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Sesongen 1979 er av 2. kompanisjef Dag Abrahamsen beskrevet slik:
Årets sesong startet lørdag den 10. mars. Der var ennå en snev av snø i gatene, men Sandvikens
Bataljon gikk sin første runde i sin 122-årige sesong trass i kulden. Det var 70 gutter på linje, noe
som gledet enhver buekorpsinteressert overmåtelig. Årets virkelige vårtegn var kommet og det er
alltid et etterlengtet syn for mange av de fremmøtte tilskuere.
Også i år hadde vi fellesutmarsj med Skansens Bataljon. Turen gikk som vanlig til Stemmemyren
hvor vi avviklet våre sysler i regn og snø. Skansens vant begge fotballkampene, mens løpingen
gikk til Sandviken. 17. mai, vår nasjonaldag samt vår stiftelsesdag, var Sandviken pyntet etter
beste evne med flagg og bjerk, som lyste opp med sin deilige grønnfarge. Offiserene stilte på linje
kl. 07:00 morgen for å legge ned blomster på minnesmerke over falne sjøfolk i Sandviksparken.
Etter dette var det frokost i huset, og kl. 09:00 samlet man seg på skoleplassen hvor vi hadde en
halvtime med god, gammeldags 17. mai stemning før vi tok vår runde i byen.
Ingen skal i alle fall si at vi ikke var et av byens stiligste korps den dagen. Ikke mange dager etter
17. mai kom fellesoppvisningen i SSS-alliansen på Mulebanen. Her var utgangspunktet
Torgallmenning, og man marsjerte den tidligere nevnte rute gjennom Fjellveien til Mulen.
Oppvisningene gikk meget godt, men der finnes ingen tvil om hvem som serverte den aller beste.
Av andre ting korpset var med på var familietreff på Gamle Bergen, og representasjon i
forbindelse med Markens 120 års jubileum. Og sist, men ikke minst, landturen til Lindås, som
foregikk etter god, gammel oppskrift. Men båtturene morgen og aften var og ble borte - nå "gikk
man ombord i bussen" i stedet. Det er jo også en form for utvikling. Sesongen ble i det store og
hele god, og der var ingenting å si på oppslutningen, som nu syntes å ta seg opp igjen etter noen
magre år. Forøvrig begynte Laksevåg Bueskyttere å marsjere igjen dette året, og nå er praktisk
talt samtlige korps fra "forna" dager igjen i ilden. Buekorpsmuseet arbeider også bra, og hadde
årsmøte den 20. april med godt fremmøte. Vår mann her er Roald Jønsson, en ualminnelig
interessert og flink korpsgutt og "gamlekar".
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