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Terminliste høsten 2014, Gamlekarene
Dato
Fredag 29. august
Fredag 12. september
Fredag 26. september
Fredag 10. oktober
Tirsdag 21. oktober
Fredag 7. november
Fredag 21. november
Fredag 5. desember
Fredag 19. desember
Fredag 9. januar 2015

Arrangement
Åpent hus
Åpent hus
Åpent hus
Høstmøte *
Felles utlodning **
Høstfest ***
Åpent hus
Åpent hus
Åpent hus
Nyttårstreff ***

Ansvarlig
Dolla
Bjarte Arnesen
Geir de Lange
Kjell Lervik
Eyvind Hartvedt
Eirik T. Hartvedt
Dolla
Bjarte Arnesen
Geir de Lange
Kjell Lervik

Åpent hus starter kl. 19.30
*
Høstmøte starter kl. 19.00
** Felles utlodning starter kl. 19.00 i Sandviksveien 41 (Banna).
*** Høstfest og Nyttårstreff har bindende påmelding. Liste blir lagt ut i huset.
Påmelding kan også sendes på epost til ey.ha@online.no

Fisketuren 2014
Onsdag 4. juni 2014 arrangerte
Sandviksguttenes Forening sin
tradisjonelle fisketur. I år ble fisketuren
arrangert for 56. gang. Fra 1936, da hytten
på Sandviksfjellet ble innviet, var det
vanlig å henlegge et av foreningens møter
om sommeren her. I 1958 var en del av
foreningens medlemmer blitt såpass dårlig
til beins at man kom på å gjøre dette
møtet om til en fisketur. Siden har dette
vært tradisjon.
Til årets fisketur var 20 personer
forhåndspåmeldt, men kun 15 stilte på
Ludebryggen med fiskeredskap. Etter den
vellykkede turen i fjor med rekordfangst,
gikk turen også i år til østsiden av Askøy
for å teste fiskelykken. Vel framme ble
det ikke samme susen over nappene
som i fjor, men rimelig raskt klarte Kai
Roger Bruntveit å lande den første fisken
over rekken. Det mest overraskende
innslaget i fiske denne gangen var en
lange som nykommer Frode Dale fikk
opp etter halen og straks den landet på
dekk gulpet den opp en mindre fisk.
Dobbelt fiskelykke kan vi kanskje kalle
det. Premien til minste fisk gikk til Willy
Johannessen mens premien til største fisk
gikk til nykommer Frode Dale. Været
var strålende og inntak av mat og drikke
upåklagelig og fangsten ble etter hvert
upåklagelig.

Damegarden
Damegarden har normalt møter
siste mandag i måneden kl. 19.00 i
Huset. Nye medlemmer er hjertelig
velkommen.

