1973
Valget på offiserer dette året fikk følgende resultat:
Offiserer 1973.
Roald Jønsson
Tom Willy Joachimsen
Bjarne Glesnes
Frode Hansen
Terje Jansen
Terje Thomassen
Helge Fjærestad
Knut Arve Johannessen
Svenning Knutsen
Helge Bergsvik

Sjef
l. kompanisjef
2. kompanisjef
2. løytnant
4. løytnant
Fanebærer
Tamburmajor
Adjutant
1. faneoffiser
2. faneoffiser

Dette året foreligger det en samlet årsmelding fra korpsets sjef Roald Jønsson som vi
gjengir nedenfor:
"Årets begivenhet startet som vanlig med julefest 24. januar. Her var det innbudt soldater
med både søsken og venner. Der ble videre også orientert om sesongen 1973 og
programmet videre.
Sesongen startet lørdag den 3. mars og der var møtt frem ca. 65 soldater og 12 offiserer
som alle så frem til en begivenhetsrik buekorpssesong. Som vanlig marsjerte korpset
rundt i gatene lørdager, og hadde trening med soldatene hver tirsdag og torsdag. Til
avveksling hadde vi våre vellykkede filmkvelder hvor vi slappet av og koste oss med brus
og pølser, ettersom økonomien tillot.
Om søndagene sto Sandvikshytten åpen hvortil vi hadde mange turer. Her drev vi
forskjellige aktiviteter med bordtennis, skogsløp osv. Etter gammel tradisjon hadde vi
fellesoppvisning med Skansens Bataljon hvor det skulle vise seg om vi hadde vært flittig
med treningen. Den 12. mai gikk fellesoppvisningen på Mulebanen og hvor soldatene
viste en praktfull eksersis. Videre hadde vi den 27. mai fellesutmarsj med Skansens. Vi
startet kl. 8.30 morgen og marsjerte til Stemmemyren hvor vi skiftet over til treningsklær.
Det ble foretatt løp i de forskjellige klasser. Premiene ble delt ganske likt. I fotball vant
soldatene til Skansens 0-1 men i offisersklassen vant selvfølgelig Sandviken med 4-2. kl.
16:00 begynte man marsjen til Mulebanen hvor sjefen for Sandvikens Bataljon holdt en
tale og delte ut premier i løp og fotball. Mellom oppvisningen og utmarsjen deltok vi i 17.
mai prosesjonen. Det er jo "geburtsdagen" vår. Det begynte kl. 07:00 med marsjering av
offiserene og kransenedlegning for de falne kammerater under krigen og kl. 08:30 var
hele bataljonen samlet på Sandvikens Skole mens Sandviksmarsjen ble spilt av
skolekorpset. Etterpå marsjerte vi sammen med skolebarna ned Festplassen og videre den
vanlige ruten gjennom byen. Geburtsdagsselskapet foregikk i Bedehuset i Sandviken kl.
13:30 med alle soldater og offiserer. Damegarden var behjelpelig med servering av
pølser, brus, kaker o.s.v.
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Som avslutning på sesongen, hadde vi den årlige landtur, denne gangen til Os. Det var
tanken å dra til Stavanger igjen, men turen måtte avlyses. Til gjengjeld ble turen til Os
meget vellykket og hyggelig. To busser tok oss med den 17. juni og vi var fremme på Os
hvor der var leiet en ungdomsskole. Hertil kom vi kl. 10:30 og det ble utover dagen
arrangert fotballkamper, løp og det ble avgjort hvem som var den beste soldat,
nybegynner og pelotong. All mat var medbrakt og guttene koset seg stort i deilig vær.
Vi ankom Vikinghallen på hjemreisen kl. 17:50 hvor Sandvikens skolekorps tok imot oss
og vi marsjerte videre til Sandvikstorget hvor det var utdeling av femårsmedalje,
løpemedaljer, offisersorden, tiårskrus, og pokaler til beste soldat, nybegynner, pelotong
og trommeslager. Tilslutt fikk sjefen Roald Jønsson tildelt korpsets høyeste utmerkelse
"Ørneorden" og takket for den tillit som var vist ham og uttrykte håpet om en fortsatt god
oppslutning om bataljonen."
Til slutt må det nevnes at Sandvikens Bataljon den 20. november 1973 søkte Bergens
Sparebank om støtte til neste års budsjett med kr. 3.000.-
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