få et lite innblikk i guttenes lynne og karakter under en
slik marsj, noen energiske og raske, andre litt late og tunge, men selv om de virket slik, var de
slett ikke mer trett enn de andre, som gjerne var oppe langt foran de øvrige. De tok det bare med
ro og forhastet seg ikke.
Landturen i 1954 gikk til Kvamsvåg. En grei og kortfattet meddelelse går rundt i Sandviken til
foreldre og foresatte som forteller at:
”Søndag 30. mai drar korpset på landtur til Kvamsvåg i Alversund, hvor det i tilfelle styggevær er
leiet Ungdomslokale. Korpset stiller kl. 07:30 og marsjerer til Strandkaien hvorfra M/S" Sæbø"
går kl. 08:30. Korpsguttene følger båten som vanlige passasjerer i samlet fylking, hvorved vi
oppnår en liten reduksjon som gjør at korpset kommer fra reisen uten tilskudd. Damegarden og en
del eldre interesserte vil sørge for at guttene får buljong. Der blir videre adgang til å få kjøpt brus
og pølser. For voksne blir det kaffe å få kjøpt. Interesserte som vil slå følge er hjertelig
velkommen, men man må selv sørge for plass på båten. Tilbakereisen skjer fra Kvamsvåg kl.
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17:00, med ankomst Strandkaien kl. 18.10. For adgang Ungdomsheimen for korpsinteresserte
erlegges kr. 1.- ".
Som man ser, et greit og fornuftig arrangement med ikke for store utgifter og med tidlig
hjemkomst til Sandviken- noe som lenge hadde vært savnet. Etter utdeling av medaljer etc. ble
sjefen takket av etter at han var blitt tildelt "Ørneorden".
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