Kontakt:
Irmelin Flygansvær
dronningoline@hotmail.com
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a var sesongen over for denne gangen, det betyr selvfølgelig et nytt nummer
av Sandviksgutten som du holder i hendene dine.
Det var vært en spennende sesong med en enda travlere mai måned
enn vi er vant med. Da sikter jeg spesielt til fellesoppvisningen vår med Skansens og
Sydnæs bataljoner, idrettsdag, 17. mai og ikke minst Buekorpsenes Dag! I tillegg var det
Sandvikens sin tur til å stå for arrangementene i SSS-aliansen, her må jeg få gi en ekstra
takk til Damegarden som alltid støtter oss, tusen takk!
Sesongen har vært utfordrene på mange områder, spesielt rekrutteringen. Dette er
ingen nyhet i buekorpsbevegelsen, men ett sted må det vel snu for oss og? Sesongen
2014 hadde vi dessverre ikke mer enn 1(!) ny soldat. Jeg vil benytte anledningen til å
spørre alle dere som er glad i Sandvikens Bataljon om litt hjelp. Jeg har selv gått gradene
i korpset fra soldat i 1999 til sjef i sesongen 2011 og 2012 og jeg må bare få si at det har
gitt meg så utrolig mye. Sandvikens Bataljon var et fantastisk sted å vokse opp i hvis jeg
kan få si det på den måten!
Buekorpsenes Dag er et stort høydepunkt for meg personlig, og ett av de største er
å se den fantastiske gamlekargjengen vår! Gamlekarene har alltid vært solid i antall og
de viser at de fremdeles har takten. I år var det spesielt gøy når vi passerte hverandre i
Dreggen.
Men det jeg savner, er oppmøte de andre årene, når det ikke er Buekorpsenes Dag.
Bataljonen er der fremdeles, og vi trenger hjelpen deres mer enn noen gang. I bladet
finner dere terminliste over diverse aktiviteter utover høsten som jeg håper flest mulig
kan delta på! Jeg må avslutte dette avsnittet med en litt krass tankevekker, og det er at
hvis ikke korpset overlever, er jeg redd det ikke tar lang tid før gamlekarforeningen går i
oppløsning og vi til slutt ikke har noe hus lengre heller.
Så derfor trenger verving og rekrutteringsarbeid å stå i fokus de kommende
sesongene. I løpet av sommeren og tidlig høst vil det bli dannet en verve/arrangements
komité som kommer til å hjelpe Rådet i bataljonen med dette arbeidet. Jeg skal ikke røpe
for mye nå, dette kan du lese mer om i neste nummer av Sandviksgutten.
Avslutningsvis vil jeg komme med litt skryt! Til Sandvikens Bataljon! Vi sliter med
med rekruttering, men jaggu er vi fremdeles det fineste korpset i by’n! De som har vært
offiserer i år har nå lang og god erfaring fra dette, vår stolte sjef hadde sin andre sesong
så han visste akkurat hvordan tingene skulle gjøres, soldatene har vært ivrigere enn noen
gang til å vise hva de kan og det gjorde de! Men det som kanskje har vært mest positivt
i år i forhold til tidligere år har vært den fantastiske slagergjengen! Jeg har selv vært så
utrolig heldig å få lov til å gå som slager i år, og kjenne å føle på det engasjementet som
har spredd seg. For oss var det ikke nok å møtes på vanlige marsjdager, vi har holdt
slagertreninger gjennom hele sesongen også, hver mandag på Flygeren, uansett vær!
Det jeg håper til neste år, er at vi klarer å spre det utrolige engasjementet vi har hatt,
den gleden vi har følt med luen på hodet og stokkene i hånden, til resten av korpset.
Da er jeg sikker på at Sandvikens Bataljon har en lysende fremtid! Det som var prikken
over i’en var å få en bekreftelse på det harde arbeidet vi la ned av buekorpsjurien som
kommenterte hvor bra slagergjengen var på 17. mai i år i BA!
Med dette ønsker jeg alle en riktig god sommer, og håper vi sees til høsten!
Eirik Torp Hartvedt

Forsiden: Sjefen Thomas Kyrkjebø hilser på fremtidig soldat Leon Flygansvær.
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Sesongen 2014
Tiende mars startet sesongen med første dag
på linje. Vi stilte 26 gutter, fire flere enn i fjor.
Vi håpet på flere nybegynnere etter hvert i
sesongen, men den gang ei dessverre.
Frem til påske gikk tiden med til
grunnleggende eksersis, øvinger og marsjering
i strøket vårt. Vi var sammen med alle de
andre korpsene invitert til markering av
Marinens 200-års feiring den 12. mai. Vi stilte
med offiserer og slagere. Dette ble en meget våt
feiring, regnet pøste ned, (det var jo Marinen,
så kanskje det var derfor?) Men feiring ble det.
Etter påske begynte treningen på
eksersisen ute på Flygeren, Sandvikstorget
er dessverre okkupert av parkerte biler som
gjør det svært vanskelig for oss å øve på
formasjonseksersis. Alle våre offiserene har
jo vært med på dette før, og med flinke og
lærenemme soldater gikk dette veldig fint.
Søndag 4. mai var det klart for SSSAlliansens idrettsdag. Heldigvis var været
på vår side i år! Fint og relativt varmt, så
gutter og andre oppmøtte fikk en trivelig
dag på Skansemyren. Det eneste skår i det

På Sandvikstorget første eksersisdag.

