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Per Sønnervik, som førte valgprotokollen dette året skriver at ”han er redd for at listen ikke er
fullstendig da han, på grunn av skiftarbeid ikke var med i 1959”. Vi får imidlertid håpe at den er
korrekt. Det som er vanskeligere er at der ikke ble skrevet referater fra korpsets aktiviteter dette
året. Vi har imidlertid underhånden fått opplyst at dette var normalt, og at korpset trente flittig og
deltok i både fellesutmarsj og oppvisning med Skansen. Videre hadde det sine løps og
idrettskonkurranser. Det er imidlertid tydelig at guttene er svært oppsatt på å finne andre
landtursteder enn rundt på strilelandet i nærheten av Bergen, og Voss blir særskilt nevnt som et
høvelig reisemål. Haugesund har jo vært besøkt to ganger, med stor suksess forøvrig, men det er
tross alt et stort program å gjennomføre, og der må den rette pågangsvilje og mot for å sette i
gang et slikt stort prosjekt. Det er også tydelig at den mangeårige Rådsformann, Christen Tvedt,
mer og mer trekker seg tilbake fra korpsets ledelse, og guttene er mer eller mindre overlatt til seg
selv. Det går også frem at noen av de siste sjefene, så som Henning (Plommen) Madsen, Per Egil
(Pegga) Jacobsen o.a. av de unge støtter opp om årets offiserer og deres planlegning best mulig.
Men som vi vil finne senere, så blir utferdstrangen temmelig stor og vi får senere landtur både til
Voss og Stavanger. Vi må derfor ha lov å konkludere med at 1959 var et helt normalt år med tålig
bra oppslutning og uten noe spesielt å trekke frem. Der var en sak som guttene var ivrige etter å få
brakt i orden - nemlig å innføre en spesiell offisersmedalje til gutter i korpset som hadde stått som
offiserer i 3 år sammenhengende. Dette får vi høre mer om senere.
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