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Terminliste høsten 2013, Gamlekarene

Damegarden

Dato

Tema

Ansvarlig

Fredag 23. august

Åpent hus

Bjarte Arnesen

Fredag 6. september

Åpent hus

Kjell Lervik

Fredag 20. september

Åpent hus

Eyvind Hartvedt

Fredag 4. oktober

Åpent hus

Gunnar Spjeld

Fredag 18. oktober

Høstmøte *

Eirik Torp Hartvedt

Tirsdag 22. oktober

Felles utlodning **

Franz H. Dueland

Fredag 25. oktober

Skalldyraften ***

Reidar Skare

Fredag 1. november

Åpent hus

Bjarte Arnesen

Fredag 15. november

Åpent hus

Kjell Lervik

Fredag 29. november

Åpent hus

Eyvind Hartvedt

Fredag 13. desember

Åpent hus

Gunnar Spjeld

Fredag 27. desember

Romjulstreff

Eirik Torp Hartvedt

Onsdag 5. juni

Fisketur***)

Frantz Dueland

Fredag 14. juni

Åpent hus

Kjell Lervik

Fredag 28. juni

Åpent hus

Eirik Torp Hartvedt

Damegarden har normalt møter siste
mandag i måneden kl. 19.00 i Huset.
Kontakt:
Irmelin Flygansvær
dronningoline@hotmail.com
473 27 676.

Åpent hus starter 19.30
*
Høstmøte starter kl. 19.00
** Fellesutlodning starter kl 19.00 i Sandviksveien 41 (Banna).
*** Skalldyraften har bindende påmelding.
Liste blir lagt ut i Huset.
Påmelding til Reidar Skare epost: reidarskare@hotmail.com

Fisketuren
I år ble fisketuren arrangert for 55. gang.
På grunn av litt krøll med bestillingen
startet vi i år turen i Åstvedtvågen etter
å ha transportert deltagerne med bil fra
Ludebryggen. Turen til fiskeplassene øst
for Askøy ble dermed kortere enn vanlig.
14 deltagere gjorde i mellomtiden
klar redskapen. Vel fremme var fiskerne
ivrige etter å komme i sving og sikre
seg den gjeve premien for første fisk.
Etter få minutter havnet vi oppe i en
stim av fin halvkilos pale. Alle fikk napp
omtrent samtidig. Willy Johannessen
fikk sin fangst ombord først, tett fulgt av

Fiskerne er godt igang.

Jan Larsen som til gjengjeld dro opp to
stykker i et kast.
Fiskelykken var upåklagelig og etter
hvert ble fiskerne mer eller mindre utslitt i
armene etter å hale opp fisk. Fangsten ble
dratt opp med palen hengende både opp
ned og sidelengs. Innimellom blandet et
par lyrer og en makrell seg inn.
En debutant i fisketursammenheng
var spesielt utholdende. Han startet pent
med å sikre seg trofeet for minste fisk.
Til slutt endte Eyvind Hartvedt med å bli
premiert både for største og mest fisk.
Også i år hadde en dame våget

seg med på dette tradisjonsrike, og så
langt mannsdominerte arrangementet.
Damegardens leder Irmelin Flygansvær
halte opp den ene palen etter den andre,
til hun til slutt hadde mistet tellingen.
Været startet ikke helt lovende med
lyn og torden og en ordentlig flo-byge.
Senere ble det bare bedre, og til slutt
skinte solen. Fisketuren 2013 går derfor
inn i historien som minneverdig og
med rekordfangst. Atter fikk kattene i
Sandviken en lykkelig junikveld.

Willy Johannessen sløyer fangsten.

Redaksjonelt – Ny redaktør

SANDVIKSGUTTEN
I redaksjonen:
Eirik Torp Hartvedt (Redaktør)
Mobil: 993 69 376
E-post: hartvedt.eirik@gmail.com

A

Kjell Lervik
Telefon: 55 25 82 32
Mobil: 900 32 287
E-post: lervikkj@online.no
Edmund Tangseth
Mobil: 906 51 889
E-post: eta43@online.no
Sjef 2013
Thomas Kyrkjebø
Mobil: 411 73 982
Formann
Sandviksguttenes
forening
Reidar Skare
Mobil 920 33 413
E-post: reidarskare@hotmail.com
Leder Damegarden
Irmelin Flygansvær
Mobil: 473 27 676
E-post: dronningoline@hotmail.com
Bilder levert til bladet fra:
Tore Waage
Eyvind Hartvedt
Kjell Lervik

rets buekorpssesong er over. Heller ikke denne sesongen klarte vi å komme
i mål med den evige føljetongen om korpsets ekserserplass Sandvikstorget.
Vi har hatt kontakt med Trafikketaten både i forkant og etterkant av
marsjeringssesongen. Svaret er det samme; lovhjemmelen for å stenge deler av torget
mangler. De har imidlertid lovet å gjøre et nytt forsøk før neste sesong.

I dette nummeret av Sandviksgutten vil du finne stoff fra korpsets aktiviteter
denne sesongen. En fyldig reportasje fra landturen, samt fra andre begivenheter, er
stoff jeg tror både Sandviks-gutter og Sandviks-jenter vil lese med interesse.
I bladet vil du selvfølgelig også finne stoff om hva gamlekarene driver på med.
Her er tatt med årsmøtereferater, fisketur og bedugging, og dessuten mye billedstoff
både fra korpsets og foreningens aktiviteter. 16 sider med Sandviksstoff.
Mye av stoffet finner du selvsagt også på våre nettsider, men det er likevel ikke
det samme som å lese fra et blad du holder i dine hender.
I min tid som redaktør for bladet har jeg flere ganger blitt minnet på at fortsatt
utgivelse er en svært viktig faktor for å holde det gående med korpset og foreningen.
Dessverre har vi måtte redusere antall utgivelser i året, noe som i vesentlig grad
skyldes økonomi, men også det faktum at Sandviksgutten skal fylles med stoff, og
det har ikke alltid vært like enkelt. Noen ildskjeler, ingen nevnt - ingen glemt, har i
stor grad bidratt til fortsatt utgivelse av bladet. Et navn vil jeg imidlertid nevne. Kjell
Lervik. Uten hans entusiasme og samvittighetsfulle arbeid med bladet og nettsider
hadde gode historier og informasjon gått tapt, ja, kanskje hadde vi ikke hatt «Sandviksgutten» i dag. Takk, Kjell!
Nå ønsker vi en ny redaktør velkommen. Eirik Torp Hartvedt har overtatt stafettpinnen. Ung, og sikkert ivrig etter å komme i gang. Han trenger vår støtte, både
i form av oppmuntring og stoff til bladet. Kjell Lervik og undertegnede skal fortsatt
være en del av redaksjonen, men nå tar en ungdom over hovedansvaret, og det er vi
glade for!
Lykke til, Eirik!
Edmund Tangseth