Fellesoppvisning på Mulebanen.
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som så ut til å bli den perfekte dag, var at
Sydnæs Bataljon ikke kunne stille. De var
truffet av konfirmasjonslynnet. De stilte med
sjef og en kompanisjef, og beklaget at de
ikke kunne stille fler, men lovet også å stille
sterkere ved neste korsvei og ønsket Skansens
og Sandvikens lykke til og måtte den beste
vinne. Det var vi som hadde ansvaret for
arrangementet og ledelse av idrettslekene i
år, så fungerende sjef satte lekene raskt i gang
når alle var klare. Øvelsene var løping 60 m,
lengdehopp og kast med liten ball før lunsj,
etter lunsj var det fotballturnering. Vi er
ganske gode på det å holde tiden, så når lekene
var slutt, var det oppstilling og marsj ned til
Skansen Brannstasjon og utdeling av diplomer
til de som skulle ha det, og det var mange
fra Sandvikens, faktisk så mange at vi vant
«SJEFENES POKAL FOR BESTE KORPS»!
En diger «bøtte» som i dag står til skue i
peisestuen i Huset!
Det neste store var 17.mai, vår 157.
stiftelsesdag! Det må nevnes her at før selve
dagen var det hektisk aktivitet blant slagerne.

Slagergjengen 17. mai.

Det var skifting av skinn og peiser, fletting
av nye pyntetau til trommene, (takk til Kai
Roger, du er dyktig på fletting også!), og
ringing rundt til gamle og nye slagere. Denne
innsatsen skulle betale seg på den store dagen!
Vi stilte som vanlig klokken 06.00 i Huset
for knyting av skjerf og klargjøring ellers. Så
kl. 06.40 var det oppstilling utenfor Huset for
avmarsjering til Sandviksgutten der vi la ned
blomster og ett minutts stillhet. Fra gutten
går vi videre til Formanns vei hvor vi hilser til
flagget som heises på Sandvikspilen klokken
07.00 til salutt for dagen fra kanonene på
Skansen. Deretter fortsetter runden rundt treet
tilbake til Huset hvor Damegarden serverer
frokost til alle fremmøtte.
Det neste på programmet var den årlige
kirkegang i Sandvikskirken med gudstjeneste
og velsigning av dagen. Deretter oppstilling
utenfor kirken for avmarsj til Christie Krybbe
Skoler og videre til Festplassen. Nå må det
nevnes at været var på alles side denne
dagen! Heldigvis! Flaggtoget startet og gikk
sin vante gang, selve ruten var litt forandret
i år, vi «slapp» smale Olav Kyrres gate, tok
Småstrandgaten og inn på Torgallmenningen
og ned til Ole Bulls plass og videre opp
til Teateret. Her sto alle dommerne. Her
hilser man de høye damer og herrer og
gjør så godt inntrykk man kan. Det skulle
vise seg at alle forberedelser slagergjengen
i Sandvikens betalte seg her! Dommerne
gav Sandvikens slagere full uttelling på
poengskalaen. (Undertegnede snakket med
BA`s hoveddommer et par dager senere. Han
fortalte at det var første gang på flere år at en
slagergjeng hadde fått full pott, og at vi var de
eneste i år!!!) Godt jobbet gutter!
Etter prosesjonen ble korpset dimittert på

