1965
Sesongen 1965
Dette året ble innledet med en soldatfest i Menighetshuset den 22. januar. Der var fremmøtt 50
gutter pluss offiserer, damegarden, Hoem og Berg-Hansen. Det ble servert brus og tebrød som alt
ble fortært med god appetitt. En tryllekunstner var engasjert som viste noen av sine ferdigheter,
og han gjorde stor lykke. Tilslutt viste Kvamme film for guttene, og da de gikk fikk de med seg
en pose godter. På et møte i forveien var det bestemt at man skulle holde valg på offiserer
samtidig med festen. Dette stred jo noe mot lovene, men man får bære over med dette i det
arrangementet var mer fordelaktig. Følgende ble valgt:
Offiserer 1965.
Asbjørn Moldestad
Terje Engevik
Fredrik Halvorsen
Eivind Helland
Rolf Throndsen
Svein Tangseth
Erling Pedersen
Dag Nilsen
John Lervik
Svein Boland
Harald Hoem

Sjef
l. kompanisjef
2. kompanisjef
2. løytnant
4. løytnant
Fanebærer
Tambur
Adjutant
l. faneoffiser
2. faneoffiser
3. faneoffiser

Foran fra venstre: Terje Engevik, Eivind Helland, Asbjørn (Appa’en) Moldestad, Dag Nilsen,
Fredrik (Medd’n) Halvorsen, Rolf Throndsen.
Bak: Harald Hoem(?), Svein Tangseth og John A. Lervik.
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Festen som ble arrangert for soldatene, hadde ikke noe større virkning når det gjaldt rekruttering
av soldater. Kun 35 stykker møtte da korpset første gangen, den 6. mars tok oppstilling på
Sandvikstorget. Men de gjorde ikke så aller verst inntrykk på sandviksbeboerne da man gikk den
store runden.
Været fremover våren var vinterlig, og fremmøtet av soldater ble ikke bedre, det holdt seg på 35
og 40 gutter jevnt over. Som tidligere, fikk guttene utdelt ”Sandviksnytt" som de skulle selge. Det
ble et meget populært blad som fikk bra omsetning. Fjernsynet var mer og mer introdusert i
hjemmene, og dette hadde sikkert en viss innflytelse på antall soldater, f.eks. lørdag 20. mars var
det fremmøtt kun 32 soldater idet det etterlengtede Beatles-program gikk den dager på fjernsynet.
Det dårlige fremmøte av soldater satte sitt preg på korpset dette året. Onsdag 7. april var siste
treningsdag før påske, og der møtte 37 soldater. Der ble trenet på Sandvikstorget i
bataljonseksersis "som gikk forbløffende dårlig", skriver referenten, men grunnen var, fortsetter
han, at offiserene kommanderte riv ruskende galt. Nei, det er ikke alltid alt klaffer, selv om viljen
er god. Fredag 9. april stilte offiserene, slagerne, fanegarden og noen av de eldste soldatene på
Sandvikstorget. Der skulle legges ned en krans på minnesmerket i Sandviksparken.
Sjefen orienterte først de få voksne, mer mange små om grunnen til denne kransenedleggelsen,
nemlig at det denne dagen var 25 år siden krigen brøt ut. Det ble en høytidelig stund, med
avslutning på Sandvikstorget. Påsken dette året var preget av dårlig vær, og de mange brune
fjesene man ellers pleide å se etter denne høytid, manglet i gatebildet. På et rådsmøte i april; ble
det tatt ut 5 personer som skulle være med i et såkalt "Ørneråd".
Dette er noe nytt som guttene hadde innstiftet på denne tiden og som vi ikke har truffet på
tidligere. Det gikk ut på at disse 5 personer enstemmig skulle treffe valg om hvem som hadde
gjort seg fortjent til "Ørneordenen", som virkelig hang høyt i guttenes bevissthet.
Søndag 25/4 var det fellesutmarsj med Skansens Bataljon. 35 soldater var møtt frem. Det var
således et forholdsvis lite og uanselig korps som møtte Skanseguttene kl. 0900 og marsjerte til
Stemmemyren. Vel fremme skiftet guttene og idrettskonkurransene kunne ta til.
I soldatklassen ble det en kjempesuksess for skanselaget. De vant med hele 7 mål mot 1.