Bladets adresse:
Grensegrenden 1
5036 Bergen
Hjemmeside internett:
www.sandvikensbataljon.no
Bankkontonummer: 3624.51.25040
Sats og trykk:
Bodoni
www.bodoni.no

Forsiden: Sandvikens Bataljon på Sandvikstorget.
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Rapport sesongen 2013
D

en 10. mars var vi endelig i
gang igjen med sesong nr 156!
Bataljonen stilte med 21 på linje, 1
mindre enn første dag på linje i fjor.
Været var ikke helt med oss, surt og kaldt,
noe som skulle følge oss gjennom de
kommende øvings-dagene.
Hovedoppgaven denne våren var
trening på eksersisen som måtte foregå
på «Flygaren» med kun en gang på
Sandvikstorget. Vi sliter som kjent
med bilparkering på ekserserplassen
vår på torget, noe innføringen av
boligsoneparkeringen i Sandviken ikke
på noen måte har gitt noe forbedringer
på. Offiserene tok straks fatt på oppgaven
og det ga resultater. Selv om det var surt
og kaldt, sto alle på i øvingen. Det ble i
tillegg marsjert i strøket både lange og
korte runder for å markere at våren tross
været var i anmarsj.
Påsken kom tidlig i år, så vi fikk
et tidlig avbrekk før saker og ting falt
ordentlig på plass. En av tingene var
slagere. Dette rettet seg etter påske og
fra 3 ble vi etter hvert 6 faste og etter litt
overtalelse ble vi når alle stilte samtidig
8 slagere som stilte 17. mai. Vi fikk også

en ny slager i Bataljonen. Han kom fra
et annet buekorps, men heldigvis for
oss begynte han i Sandvikens Bataljon.
Vi fikk også en av våre egne soldater
overført til slagergjengen. Det er bra at
det kommer nye «koster» til som vi kan
utvikle videre.
28. april gjennomførte SSSalliansen sin årlige idrettsdag. Etter
mye om og men med forberedelsene
av arrangementet ble det en endelig
avklaring etter direkte kontakt med
byens ordfører. Været denne dagen
var imidlertid ufyselig med sterk vind
og godt bergensregn. Det ble derfor et
amputeret program på Skansemyren
med løp og ballkast, men ingen offisiell
avslutning. Vi avsluttet på Skansemyren
og fraktet deltagerne tilbake til Sandviken
i biler.
4. mai stilte offiserer, fanegarden og
slagere opp og var med på den årlige
Beduggingen av Treet på Sandvikstorget
samt blomster til Madam Felle.
Etterpå var det blomsternedleggelse på
Sandviksgutten i Parken før vi returnerte
til Huset. Det ble en stilfull markering til
tross for det ikke helt pene været.

5. mai var Bataljonen på besøk på
Brushytten drevet av Skanseguttene.
Dette var en gave til 155-års markeringen
fra Skansens Bataljon. Det var en god
gjeng på 19 aktive pluss søsken og
foreldre som tok turen denne dagen. Vi
hadde planlagt turen i full uniform, men
på grunn av været måtte vi kle oss i bra
vinterklær og være forberedt på nedbør.
17. mai var neste store dag,
både stiftelsesdag for Bataljonen og
nasjonaldag! Vi begynte som vanlig
programmet kl. 0600 med klargjøring
for dagen med pynting rundt huset og
knyting av skjerf. Oppstilling kl. 0640 for
morgenrunden med offiserer, fanegarden
og slagere med tillegg av «gjesteslagere».
På morgenrunden er det tradisjon å legge
blomster på Sandviksgutten i parken
før marsjen går videre til Formans vei.
Her hilser vi flagget på pilen kl. 0700
heist av Sandviksgutter. Tilbake i Huset
ventet frokost til aktive og gjester servert
av Damegarden. Endelig var været på
vår side. Fint og varmt. Kl. 0800 var
det oppstilling for hele Bataljonen på
Sandvikstorget. Stilig å se alle buer
med sløyfer og norske flagg. Etter en
liten inspeksjon var Bataljonen klar
for avmarsjering til Sandvikskirken
for 17. mai gudstjeneste for Bataljonen
og andre interesserte. Kl. 0900 var det
avmarsjering til Christie Krybbe skole
og derfra videre til Festplassen for å delta
i det tradisjonelle Flaggtoget. Ruten for
Flaggtoget var ny av året og avslutningen
foregikk ved Koengen. Herfra gikk vi i
samlet tropp tilbake til Huset til pølsefest
for de aktive og gjester. Alt i Alt en meget
vellykket dag.
Lørdag 25. mai var det duket for SSSalliansen fellesutmarsj med oppvisning på
Mulebanen. Det var i år 35-års jubileums
markering av alliansen. Vi marsjerte
fra Sandvikstorget kl. 1215 for å møte
Skansens Bataljon ved Kjøttbasaren for
derfra å marsjere sammen til Tårnplass
der vi møtte Sydnæs Bataljon. Herfra gikk
turen tilbake over Torget og opp svingene

På Sandvikstorget første eksersisdag.
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Fra morgenrunden 17. mai.