Koengen for å gå samlet ut i Huset for videre
feiring av dagen med pølser is og brus.
Dette var en kjempefin dag på alle måter,
og Sandvikens vet å feire denne spesielle dagen
for oss alle på en verdig og fin måte.
Etter 17. mai var det de siste forberedelser
til den neste store dagen, nemlig SSSalliansens fellesutmarsj og oppvisninger
på Mulebanen lørdag 24. mai. Sandvikens
Bataljon var arrangør for dette år. Så vi hadde
forberedt oss godt på alle plan.
Vi marsjerte inn til Kjøttbasaren som
vanlig, og traff Skansens Bataljon der. Vi
skulle gå først og ledet an over Torget og
Torgallmenningen for å møte Sydnæs Bataljon
ved Den Blå Steinen. Det var sol og varmt vær
og mye folk i byen, og vi fikk presentert oss
på en stilfull måte. Heldigvis hadde Sydnæs
klart å samle sine tropper denne dagen, så det
var tre stilige korps som gikk taktfast tilbake
over Torget og videre opp til skansesvingene
hvor dagens første batalje mellom slagerne
skulle foregå! Det ble slått hardt og iherdig i
to omganger, vannblemmer og sår til tross,
jobbet de alle godt, men Sandvikens sto
igjen med den beste slagergjengen og vant
slagerkonkuransen! Deretter var det marsj
videre opp til og igjennom Fjellveien. Ca.
midtveis sto bilen med mat og drikke som
Damegarden hadde forberet. (Hva skulle
vi gjort uten disse fantastiske damene?!!!)
Maten gikk ned på høykant, og hvilen kom
vel med. Etter mat og hvile, gikk turen videre
til Mulebanen, og ventende musikkorps og
publikum. Musikkorpset satte i gang, så var
innmarsjen av korpsene i gang. Sandvikens
først, så Skansens og Sydnæs.
Så var det oppvisninger. Sjefen vår ønsket
alle velkommen , så var det i gang. Det er
alltid fint å se at det de har trent på gjennom
sesongen blir utført stilig og med presisjon.
Alle tre korps har all grunn til å være stolte
av seg selv! Etter oppvisningene var det som
vanlig defilering og parader for fanene før
avsluttende utmarsj og korpsene gikk hver
til sitt. En kjempefin dag på alle måter og
gratulasjoner til en fantastisk slagergjeng! Vel
blåst eller helst slått alle sammen!
Det neste store var Buekorpsenes Dag
lørdag 31. mai. Og hvilken dag det ble!! Været
var stålende, det var godt og varmt, kanskje litt
for varmt, men en fantastisk dag ble det! Som
vanlig ble det en tidlig start for offiserer og
slagere. Det skulle knytes skjerf på offiserene
og slagere justerte trommer før første økt
av dagen skulle begynne på Festplassen
med innmarsj og innledende runder i
fanebærerkonkuransen og slagerkonkuransen
og hornblåsere. Kun tre fra hver kategori går
videre til ettermiddagens finaler. Dette blir

kunngjort under ettermiddagsøkten, så alle
er spente på om «våre» utvalgte er med. Etter
at de innledende konkurransene er ferdig, er
det pause på et par timer så bataljonene og
gamlekarene kan forenes og stille samtidig
på Koengen. Deretter er det marsj over
Bryggen og inn til Festplassen, hvor det er
oppstilling før finalene skal gå av stabelen.
Først ut er fanebærere, så slagere og tilslutt
hornblåsere. Forhåpningene våre slo ikke
til denne gangen, men guttene våre gjorde
en hederlig innsats! Så var det parade for
alle faner før Bergenssangen ble avsunget og
korps og foreninger marsjerte hver til sitt for

avslutte dagen på sin måte eller delta på festen
i komiteens regi. For en dag det ble!!! En dag
som vil bli husket!
Det neste store for oss er landturen som i
år gikk til Lærdal. Denne er referert annet sted
i bladet.
Jeg vil på vegne av Rådet få takke alle som
har vært med på å gjøre denne sesongen til
det den ble: Kjempevellykket!!! Takk til dere
alle! Ha en god sommer og vel møtt til en ny
høstsesong.
Sandvikshilsen
Tore Waage
siv. Rådsmedlem.

Slagerkonk i svingene.

Morgenrunden 17. mai.

