1974
Valget på offiserer dette året fikk følgende resultat:
Offiserer 1974.
Roald Jønsson
Tom Willy Joachimsen
Frode Hansen
Terje Jansen
Knut Arve Johannessen
Terje Thomassen
Helge Fjærestad
Bjarte Arnesen
Atle Boland
Geir J. Amundsen
Tom Helge Ramski

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

Foran: Sjef Roald Jønsson, adjutant Bjarte Arnesen. Bak fra venstre: 2. løytnant Terje
Jansen, 1. komp. sjef Tom Willy Joachimsen, 2. faneoffiser Geir J. Amundsen, 2.komp.
sjef Frode Hansen, 4. løytnant Knut A. Johannessen.
Også for dette året foreligger det en årsrapport fra sjefen Roald Jønnson som vi gjengir
nedenfor:
Sesongen 74 må sies å være en av de beste for Sandvikens Bataljon siden 100 års jubileet.
Vi startet opp med julefest den 20. februar i Bedehuset, og etter at alle hadde spist seg
mette orienterte sjefen om sesongen videre.
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Vi startet så lørdag 9. mars på Sandvikstorget og gjorde vår første vårpromenade rundt i
gatene. Tirsdagen ble fastsatt som treningsdager etter en rundspørring hos foreldrene. På
enkelte av disse treningsdagene hadde vi pølsefest og filmkvelder etterson økonomien
tillot det. Den 30. mars var vi og hilste på Skutevikens Buekorps og ønsket dem til lykke
med fremtiden.
Søndag den 29. april var vi på fellesutmarsj med Skansens og Mathismarkens Bataljoner
til Stemmemyren. Vi konkurrerte i både fotball og løp i strålende vær, og de fleste seire
gikk til Sandvikens Bataljon. Samarbeidet med Skansens Bataljon har røtter langt tilbake
i tiden og tradisjonen tro hadde vi fellesoppvisning på Mulebanen lørdag 11. mai der
guttene gjorde en strålende oppvisning.
Søndag 12. mai deltok vi i åpningen av Gamle Bergen. Vi marsjerte fra Hellen Skole med
Sandvikens skolekorps og damer i kostyme som bar plakater for åpningen. I Gamle
Bergen møtte vi Skutevikens Buekorps og marsjerte med dem opp til torget. Der ble det
holdt tale av direktøren og Rolf Berentsen, som til slutt gikk parade for fanen sammen
ned fanebærerne fra Sandvikens Bataljon og Skutevikens Buekorps.
Buekorpsenes dag ble feiret i Bergens 900 års jubileums regi og ble en knall suksess og
det ble derfor foreslått en ny dag om 4 år. Lørdag den 25. mai ble så Buekorpsenes dag
feiret i egen regi. Vi marsjerte da fra Sandvikstorget til Skansen hvor vi sluttet oss til
byens andre korps. Alle buekorpsene marsjerte derfra til Torgallmenning hvor
gamlekarene ventet, og det var en stor glede å se at Sandvikens hadde samlet flest av de
gamle. Vi marsjerte så rundt i gatene i sentrum og vendte tilbake til Torgallmenning hvor
vi hadde konkurranser og parade for fanene. Etter dette arrangementet, marsjerte vi
tilbake til Sandviken med gamlekarene i spissen og avsluttet med en brus til alle guttene.
Lørdag den 8. juni hadde vi landtur til Voss med avreise kl. 15:50 fra jernbanestasjonen.
Vi ankom Skulestadmoens Ungdomsherberge med en strålende opplagt Oswald som
hadde middagen klar. Dagen etter hadde vi våre løps- og fotballturneringer. Landturen er
alltid det guttene gleder seg mest til og det var tydelig å se at guttene hadde det gøy. Alle
fikk så tildelt hederlig for sesongen 1974, etter at soldatene hadde døpt offiserene i
vannet.
Vi ankom så jernbanestasjonen ca. kl. 18:00 hvor gamlekarene og Sandvikens Skolekorps
ventet oss. Med gamlekarene i spissen marsjerte vi til Sandvikstorget og hadde der
utdeling av løpemedaljer, femårsmedaljer, offisersorden, tiårskrus og pokaler til beste
soldat, nybegynner, pelotong og trommeslager. Sjefen fikk så utdelt sjefsmedaljen for sin
innsats og holdt til slutt en takketale hvor han oppfordret guttene til å stille på
Sandvikstorget også neste år.
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Sjef Roald Jønsson og adjutant Bjarte Arnesen foran korpset på Sandvikstorget.
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