der den tradisjonelle slagerkonkurransen
foregår. Etter to økter her gikk ferden
videre til «Hesten trenger hvile» og
servering av boller og brus eller vann alt
ettersom.
Etter hvilen gikk Sydnæs Bataljon
i spissen videre til Mulebanen med
innmarsj kl 1600. Været denne gangen
var perfekt, ikke for varmt, men allikevel
nydelig.
Da alle tre Bataljonene var på plass
oppstilt på grusbanen kom representanter
for Gamlekarene marsjerende inn i

samlet tropp og ble hilst av korpsene.
Etter en kort, men stilig seremoni med
blomsteroverrekkelse var det tid for
eksersisoppvisningen. Sydnæs Bataljon
var i år for få aktive for en eksersis så
de gjennomførte en defilering rundt
banen og hilste bl.a. til publikum under
trampeklapp. Neste ut var Sandvikens
Bataljon som gjenomførte sin eksersis på
en meget bra måte. Soldater og offiserer
kan virkelig være stolte av seg selv. Til
slutt var det Skansens Bataljon sin tur til
å vise seg frem, før det hele ble avsluttet

med defilering og parade for Fanene. En
vellykket dag med fine prestasjoner. Alle
tre Bataljonene må berømmes for gode
prestasjoner.
Onsdag 29. mai ble det skyting med
luftpistol på «Flygaren». Dette ble som
en trening til den virkelige konkurransen
som skulle foregå på landturen i
Kinsarvik. Alle fikk skyte , så vi hadde en
gøy kveld med godt humør og resultater
av ymse slag, men det var jo øving.
Det som gjensto av sesongen etter
dette var landturen til Kinsarvik og
avslutningen på Sandvikstorget (Garmans
gate) søndag 2. juni samt representasjon
8. juni på Sydnæs Bataljons 150-års
markering.
Vi takker for sesongen 2013 , en fin
sesong og ønsker alle en fin sommer. Vel
møtt til høsten når vi starter opp med
åpne hus igjen. TAKK FOR I ÅR.
Sandvikshilsen fra Tore Waage og
Eyvind Hartvedt

Sandvikens bataljon på Mulebanen.
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Trygve Klungland er gått bort

T

irsdag 7. august 2012 fikk vi det
triste budskap at Trygve
Klungland, (23. april 1929 – 7. august
2012) var gått bort samme morgen på
Røde Kors sykehjem i Helleveien. Her
hadde han vært noen måneder med
sviktende helse. De fleste visste, han
selv inkludert, at det «gikk bare en vei»
som han selv uttrykte det. Tidligere på
sommeren hadde han likevel vært ved
godt mot og vi hadde gjort avtale om at vi
skulle gjøre et portrettintervju for Bladet.
Slik skulle det ikke gå.
Trygve startet sin karriere i Sandvikens Bataljon i 1946. Han avanserte
raskt til tambur og ledet slagerne under
90 års jubileet og turen til Oslo i 1947. Så
ble han innkalt til militæret og tilbrakte
verneplikten i Flyvåpenet.
Fra 1967 finner vi ham i Sandviks-

guttenes forenings medlemsarkiv. Han
ble valgt inn som styremedlem og satt
i denne posisjonen fra 1969 – 73. I
1974 ble han valgt til formann og satt
frem til og med 1977. Det var i denne
tiden Buekorpshuset ble til. Ikke bare
administrerte han leieforholdet til
kommunen og alle formalitetene omkring
dette, han var også i høyeste grad en av
drivkreftene med å omgjøre en gammel
rønne til et trivelig samlingspunkt
for buekorpsmiljøet i Sandviken.
Dugnadsarbeidet pågikk flere ganger
i uken i nærmere 3 år og mye falt på
formannen. Da huset omsider kunne
innvies sommeren 1977 fikk foreningen
mye positiv oppmerksomhet i pressen.
I de neste årene steg medlemstallet i
foreningen fra vel 100 til godt over 300.
Trygve Klungland var som gammel

tambur i korpset selvskrevet som
oppslager for gamlekarene. I alle år,
helt frem til hoften sviktet, var han på
plass i spissen for slagergjengen. Til
tross for problemer med å forflytte seg
var han også en trofast gjest når der var
Åpent Hus eller andre arrangementer i
Buekorpshuset.
I det sivile liv var Trygve Klungland
en høyt betrodd innkjøpssjef hos
Wallendahl og Sønn A/S. Det
hadde foreningen god nytte av da
Buekorpshuset skulle møbleres og
utstyres.
Trygve Klungland ble bisatt fra
Sandvikskirken 15. august. Styret i
Sandviksguttenes forening deltok og
bidro med krans og minneord. En rekke
av foreningens medlemmer og fire
korpsgutter som dannet fanevakt var til
stede i bisettelsen.
Etter seremonien ble i følge
tradisjonen kransen fra foreningen lagt
på statuen Sandviksgutten i parken
nedenfor kirken. Her deltok også
nærmeste familie, korpsguttene og de
fremmøtte medlemmer av foreningen.
Vi lyser fred over Trygve Klunglands
minne.

Fra seremonien i Sandvikskirken.
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Landturen 2013

F

redag 31. mai reiste vi på landtur.
I år gikk turen til Kinsarvik og
Kinsarvik camping som vi har besøkt
flere ganger tidligere. Bussen ble lastet
på Sandvikstorget og avreisen startet
kl. 1800.På fergeleie i Kvanndal tømte
vi bussen og lastet bagasjen over i
biler som ventet på kaien. Kinsarvik
camping har hatt en skikkelig
«ansiktsløfting» siden vi var her sist.
Mange nye flotte hytter og uteplassen
var også oversiktlig og flott. Vel
fremme var det utdeling av nøkler og
hyttefordeling. Mat ble utdelt og vi slo
oss ned på verandaen eller vandret
mellom hyttene våre. Det ble relativt
tidlig stille, vi skulle tidlig opp neste
dag.
Lørdagen var det opp kl. 0900
til frokost og oppstilling kl. 1000.
Programmet i dag var løping 60
m og fotballkamper før vi skulle
i Mikkelparken. Konkurransene
gikk prikkfritt unna og vinnerne
ble kåret. Så tilbake til hyttene og
slappet av litt før felles avmarsj til
Mikkelparken. Her er det litt av hvert

å henge fingrene i så tiden gikk fort
og alle så ut til å trives og ha det gøy.
Kl. 1700 var det samling igjen for
skytekonkurranse med luftpistoler.
Nytt i år er at det er satt opp en ny
vandrepokal som går til Bataljonens
beste skytter uansett årsklasse. I lett
regn ble skytingen gjennomført,
først for guttene og dernest for de
foreldrene som ønsket å prøve seg.
Mens skytingen pågikk var noen
foreldre i full gang på campingplassen
med å forberede kveldens måltid
som var Taco! Den smakte veldig
godt, så en stor takk for maten til
alle involverte. Så var det fri kveld
til å slappe av og gjøre som man
lystet. Det begynte etter hvert å regne
ganske mye, så det sosiale samværet
om kvelden foregikk innendørs med
vandring mellom hyttene.
Søndag var avreisedag med
pakking og rengjøring av hyttene.
Kl. 1200 stilte guttene ute på
plassen for utdeling av hederliger.
Deretter den vanlige fotoseansen
der alle deltagerne ble avfotografert.