Buekorpsenes dag

(Foto: Malin Sveen Alfheim)
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Buekorpsenes dag
For en dag! Kan det bli bedre. Jeg regner
med at alle buekorpshjerter banket heftig
denne dagen. Trommevirvler, vaiende
faner, smilende buekorpsgutter og gamlekarer, og ikke minst et fantastisk vær! Det
var duket for BUEKORPSENES DAG.
Allerede i ti-tiden svingte det første
korpset inn på Festplassen. Så fulgte de
andre etter i tur og orden, og før klokken
elleve var alle korpsene på plass. Det var
tid for innledende runder i fanebærer-,
slager- og hornblåser-konkurransen.
Dommerne sto klare med ny-spissede
blyanter, skjerpede sanser og myndige
blikk – manglende takt, ustøheter, feilslag
eller «sure» toner – ingen ting unngikk
skarpskodde dommere. Spenningen var
til å ta og føle på. En kjapp pep-talk til
våre to (Sandvikens Bataljon hadde ikke

hornblåser med), noen oppmuntrende
ord, så var de klare….
Dommerne var fra alle de 14
korpsene, mens hornblåserne ble
vurdert av to profesjonelle musikere.
Undertegnede var dommer i fanebærerkonkurransen, mens Jan Fredrik
«Fedda» Helgesen hadde tatt på seg
det ansvarsfulle oppdraget å bedømme
slagerne. Vurderingskriteriene var
entydige og klare, men likevel – ville
ikke skjønn, bekjentskap og «slik-gjørvi-det» holdning påvirke dommernes
bedømming? For å unngå dette kunne
imidlertid den enkelte dommer gi «sine»
full skår. Både undertegnede og Fedda
mener dommerne stort sett var habile i
all sin inhabilitet…..
Resultatene ble vel som forventet, og

både «Fedda» og undertegnede er helt
sikre på at både Sindre og Andreas lå tett
opp mot en finaleplass. Skal jeg få lov å
komme med min personlige vurdering
av Sindre sin innsats: Han burde gått helt
til topps! Han ble offer for at noen andre
hadde fått et favorittstempel. Dessuten
slo vel «slik-gjør-vi-det» holdningen inn
hos noen av dommerne. Sindre hadde
en noe langsommere takt enn noen av
de topplaserte. Når det gjelder Andreas
kunne han med litt mer tur så absolutt
vært med i finalen!
Takk for at dere ga oss fine
buekorpsopplevelser, Sindre og Andreas.
Dere gjorde begge en kjempeinnsats!
Så var det tid for pause og litt mat i
skrotten før buekorpsgutter og gamle
karer igjen skulle ut å marsjere. Klokken
15.00 var det avmarsj fra Koengen. Et
yrende liv innover Bryggen med blide,
smilende og ikke minst fotograferende
tilskuere dannet en fantastisk ramme
rundt arrangementet. Innmarsj på
Festplassen. Alle de 14 korpsenes marsjer
ble spilt etter hvert som korpsene
sammen med sine gamle-karer marsjerte
inn. Gu’ kor flott de’ va’ – de’ va’ nesten te’
bjynne å grine a’!
Så gikk det slag i slag – finaler i de før
nevnte konkurranser, taler av ordfører
Trude Drevland og statsråd Monica
Meland, premieutdeling – og så til slutt
parademarsj med alle de buekorpsfaner
som finnes i Bergen, og det er ikke få!
Fantastisk! Det virkelig svulmet i brystet
på en gammel bauekorpsgutt.
Og så ble det festet – noen på SAShotellet på Bryggen, andre i sine egne
lokaler. Rykter forteller at de siste forlot
vårt lille hus i Grensegrenden i firetiden –
ja, om morgenen altså. Men det er jo helt
OK – Det er fire år til neste gang.
De’ e’ stas å vere bauekorpsgutt!!
Edmund Tangseth
Gamlekarene på vei til Koengen.
(Foto: Jørn Johanessen)
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Landturen til Lærdal
Landturen gikk i år til Lærdal. Fredag den
13.! Kl. 17.00 var alle ombord i bussen, og
vi var på vei. Stemningen var god og alle
gledet seg over at turen var i gang. Noen
av deltakerne kjørte egne biler, og noen
startet tidlig på dagen for å gjøre klart til
vi andre kom med blant annet å dele ut
mat i hyttene. Vi holdt tiden, og var på
plass i Lærdal ca. 20.30. Da alle hadde
kommet på plass, var det lagt til rette for
steking av pizza og sosialt samvær blant
deltagerne før vi gikk hver til vårt og det
var ’natt a. Neste morgen var det tidlig
opp til frokost før dagens aktiviteter skulle
starte.
Første aktivitet på programmet var 60
meter løp. Guttene stilte i 4 aldersklasser
hvor nr. 1 og 2 blir premiert. Neste post på
programmet var fotballturnering, soldater
og slagere mot offiserene. Så var det di
voksne (foreldre) mot «de andre», vem
som vant, tja si det?!
Luftpistol og luftgeværskyting var
neste på programmet. Her skyter de
minste med pistol mot store skiver, de
aller yngste på 7,5 m og de litt eldre på
10 m. De større skyter med luftgevær på
små skiver på 20 m avstand. Som vanlig
var det variert skyting. Noen var gode