Offiserene skulle deretter forsøke å rette på dette, og det begynte bra med hardt press mot
Skansemålet, men scoringene uteble. Senere jevnet det seg ut, men i kampens siste minutt var vi
så uheldige at vi laget selvmål, og Skansens kunne gå fra banen med en 1-0 seier. I løp gikk det
heller ikke så bra denne gangen, idet vi bare klarte en seier og en annen plass. Været hadde hele
tiden vært fint, tross dystre spådommer, men på hjemveien kom regnet. Det regnet så voldsomt at
vi ble gjennombløte etter noen minutter, men programmet gikk sin gang med musikk fra
Sporveissløyfen, og premieutdeling på Mulebanen. Men da var været letnet og solen brøt frem. På
Sandvikstorget var det avslutning med defilering og parademarsj.
Fredag 30/4 stilte korpset i full uniform idet 1. mai falt på en lørdag og falt ut som marsjdag. Det
var et usedvanlig vakkert vær denne fredagen, rene sommerværet, og man gikk runden og
avsluttet på Sandvikstorget. Gamlekarene hadde de siste årene vært nokså passive med å hjelpe
korpset økonomisk. Trommene, f.eks. trengte sårt til fornying, og dette kom tydelig frem på
fellesutmarsjen med Skansens. Vi var imponert over de gode trommene dette korpset vartet opp
med, sammenlignet med våre egne nokså ubrukelige sådanne. Kolstad satte derfor i gang med en
innsamling blant de eldre, og etter en kort stund hadde han fått inn penger til 2 nye trommer, noe
der var svært god bruk for. Offiserene takket da også hjertelig for gaven. Korpset er nå begynt
med to treningskvelder i uken, men fremmøte er meget dårlig. Der er fremdeles kun 30 - 35
soldater fremmøtt, og nu nærmer fellesoppvisningen seg med stormskritt.
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Mandag 17. mai.
Hele 16. mai hadde det regnet og håpet om at det skulle bli bedre 17. mai var lite. Men dagen
opprant med tørre gater og oppholdsvær. Korpset skulle dette året delta i en prosesjon som besto
av Sandvikens Ungdomskorps, Sandvikens Skolekorps og noen utplukkede soldater, samt
offiserer og slagere. Med full musikk marsjerte man fra skolen kl. 07:00 og marsjerte rundt i
gatene i Sandviken for å vekke dem som ennå lå i sin beste søvn. Avslutning fant sted på
Sandvikens Skole hvor musikkorpset fikk overrakt en ny fane.
Kl. 09:00 stilte så hele korpset på linje med medaljer, sløyfer og flagg i riflene, og det tok seg
ganske bra ut, til tross for sine 35 soldater. Også i år fikk vi Eidsvåg Musikkorps til å spille for
oss bestemt av 17. mai komiteen. Bjørn Nilsen holdt en tale, og så kom dagens store overraskelse.
Av Einar Berge Hansen fikk korpset en flunkende ny plastikktromme som sønnen hans fikk æren
av å overrekke. Sjefen takket Einar Berge Hansen for denne flotte gaven, som korpset så sårt
trengte. Der ble likeledes tatt bilde av offiserene, og på Sandviken Skole ble Sandviksmarsjen
spilt da vi marsjerte inn. Talen for dagen ble holdt av overlærer Opedal, som tidligere, og så
marsjerte korpset til Festplassen via Rothaugen, Krohnengen og Skansen. Nå var været blitt helt
strålende og dagen ble meget vellykket. Tilbake på Sandviken Skole ble der servert kaker og brus
som en vellykket avslutning.
Lørdag 22/5.
Endelig var dagen kommet som vi hadde forberedt så grundig, nemlig fellesoppvisningen med
Skansens Bataljon. 35 soldater stilte på linje i grand galla. Været var ganske bra. En siste
finpussing på bataljonseksersisen og så marsjerte vi til Mulebanen. Skansens, som denne dagen
hadde sitt 105 års jubileum møtte oss i Øvre Sandviksvei med Fridalens Skoles Musikkorps som
spilte Skansemarsjen.
Vi var først i ilden og fikk meget applaus fra de mange tilskuere som kranset banen. Deretter kom
Skansens med sin meget vanskelige eksersis. Med så mange gutter skal det noe til å utføre den
feilfritt, men det gikk ganske bra. Det ble sakt at vi var best, noe også Skanseguttene innrømmet
senere, men det får nu være som det vil. Nå ble det gave overrekkelser til jubilanten. Av
gamlekarene fikk Skansens to nye norske flagg og av Damegarden deres og fra Sandvikens
Bataljon nydelige blomsterbuketter. Deretter var det defilering Sandvikssjefen og Skansens
Fanebærer avsluttet med parademarsj. På Sandvikstorget takket sjefen guttene for god disiplin og
eksersis. Trommingen hadde også vært meget god.