Bataljonen marsjerte til fergekaien og
tok en runde i Kinsarvik sentrum før
de marsjerte inn på fergen. Bussturen
tilbake til Dræggen gikk knirkefritt.
Her ventet de som ikke var med oss
på turen. Herfra marsjerte Bataljonen
retning Sandviken for en tradisjonell
sesongavslutning som ble lagt til
Garmans gate pga bilparkeringen på
Sandvikstorget.
Det ble en stilig og følelsesladet
stund. Premier, pokaler, medaljer og
ordener ble delt ut før årets sjef takket
for sesongen og dimitterte korpset.
Vel blåst Thomas.
Alle resultater og utdelinger er å
finne annet sted i bladet. Tusen takk
til alle som har gjort denne sesongen
så fin som den ble. Takk til offiserer og
soldater, dere gjorde alle en fantastisk
jobb. Stor takk til Damegarden som
alltid er der for oss. Og til slutt - en
stor takk til sjefen for en fin og vel
gjennomført sesong.
Sandvikshilsen fra Tore Waage

Deltakerne hadde en trivelig landtur 2013.
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Årets utdelinger 2013:
Skyting

Klasse voksne menn
Are Berentsen

Yngste klasse t.o.m. 7 år:
1. Eskil Bysheim
2. Phillip Kårtveit

Klasse voksne damer
Victoria Thomassen

Mellomste klasse t.o.m. 11 år:
1. Sindre Folkestad
2. Erik Birkeland

Pokaler:
Beste nybegynner:
Peder Aaserød

Eldste klasse:
1. Asbjørn Sekse
2. Christoffer Dale

Mest fremgangsrike soldat:
Fredrik R. Svensson
Beste soldat:
Asbjørn Sekse

Offiserer:
1. Håkon Sekse
2. Andreas Høiland

Mest fremgangsrike slager:
Filip Nødtvedt
Beste slager:
Sebastian Stokken

Beste nybegynner Peder Aaserød

Løping
Yngste klasse t.o.m. 7 år:
1. Ezio Winciansen
2. Phillip Kårtveit

Beste skytter:
Håkon Sekse
Beste offiser:
Fredrik Eldholm

Mellomste klasse t.o.m. 14 år:
1. Bjørn Magne Øvrehus
2. Asbjørn Sekse
Eldste klasse 15+:
1. Andreas Høiland
2. Sindre Flygansvær

Beste skytter alle klasser Håkon Sekse
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Beste offiser Fredrik Eldholm

Beste soldat Asbjørn Sekse

Vinnere fra løpekonkuransen. Fra venstre, Phillip Kårtveit, Ezio Kristopher Winciansen,
Asbjørn Sekse, Bjørn Magne Øvrehus, Sindre Flygansvær, Andreas Høyland

Ordner og hederstegn
5 års medalje:
Andreas Høiland - Fredrik S. Johannessen Filip Nødtvedt - Henrik Nødtvedt
10 års medalje:
Ingen
Offisersorden:
Sindre Flygansvær - Andreas Høiland - Fredrik
S Johannessen - Henrik Nødtvedt - Sebastian
Stokken

Faneorden:
Ingen
Slagerorden:
Ingen
Sjefsorden:
Thomas Kyrkjebø
Gavekort for flest besøk på Sandvikshytten:
Håkon Sekse
Ørneorden: Ingen