Fra landturen Lærdal.

og andre ikke helt topp. Her er premiene
plaketter til nr 1 og 2 i hver klasse, med
vandrepokal til beste skytter uansett
klasse.
Etter skytingen ble det grillet til lunsj.
Pølser med tilbehør. Nam! Her var det
Bjarte som var grillmester og sørget for at
alle ble mett. Etter middag var det tid for
egenaktiviteter. Noen satt og pratet, andre
kjørte rundt campingen i store trøbiler di
kunne leie på stedet. Om kvelden vartet
damene opp med en høydare, nemlig
Taco med tilbehør!!! Nam og atter nam!!!
Det ble spist godt og lenge, så dette var ja
en ordentlig høydare! Takk for maten.
Så var det klart for Rådsmøte. Det er
på dette møte Rådet bestemmer hvem av
guttene som skal ha hva. Møtet gikk veldig
bra, og enigheten blant medlemmene var
stort sett enstemmig. Etter møte var det
sosial omgang til det var på tide å tørne
inn, vi skulle jo returnere til Bergen neste
morgen.
Dagen for avreise var her, og alle var
pakket og klar i god tid før bussen skulle
komme. Korpset stilte på linje og sjefen
delte ut hederliger til guttene. Deretter
tok korpset en runde på campingen og
inn til og rundt i Lærdal sentrum, før di
returnerte til campingen. Bussen kom og
vi lastet opp og turen tilbake til Bergen

var i gang. Den gikk uten forsinkelser av
noe slag.
Tilbake i Sandviken hoppet to av
oss av bussen for å gjøre alt klart på
Sandvikstorget. Bussen kjørte videre
til Dreggen hvor de guttene som ikke
var med på turen ventet sammen
med gamlekarer og foreldre og andre
interesserte. Bataljonen stilte på linje, så
gikk turen ut til Sandviken hvor utdeling
av plaketter medaljer og pokaler skulle
deles ut. Det var nok mange spente gutter
og andre tilstedeværende på Torget denne
ettermiddagen! Hvem som fikk hva kan
dere lese om i egen presentasjon et annet
sted i bladet. Selve avslutningen med
sjefen sin tale til Bataljonen ble en rørende
stund for oss alle. Så for vi se hva neste
sesong bringer. Lykke til Thomas, hva du
enn finner på du vill gjøre, er du i våre
tanker!
Til slutt takker jeg igjen, på vegne av
Rådet for en flått sesong, en kjempefin
landtur med mye gøy og løyer. Takker
også damegarden for deres uvurderlige
hjelp og støtte gjennom sesongen, og
ellers alle som har vært med. Stor takk til
dere alle! Vi ønsker dere alle en kjempefin
sommer.
Tore Waage

Sandvikens bataljon på landtur.

