1961
Valgene dette året fikk følgende resultat:
Offiserer 1961.
Edmund Tangseth
Asbjørn Herland
Kurt Størseth
Terje Kvamme
Rolf (Dolla) Rasmussen
Reidar Tangedahl
Svein·Tangseth
Svein Tangseth
Otto- Larsen
Atle Kålaas
Ole Sundbotten
?

Sjef
l. kompanisjef
2. kompanisjef
2. løytnant
4. løytnant
Fanebærer ½ år
Fanebærer ½ år
l. faneoffiser (rykket opp til fanebærer)
Tambur
2. faneoffiser
3. faneoffiser
Adjutant

Dette året er der av en eller annen grunn ikke skrevet referat. Imidlertid forstår vi det slik fra
muntlige overleveringer at korpset gjennomførte de vanlige rutiner og at ikke noe ekstraordinært
inntraff.
Det var jo en erfaren sjef korpset hadde fått, Edmund Tangseth, som for øvrig hadde fått en meget
god omtale av 1960 sjefen, Per N. Sønnervik. Korpset var således i gode hender. Det eneste av
betydning dette året var at fanebæreren, Reidar Tangedahl, midt i sesongen reiste til sjøs, og
Svein Tangseth rykket opp som fanebærer for resten av året. Han klarte sikkert jobben meget
godt.
En annen ting av betydning er referert fra årsmøte i rådet den 8/12-61 hvor det heter at bladet
”Sandviksnytt” en er tatt opp og kom ut ned første nummer denne måned med en av stifterne,
Julius Olsen, på forsiden. Bladet var på 8 sider med en god del annonser. Lektor Johan Aarberg
hadde tilbudt seg å skrive fra gamle Sandviken, noe guttene satte stor pris på. Bladet ble ganske
populært i disse årene og flere artikler med historisk bakgrunn kan plukkes ut herfra. Landturen
for 1962 var på dette tidspunkt allerede planlagt idet man hadde kastet øynene på Stavanger som
et høvelig mål. Dette var da også en av grunnene til at 1961 forløp nokså ubemerket. Man måtte
nødvendigvis legge opp en viss sum penger til et så stor foretagende, som krevde en ikke liten
innsats av den enkelte offiser.
Denne turen kunne ikke bli aktuell dersom der kun meldte seg 70-80 soldater. Med dette for øyet
gikk man da inn i sesongen for 1962.
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