Mest fremgangsrike slager Filip Nødtvedt

Beste slager Sebastian Stokken

5 års medalje. Fra venstre: Andreas Høyland, Fredrik S. Johannessen, Henrik Nødtvedt,
Filip Nødtvedt
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REFERAT FRA ÅRSMØTE
I BUEKORPSMUSÉET
Årsmøte for 2012 ble avholdt i Murhvelvingen
mandag 6. mai 2013.
Til stede var fra styret: Odd Hugo Eriksen,
Eldre Laksevågsgutters Forening, Eilif Jansen,
Nordnæsguttenes Forening, Knut Arne Olsen,
Foreningen Fjellgutten, Bjørn Brynjulfsen,
Nordnæsguttenes Forening, Ivar Skorpen
Johnsen, Sjef i Nygaards
I tillegg møtte: Arne Andre Tveiten, Chef
i Dræggens, Lars Morten Bruarøy, Dræggens,
Kim-Andrè Furnes Olsen, Sjef i Nordnæs,
Richard Johan Knutsvik, Nordnæs, Erik Mo,
Nordnæs, Adrian Kvalheim, Nordnæs, Jeanett
Andreassen, Lungegaardens, Arild Lilleskare,
Eldre Markegutters Forening, Jan-Ove
Larsen, Eldre Markegutters Forening, Jarle E.
Nesøy, Eldre Markegutters Forening, Terje G.
Nilssen, Nordnæsguttenes Forening, Bengt
Olav Helgesen, Nordnæsguttenes Forening,
Torbjørn Tombre, Eldre Nygaardsgutters
Forening, Christopher A. Brun, Eldre
Nygaardsgutters Forening, Einar Langlo, Eldre
Nygaardsgutters Forening, Tommy Moe, Eldre
Laksevågsgutters Forening, Frode Mæhlum,
Foreningen Fjellgutten, Malin S. Alfheim,
Buekorpsene.com.
Innkallelsen ble godkjent og
årsmøtet ble åpnet kl. 19.05.
Møte ble ledet av styrets formann, Odd Hugo
Eriksen.
Sak 1: Styrets Årsberetning.
Formannen gjennomgikk styrets beretning,
som ble godkjent uten kommentarer.
Sak 2: Regnskap
Kasserer Knut Arne Olsen gikk gjennom
regnskap for 2012, og leste revisorenes
beretning. Regnskapet ble godkjent uten
kommentarer.
Sak 3: Valg
Valgkomiteens Formann, Arild Lilleskare, ledet
valget som ga følgende resultat:
Formann: Odd Hugo Eriksen (gjenvalg for to
år) Eldre Laksevaagsgutters Forening
Styrem.: Knut Arne Olsen (ikke på valg)
Foreningen Fjellgutten
Styrem.: Eilif Jansen (gjenvalg for to år)
Nordnæsguttenes Forening
Styrem.: Bjørn Brynjulfsen (gjenvalg for to år)
Nordnæsguttenes Forening
Styrem.: Frode Mæhlum (Ny for ett år)
Foreningen Fjellgutten
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Varamed.: Helge Karlsson (gjenvalg for ett år)
Eldre Sydnæsgutters Forening
Varamed.: Jarle E. Nesøy (ny for to år)
Eldre Markegutters Forening
Sjefsrådet velger de aktives representant.
Der kom kommentarer til valgkomiteens
innstilling vedr. valg av siste styremedlem. Den
posten har historisk vært forbeholdt de aktives
representant. Styre er av den oppfatning at det
bør være de eldres oppgave å drive museum,
og at de aktive må få bruke all sin tid på å
drive korpsene sine. Her oppstod der uenighet
i forsamlingen: Einar Langlo, Christopher
A. Brun, Torbjørn Tombre og Bengt Olav
Helgesen forlangte at de aktive måtte ha en
representant i styre. Nygaardssjefen, som
sitter i styre, mente at begrunnelsen til styre
og valgkomiteen var grei, og støttet denne.
Dræggechefen foreslo å utvide styre med et fast
medlem fra de eldre, og at Sjefsrådet utpeker
sin representant til styre i museet ved en senere
anledning. Der er ikke noe hinder i museets
vedtekter for en slik løsning, og da fremmet
valgkomiteen forslag om dette. Således skjedde
alle valg med akklamasjon.
Som revisorer ble valgt: Terje G. Nilssen,
Nordnæsguttenes Forening, (gjenvalg for ett
år) og Even Eide, Skanseguttenes Forening, (ny
for ett år). Begge valgt med akklamasjon.
Til ny valgkomite ble valgt; Arild
Lilleskare, Eldre Markegutters Forening,
(gjenvalg for ett år) og Christian Eeg Nielsen,
Dræggeguttenes Forening, (gjenvalg for ett år).
Begge valgt med akklamasjon. Styre utpeker
sin representant senere.
Sak 4: Orientering om styrets planer
Knut Arne Olsen orienterte om styrets planer.
Den nåværende temporære utstillingen er
Verftes, og den skal stå til desember 2013.
I forbindelse med Verftes utstilling, har
styre laget en bok om Verftets. Den er i
det vesentlige basert på Torstein Slettens
fremstilling av Verftets Kompani, supplert med
nytt billedstoff. Denne er for salg i museet for
kr. 200,00 og der er en nummerert utgave som
selges for kr. 1.000,00
Neste temporære utstilling skal åpne til
våren 2014, og tema der er Buekorpsenes Dag.
Faste åpningstider for Buekorpsmuseet er
hver lørdag og søndag fra kl. 12.00 til 15.00,
året rundt.
Til slutt fortalte han om styrets planer for
temakvelder og foredrag. Disse vil starte høsten

2013, den første vil være tirsdag 15. oktober
kl. 19.00 i Muren med tema Murhvelvingen,
foredragsholder Christopher Harris. Den
neste er tirsdag 5. november kl. 19.00 i Muren
med tittel: Buekorpshistorien og de mindre
korpsene av Einar Langlo.
Dette ble godt mottatt av forsamlingen.
Så tok Einar Langlo ordet. Han orienterte
om digitalisering av buekorpsfilmer. Dette
har vært et samarbeidsprosjekt mellom
Einar Langlo, Nordnæsguttenes Forening og
Fotografmester Lene Løtvedt. Langlo overrakte
til Buekorpsmuseet flg. digitaliserte filmer:
Dræggens Buekorps: 110 og 125 års jubileum.
Skansens Bataljon: 100 og 120 års jubileum,
Landtur 1950, Skottlandsturen 1960.
Nordnæs Bataillon: 100, 110, 120, 125, 130,
140 års jubileum, Danmarksturen 1958,
Tromsøturen 1960, Nordnæsdalens 75 års
jubileum 1993.
Lørdagskorpsene: Fellesturen 1930 til
Trondhjem og Oslo.
Totalt 16 filmer.
Bengt Olav Helgesen berømmet Einar Langlo
for innsatsen, og dette høstet stor applaus.
Dette er et meget viktig kulturhistorisk
bidrag, ikke bare til Buekorpsmuseet og
Buekorpsene, men til hele Bergen!
Til slutt takket styrets formann, Odd Hugo
Eriksen, utgående styremedlem Ivar Skorpen
Johnsen for hans innsats for Buekorpsmuseet.
Årsmøtet ble hevet kl. 19.50.
Forsamlingen fikk så en enkel bevertning med
kaffe og tebrød.
Deretter kunne vi ønske velkommen
spesialrådgiver i Bergen Kommune,
kulturavdelingen, William Hazel. Han holdt et
nyttig og interessant foredrag om kommunens
museumspolitikk, og hvordan man ser for seg
støtte til frivillige museer i fremtiden. Han
understreket viktigheten av å samle bredt, da
det er vanskelig i dag å forutsi hva som vil være
historisk viktig om f.eks. 100 år. Videre snakket
han om forskjellen mellom profesjonelle og
frivillige museer, og de ulike utfordringene
disse har. Og han redegjorde for utviklingen
fra passiv til aktiv presentasjon av historien.
Hazel fikk applaus, og mottok et eksemplar av
«Verveboken» som takk for innsatsen.
Referent: Bjørn Brynjulfsen

Referat fra årsmøte i
Sandviksguttenes forening 22. mars 2013
13 medlemmer var møtt frem. Det ble servert
kanapeer og formannen ønsket velkommen.
Medlemmene reiste seg til ett minutts
stillhet for å minnes tidligere formann Trygve
Klungland (1974 - 1977) og medlemmene Per
Ravnå og Oddvar H. Skare som har gått bort.
Vi lyser fred over deres minne.
Sak 1. Protokoll for 2012
Ingen merknader.
Sak 2.
Årsberetning med orientering fra styret
Ingen merknader.
Sak 3. Regnskap
Rolf Rasmussen etterlyste orientering fra
forrige års sak om heving av leie for huset
grunnet store strømutgifter.
Styreformann beklaget at det ikke ble
orientert om den saken. Spørsmålet ville bli
fulgt opp.
Regnskapet ble godkjent.