Sandviksgutten nr. 1 – 2014

7

Årets utdelinger
Løping:
YNGSTE Klasse tom 7 år:
1. Markus Arildsen
2. Ruben Thomassen Kårtveit

Skyting:
YNGSTE klasse:
1. Markus Arildsen
2. Axel Thomassen Kårtveit

MELLOMSTE klasse tom 10 år:
1. Axel Thomassen Kårtveit

MELLOMSTE klasse:
1. Kristian Berge Hansen
2. Eirik Birkeland

ELDSTE klasse tom 14 år:
1. Bjørn Magne Øvrehus
2. Markus Thorstensen
KLASSE 15+:
1. Sindre Flygansvær
2. Rene Haldorsen

ELDSTE klasse:
1. Christoffer Dale
2. Markus Thorstensen
KLASSE 16+:
1. Rene Haldorsen
2. Håkon Sekse
Beste nybegynner Markus Arildsen.

Pokaler:
Beste nybegynner:
Markus Arildsen
Mest fremgangsrike soldat:
Sindre Folkestad
Beste soldat:
Trygve Arnesen
Beste skytter alle klasser Rene Haldorsen.

Mest fremgangsrike slager:
Kristian Berge Hansen
Beste slager:
Christoffer Dale
Beste skytter:
Rene Haldorsen
Beste offiser:
Rene Haldorsen

De beste skytterne f.v. Håkon Sekse,
Rene Haldorsen, Christoffer Dale, Markus
Thorsensen, Eirik Birkeland, Kristian Bergen
Hansen, Axel T. Kårtveit og Markus Arildsen.

8

Sandviksgutten nr. 1 – 2014

Beste slager Christoffer Dale.

Mest fremgangsrike slager
Kristian Berge Hansen.

Beste soldat Trygve Arnesen.

Faneorden f.v. Henrik Nødtvedt og Andreas
Høiland.

Ordner og hederstegn
5 års medalje:
Rene Haldorsen og Håkon Sekse
10 års medalje:
Ingen
Offisersorden:
Rene Haldorsen
Faneorden:
Andreas Høiland og Henrik Nødtvedt

Beste offiser Rene Haldorsen.

Gavekort for flest besøk på Sandvikshytten:
Sindre Folkestad og Håkon Sekse
Ørneorden:
Jan Olav Larsen

Slagerorden:
Ingen
Sjefsorden:
Thomas Kyrkjebø

Fem års medaljer f.v. Rene Haldorsen og
Håkon Sekse.
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Referat fra årsmøte i
Sandviksguttenes Forening 7. mars 2014

Årsrapport 2013 – Sandvikshytten
Hyttestyret har i 2013 bestått av:
Stein Ove Natland, Jan O. Larsen, Kjell Lervik. Jan
Fredrik Helgesen og Knut Folkestad
2013 har vært et godt og stabilt driftsår. Hytten har
vært åpen 40 av 43 hyttevakter. Sammenliknet mot

17 medlemmer var møtt frem. Formann Reidar Skare

Valgkomite:

ønsket velkommen. Det var ingen merknader til

Edmund Tangseth og Reidar Skare

innkalling eller sakslisten.
Innkalling ble godkjent, Reidar Skare valgt til
ordstyrer og Eyvind Hartvedt valgt til referent.

Revisorer:
John A. Lervik og Gunnar Spjeld

Dag Nilsen og Curt Haugland ble valgt til
protokollunderskrivere.

2012 var vi åpen 41 av 42 hyttevakter.
Tross liten nedgang er hyttevaktene stabile med
gode besøkstall og god omsetning, så og si spredt
utover hele året. Cirka 1300 personer har skrevet seg
inn i hytteboken.
Hytten har ellers vært leiet ut 1 gang.
Vår kjære bataljon var dessuten på overnattingstur

Diverse utvalg og komiteer:
Bladet og nettsidene:

Sak 1. – Protokoll for 2013

Redaktør Eirik Torp Hartvedt, Kjell Lervik, Eyvind

Ingen merknader

Hartvedt, Edmund Tangseth og representant fra
Damegarden

Sak 2. – Årsberetning

en helg i oktober- og var faktisk heldig med været.
Konkurransen blant de aktive i SB om mest
antall besøk på hytten ble premiert med et gavekort
pålydende kr 1000,-. Denne gikk til Håkon Sekse
(offiser) for 12 ganger.
Hytten hadde godt varelager ved årskiftet hvor
nettooverskuddet på kr 13 219,- er satt i bank.