De to siste treningsdager før pinse og landtur den 13/6, var fremmøte svært dårlig med kun 25
gutter, kanskje var været altfor godt i denne perioden og guttene reiste på landet med sine
foreldre. Det ble jo mer og mer vanlig. Den 3/6 ble det holdt et møte hos Asbjørn Moldestad hvor
foruten offiserene også Johan Aarberg og Fredrik Skulstad var til stede. Aarberg manglet stoff til
"Sandviksnytt" og oppfordret alle til å yte sin skjerv. Der var også bestilt en "Ørneorden", men
ingen visste med sikkerhet hvem som hadde bestilt denne og hvem som skulle ha den. Det viste
seg senere at det berodde på en misforståelse, og ordenen ble avbestilt. Korpset hadde fått brev
fra Laksevåg Bueskyttere der de innbød alle korps til en slagerkonkurranse på Laksevåg St.
Hansaften. Dette ble ikke aktuelt for oss, dessverre, idet vi ikke hadde gode nok representanter å
sende.
Landturdagen opprant den 13/6 med overskyet vær, men utpå formiddagen kom solen frem, og
det ble godt vær. Korpset talte 50 i alt. Dertil kom 17 utenforstående. Man var ikke sikker på om
man fikk båten helt frem til Kvamsvåg, eller om man måtte marsjere fra Knarvik. Dette slapp vi
heldigvis og kl. 09:00 la "Flatøy" fra land. Disse rutebåtene, "Flatøy" og "Manger" egnet seg
ypperlig til å frakte buekorps med, idet de hadde kun en gjennomgående salong med ganske brede
benker på sidene på hver side av en midtgang, og de gjorde god fart. Kl. 10:15 var vi fremme i
Kvamsvåg, og marsjerte til Ungdomshuset. Til vår skuffelse var ikke grøften på idrettsbanen fylt
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igjen. Der var intet gjort med den siden 1963 da vi var der sist. Men der skulle mer til for å ta
motet fra guttene, og alle skiftet klær i en fart, og snart var det et yrende lin på marken. Damene
solgte brus som kom vel med. Så begynte lekene, og det ble mange og spennende løp. Så var det
den tradisjonelle fotballkamp mellom offiserer og slagere, som offiserene denne gangen vant med
4-1. Dagen gikk fort, og etter å ha ryddet etter oss, og med ønsket om å få komme igjen en annen
gang, bar det ned igjen til båten. Det må nevnes at vi betalte kun en bagatell av kr. 20.- for
Ungdomshuset. på Strandkaien var det møtt frem mange mennesker og Sandvikens Skolemusikk
lot tonene av Sandviksmarsjen tone utover Vågen. På Sandvikstorget ble det utdeling av medaljer
og pokaler.
Resultatet av konkurransene i løp ble følgende:
Yngste klasse
Nr. 1. Sigurd Strømmen,
Mellomste klasse
Nr. 1. Roald Jønsson,
Eldste klasse
Nr. 1. Per Helle,
Offiserer
Nr. 1. Terje Engevik,

nr. 2. Kjell Ivar Knutsen.
nr. 2. Jarl H. Fagerlid
nr. 2. Brynjulf Berg.
nr. 2) Fredrik Halvorsen.

Vandrepokal for beste nybegynner gikk til Atle Moe.
Pokalen til beste soldat gikk til Brynjulf Berg.
Fredrik Halvorsen fikk en pokal til odel og eie for å ha vært med i korpset i 10 år.
Vandrepokal for beste pelotong i eksersis gikk til 2. pelotong v/ Eivind Helland og
vandrepokal for beste pelotong i løp gikk til 3. pelotong v/ Fredrik Halvorsen.
Tilslutt ble det utdelt 3 "Ørneordener". Disse gikk til sjefen: Asbjørn Moldestad, Fanebærer
Svein Tangseth og fjorårets sjef Terje Kvamme.
Så var det oppmarsjering til defilering og parademarsj av Svein Tangseth som utførte den
prikkfritt.
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