Styremedlem Kjell Lervik
Styremedlem Jan Fredrik Helgesen
Valgkomite:
Medlem Dag Nilsen
Medlem Edmund Tangseth
Revisorer:
Medlem John A. Lervik
Medlem Arne Jacobsen
Diverse utvalg og komiteer:
Bladet og nettsidene:
Redaktør Eirik Torp Hartvedt
Medarbeider Edmund Tangseth
Medarbeider Kjell Lervik
Flaggheisere:
Pilen Jan Olav Larsen (opp)
Pilen John Lervik (ned)
Sandvikstorget 1 Dag Nilsen
Sandvikstorget 2 Einar Berge Hansen

Sak 4. Årsrapport fra Styret for 2012
Se vedlegg

Arkivar:
Kjell Lervik
Eyvind Hartvedt

Sak 5. Hyttestyrets Årsberetning 2012
Lest opp av Kjell Lervik. Se vedlegg.

Representant Buekorpsmuseet:
Frantz Dueland

Sak 6. Husstyrets Årsberetning
Jan Fredrik Helgesen trakk seg som formann
i husstyret. Rolf Rasmussen har midlertidig
fungert.

Representant Rosegrendens vel:
Frantz Dueland

Sak 7. Valg
Styret i foreningen:
Formann Reidar Skare ny 1 år
Styremedlem Bjarte Arnesen ikke på valg
Styremedlem Kjell Lervik 2 år
Styremedlem Eyvind Hartvedt 2 år
Styremedlem Gunnar Spjeld ikke på valg
Suppleant Eirik Torp Hartvedt 1 år gjenvalg
Suppleant Franz H Dueland 1 år ny
Husstyret:
Formann Rolf Rasmussen
Styremedlem Dag Nilsen
Styremedlem Trond Skare
Styremedlem Willy Johannessen
Hyttestyret:
Formann Knut Folkestad
Styremedlem Stein Ove Natland
Styremedlem Jan Olav Larsen

Sak 7. Innkomne forslag
Ingen
Referent: Eyvind Hartvedt
Vedlegg:
1. Årsrapport 2012 – Sandvikshytten
Hyttestyret har i 2012 bestått av:
Knut Folkestad
Stein Ove Natland
Jan O. Larsen
Kjell Lervik
Eirik Torp Hartvedt (repr. SB)
2012 har vært et meget godt og stabilt driftsår
for Sandvikshytten. Hytten har vært åpen 41 av
42 hyttevakter, sammenliknet med 2011 som
hadde 38 åpne av 40 hyttevakter.
Stabile hyttevakter har resultert i gode
besøkstall og god omsetning så og si spredt
utover hele året.
Hytten har ellers vært leid ut 2 ganger.

Sandvikens bataljon, som har disposisjonsrett
til hytten, har ikke benyttet seg av denne.
Konkurransen blant de aktive i SB om mest
antall besøk på hytten ble premiert med et
gavekort pålydende kr. 1000,-. Denne gikk
til Sindre Folkestad (soldat) for 12 ganger.
Hytten hadde godt varelager ved årsskiftet hvor
nettooversluddet på kr. 10 119,- er satt i bank.
Det har vært avholdt 3 offisielle dugnader,
samt at noen hyttestyremedlemmer har utført
dugnadsarbeid på eget initiativ. Dugnadsånden
er meget viktig for hyttens eksistens, og den
lever i beste velgående blant hyttestyrets
medlemmer og hyttevakter.
Av dugnadsarbeid som er utført 2012 kan
nevnes:
• Bygget nytt permanent halvtekke i
sørenden av bislag for tørk av ved.
• Vedsjau. Masse trær er kappet og kløvd slik
at vi nå har fullstappet vedbod inne i det
nye bislaget, samt en god del ved er igjen
ute under det nye halvtekket.
• Div. utvendig rydding.
• Skiftet og montert ny sittebenk på forside.
• Malt hytten.
• Rep takrenne.
• Rustbehandlet og malt flaggstang.
• Lagt aluminiumstak på brønnhus med
gamle takplater.
Spesielt rettes en stor takk til Ronny Muri for å
ha malt hytten, laget halvtekke og ny sittebenk,
mye utenom de vanlige dugnadene. Skryt
skal også Jan Fredrik «Fedda» Helgesen og
hans fetter ha for å ha bært opp material til ny
sittebenk, også utenom vanlig dugnad.
Den siste dugnaden 30.6.2012 var
også i forbindelse med den utsatte «75-års
jubileumsovernattingen» som ble kronet med
en sosial aften med god mat og drikke på
hyttens regning. 6 personer satt hverandre
stevne i denne sommerkvelden.
Vi er nå godt inne i 2013 og det ser ikke ut
til at stabiliteten på hyttevaktene, besøkstall og
dugnadsånd har avtatt.
Enkeltmedlemmer har dessuten i
samarbeid med Dræggehyttens venner fortsatt
det gode arbeidet med Munkebotn Sti- og
renneprosjekt ledet av primus motor Kjell
Lervik.
Takker samtlige hyttevakter og andre frivillige
som i 2012 har bidratt til at Sandvikshytten
lever i beste velgående.
Velkommen til fjells! Jeg er stolt!
Knut Folkestad, hytteformann
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2. Rapport fra Styret for 2012.
Det har i 2012 sesongen vært avholdt 5
styremøter og 17 åpne hus.
Medlemstallet i foreningen er nå 106.
Styret har i 2012 bestått av:
Formann Kjell Lervik
Kasserer Gunnar Spjeld
Styremedlem Geir de Lange
Styremedlem Bjarte Arnesen
Styremedlem Jørn Vinje
Suppleant Eirik Torp Hartvedt
Suppleant Knut Folkestad

•

•
I løpet av året har styremedlem Jørn Vinje trådt
ut av styret.
I tillegg til 17 åpne hus har foreningen
i 2012 arrangert eller medvirket til følgende
arrangementer:
• 6. januar arrangerte foreningen
nyttårstreff. Dette var egentlig til erstatning
for romjulstreffet 2011 som dette året falt
ut p.g.a. mange arbeidsdager i romjulen.
• 17. februar gikk Damegardens
gourmetaften av stabelen med foreningen
som medarrangør. Vellykket arrangement
med utsøkt meny og 37 deltakere.
• 3. april var det ryddedugnad i Huset.
Vedskjulet, som på uforklarlig vis har en
tendens til å bli fylt opp av alt annet enn
ved i løpet av året, fikk sin primærfunksjon
tilbake.
• 4. mai var det i tråd med tradisjonen
bedugging av treet. Rolf (Dolla)
Rasmussen som feiret 67 år på denne
dagen assisterte Edmund Tangseth i
beduggingen og Irmelin Flygansvær la ned
blomster i armkroken til Madam Felle.
Reidar Skare la ned blomster på statuen
Sandviksgutten i parken nedenfor kirken.
Han markerte i den forbindelse at det var
20 år siden statuen ble reist.
• 17. mai sto som vanlig Jan Larsen for
flaggheisingen på Pilen. Oppunder 60 var
til stede i pøsende regnvær. Som vanlig ble
Fedrelands- og Bergenssangen avsunget.
Åse og John Lervik firte flagget kl. 21:00 i
tråd med tradisjon og forskrifter.
• 20. mai markerte korpset sin 155 års dag.
Foreningen stilte med mange medlemmer
og de fleste av de gamle kopifanene. Vi
hadde en stri jobb med å få vekk bilene
på Sandvikstorget. Dette er en sak styret
stadig jobber med (se nedenfor).
• 23. mai ble fanekassen flyttet fra DnB
på Torget til Byarkivet. Ansvarlig hos
Byarkivet er Torgeir Aase.
• 6. juni arrangerte vi fisketur med 13
deltakere. Været var denne gang på vår side
etter flere år med grisevær. For første gang
tok vi i bruk Facebook for å annonsere
arrangementet. Nytt av året var også at
en dame (Hege Elisabeth Vinje) brøt en
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•
•

•

•

•

•

•

•

av de få gjenværende mannsbastionene
i foreningen og ble første kvinnelige
deltaker. Hun tok premien for minste fisk
(20 gram), men fikk i tillegg flere fine
paler.
7. august døde tidligere formann Trygve
Klungland og ble begravet 15. august
i Sandvikskirken. Formannen holdt
minnetale. Det ble flagget på Pilen og
krans ble lagt ned på Sandviksgutten slik
tradisjonen er når tidligere medlemmer
begraves i Sandvikskirken. Godt oppmøte
fra foreningen.
24. august hadde vi besøk av Magne Lien
fra Sparebanken Vest på Åpent hus. Han
overrakte kr. 50.000 til Renneprosjektet.
30. august var det telling på
bensinstasjonen i Åsane. 7 mann stilte.
2. september deltok formannen
og 2. komp. Fredrik Eldholm på
Sandviksdagene. Formannen holdt
en kort innledning og la ned krans på
Havblikkstatuen i Sandviksparken. Presten
i Sandvikskirken Sverre Langeland holdt
tale og et kirkekor sang. Det var bra
oppmøte. Det er bestemt at praksisen med
å gjennomføre denne seremonien fra nå av
ikke skal gjentas hvert år. Hvor ofte vil bli
avtalt med arrangørene av Sandviksdagene.
11. september deltok styret i henting av
ved fra et borettslag i Skytterveien. Veden
har i løpet av vinteren bidratt til peiskos
i Huset. Fortsatt har vi en stabel som må
kappes og kløves lagret utenfor Huset.
På høstmøtet 19. oktober orienterte
formannen om situasjonen på
Sandvikstorget, om Renneprosjektet, om
internettsidene og om de gamle trommene
(se oppdatert informasjon nedenfor).
23. oktober var foreningen medarrangør
ved Damegardens utlodning i
Menighetshuset. Vel 40 deltakere la igjen
mange penger i Damegardens kasse.
Inntektene har vært med å finansiere
forbedringer i Huset.
2. november arrangerte foreningen
skalldyraften i Huset. 34 deltakere koste
seg med havets delikatesser.
28. desember arrangerte foreningen
det tradisjonelle romjulstreffet. 36
deltakere satte til livs standardmenyen
bestående av pinnekjøtt som hovedrett og
karamellpudding til dessert.
Den tradisjonelle telledugnaden på
bensinstasjonen i romjulen ble denne
gangen utført første uken i januar 2013.
Inntektene kommer uansett vel med i
foreningens kasse.

Sandvikstorget.
Styret er stadig i kontakt med Trafikketaten
i kommunen om denne saken.
Boligsoneparkeringen som ble innført ved

årsskifte 2012-2013 har ført til et redusert
antall parkerte biler på torget. I gaten ned fra
Sandviksveien er det montert 4 parkometre.
Fortsatt blir det imidlertid parkert midt i gaten
og langs midten av Sandvikstorget. Så vidt
vi har brakt på det rene er det Trafikketatens
intensjon å gjøre det forbudt å parkere langs
midten av både gaten ned til-, og på torget.
Torget ut mot Sjøgaten (på vestsiden) blir
regulert til parkering mens det i området av
torget mot bebyggelsen (på østsiden) ennå
ikke er fattet noen beslutning. Vi har overfor
etaten fremmet ønske om minst mulig område
avsatt til parkering. På grunn av innføringen
av boligsone er det ikke lenger mulig å ha
tidsavgrenset forbud mot parkering slik
vi hadde med forbudsskiltet for korpsets
marsjeringsdager. Her må vi søke spesielt ved
jubileet og spesielle anledninger.
Renneprosjektet
I løpet av våren har det vært utført
forberedende og aktivt arbeid på trerennen
i Munkebotn. Traséen er ryddet og
inntaksbassenget er bygget. I tillegg til Kjell
Helgesen og Thor Olsen har formannen
og deltakere fra Dræggehyttens venner og
Ravneberghytten deltatt. 1. mai var det felles
dugnad hvor tørrmurstøttene til trerennen ble
satt i stand.
Vi har i år mottatt kr. 100.000 i støtte og tilsagn
om støtte til prosjektet. Dette kommer på
toppen av de kr. 125.000 vi har fått tidligere år.
Nytt av året er at vi har fått kr. 50.000 av G.C.
Rieber fondene. Det var denne tildelingen som
gjorde oss i stand til å gå i gang med trerennen.
Status per i dag er at tømmeret er ankommet
Solheim Sagbruk på Osterøy. Det kommer
fra Indre Offerdal i Årdal kommune og er
mellom 170 og 200 år gammelt. Det er saget
opp i riktig tykkelse og ligger nå til tørk.
Neste steg er å sage ut indrefileten (alveden)
til 9 toms x 5/4 toms bord. Av dette skal det
lages prefabrikkerte seksjoner som skal hvile
på de 18 tørrmurstøttene. Impregnering
og overflatebehandling vil bli utført på
sagbruket. Arbeidene med å sage til, justere
og impregnere materialene vil bli utført i april
2013. Målsetningen er å få tilkjørt og båret
seksjonene på plass 1. mai, og med påfølgende
montering i de følgende uker.
Internettsidene
Vi har fått utviklet en mobilversjon av
nettsiden til Renneprosjektet; munkebotn.
no. Det gjør at folk via QR kode kan gå rett
inn på nettsiden via sin mobiltelefon. Sidene
er i tillegg til PC tilpasset formatet til ulike
typer smarttelefon. Rådet har vedtatt å gjøre
det samme med sidene til sandvikensbataljon.
no. Korpset og foreningen har delt utgiftene
på ca. kr. 7000 til dette. Det nye formatet er
implementert.

Sjefens hjørne
Først jeg vil si takk for en fantastisk
sesong. Det har vært en ære for meg å
få lov til å være sjef for Bergens beste og
fineste buekorps. I år har vi gått opp i
antall innmeldte og det er fantastisk. Jeg
håper det vil vokse enda mer til neste år
når det er buekorpsenes dag. Personlig
har jeg opplevd denne sesongen som
en av mine beste sesonger. Fra første til
siste dag på linje til har det bare vært
en fryd å gå som sjef. Når jeg har møtt
noen små hindre denne sesongen har
jeg hatt rådet mitt som jeg alltid har
kunnet spørre om hjelp og sammen
har vi løst utfordringene. Vi sjefene i
SSS alliansen har også hatt et fantastisk
samarbeid. Om det var en av oss som
lurte på noe, kunne vi bare spørre
de to andre sjefene om hjelp. Gamle

karene har også vært til stor hjelp. Jeg
vil her spesielt trekke frem de som har
engasjert seg på slagertreningene. Dette
har fått våre slagere til og bli bedre selv
om vi slår de beste marsjene i Bergen.
Damegarden har også vært til stor hjelp,
og lager blant annet verdens beste vafler
til oss på søndager. Tusen takk for deres
engasjement. Foreldre som har stilt opp
med alt fra å holde biler på avstand,
baking av boller og kjøring av soldater
er det også viktig og takke. Til slutt vil
jeg mest av alt takke alle de flotte guttene
som går i korpset. Dere er de beste,
og uten dere hadde det ikke vær noe
Sandvikens Bataljon.
En gang Sandviksgutt alltid Sandviksgutt
Sjef 2013 – Thomas Kyrkjebø.

QR-kode hjemmeside
http://www.sandvikensbataljon.no

De gamle trommene
Kommunetrommen fra 1957 er under
restaurering. Den brune trerammen er strippet
for ringer og beslag og vår malermester Jan O.
Larsen har tatt på seg å bringe den tilbake til
sitt opprinnelige utseende. Vi har måttet kjøpe
en del nye deler og beslag. Dette har vist seg
å by på mye hodebry ettersom opprinnelige
bolter og kroker er gått ut av produksjon.
Det vi har av originale deler er sendt til Oslo
for fornikling. Dolla har tilbudt seg å bidra
økonomisk. Vi er blitt lovet at alle deler skal
være levert klar til montering før 4. mai 2013.

QR-kode Munkebotn
http://www.sandvikensbataljon.no/
munkebotn/

Ny foreningslogo
Foreningen har fått utarbeidet ny layout på
brevhoder og konvolutter.
Det nye brevhodet kan man studere på
foreningens sider. Vi vil fortsatt benytte det
gamle logo inntil beholdningen av gamle
brevark og konvolutter er brukt opp.

Varmepumpe
Styret har sammen med Damegarden og Rådet
besluttet å dele på utgiftene til installasjon
av varmepumpe i Huset med en utedel og to
innedeler, en i hver etasje. I den forbindelse
har vi også fått Bergen kommune til å dekke
utgiftene til oppgradering av sikringsskapet.
Her er all innmaten skiftet ut til moderne
standard, og kapasiteten øket fra 35 til
50 Amp. I skrivende stund er begge deler
installert og i funksjon.
Styret
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La det ikke være tvil
Sandviksguttene handler hos

HELLEVEIEN
Søre Øyjorden 75 – 5035 Bergen – Sandviken
Tlf. 55 33 01 44
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Jan O. Larsen A/S
Malermester
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Et «must» for
alle buekorps
interesserte!
Markens Bataljon
1859 – 2009

FORLAG
www.bodoni.no

Salongene: Xhibition, ved Fløibanen, Åsane, Askøy og Knarvik.
Se vår hjemmeside: www.thinkhairwear.no eller ring 55 70 70 93.
Alle salongene har samme nummer.
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Herved ønsker jeg et
årsabonnement
på bladet Sandviksgutten
Navn .........................................................................................................................................................................................
Adresse ...................................................................................................................................................................................
Poststed ..................................................................................................................................................................................

Adr.: Grensegrenden 1, 5036 BERGEN

Send ingen penger – vi sender giro: kr 40,– pr. nr. + porto

Fra årets utdeling av offisersorden. Fra venstre: Andreas Høyland, Fredrik S. Johannessen, Sindre Flygansvær, Sebastian Stokken, Henrik Nødtvedt.