med orientering fra styret (vedlagt) – Ingen

Flaggheisere:

merknader

Pilen Jan Olav Larsen (opp)

samt at noen hyttestyremedlemmer har utført

Det har vært avholdt 3 «offisielle» dugnader,

Pilen John A. Lervik (ned)

dugnadsarbeid på eget initiativ. Dugnadsånden er

Sak 3. – Regnskap

Sandvikstorget 1 Dag Nilsen

meget viktig for hyttens eksistens, og den lever i

(vedlagt) – Regnskapet ble godkjent.

Sandvikstorget 2 Einar Berge Hansen

Sak 4. – Redegjørelse fra Husstyret

Arkivarer:

(vedlagt)

Kjell Lervik og Eyvind Hartvedt

Sak 5. – Redegjørelse fra Hyttestyret

Representant Buekorpsmuseet:

(vedlagt)

Kjell Lervik

Sak 6. – Innkomne forslag.

Representant Rosesmuggrendens Vel:

Ingen.

Frantz Dueland

Sak 7. – Valg

Dommer til Fanebærerkonkurransen Buekorpsenes

Valgkomiteens innstilling fra Edmund Tangseth.

Dag 31. mai 2014:

Solcelleanlegget er nå ferdigmontert med lys og

Formann: Rolf Henning Rasmussen ny

Edmund Tangseth

stikkontakter i alle rom. De gamle parafinlampene er

beste velgående blant hyttestyrets medlemmer og
hyttevakter.
Av dugnadsarbeid som er utført 2013 kan nevnes:
Ryddet/ beskjært skog foran, på nedsiden av
hytten slik at hytten nå lever opp til sitt navn
«Utsikten».

Styremedlemmer:

31. mai 2014:

Bjarte Arnesen gjenvalgt 2 år

Jan Fredrik Helgesen

Arne Jacobsen ny 2 år

bygget om til solcellestrøm.
Takk til alle som har deltatt på dugnadene. (Kjell
Lervik, John Lervik, Jan Olav Larsen, Kjell Helgesen,
Ronny Muri og Knut Folkestad). Spesielt rettes
elektriker. Disse har, utenom de vanlige dugnadene,

Rasmussen:
Utvendig på huset er vegger vasket og malt. Det
er ryddet rundt huset og foretatt beskjæring av trær

utført arbeid som jeg håper vi får glede av i mange år.
Vi er nå godt inne i 2014 og det ser ikke ut
til at stabiliteten på hyttevaktene, besøkstall og
dugnadsånd har avtatt.
Enkeltmedlemmer har dessuten i samarbeid med

og foretatt beplantninger. Det er montert nye vinduer

Dræggehyttens venner fortsatt det gode arbeidet med

Husstyret:

i 1. og 2. etasje på gavlveggen. På søre veggen er det

Munkebotn Sti- og renneprosjekt ledet av primus

Rolf Henning Rasmussen, Dag Nilsen, Trond Skare,

skiftet vindu og montert utvendig rømningsvei over

motor Kjell Lervik.

Willy Johannessen og Reidar Skare.

tak. På kjøkkenet er det installert ny oppvaskemaskin.
Boden er vurdert som farlig å benytte til sitt formål

Hyttestyret:
Knut Folkestad, Stein Ove Natland, Jan Olav Larsen,
Kjell Lervik og Jan Fredrik Helgesen
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stående under tak utenfor.

stått for installasjonen av solcelleanlegget. Meget flott

Orientering fra Husstyret v/Rolf Henning

Eirik Torp Hartvedt gjenvalgt 1 år

ved. Vedboden fremstår nå ryddig, men smikk full av

igjen en stor takk til Ronny Muri og hans far som er

Alle valg ved akklamasjon.

Eyvind Hartvedt ikke på valg

Geir de Lange ny 1 år

Vedbod har fått hyller og knagger for alt verktøy
og materiell. Det har vært kappet, kløyvd og bært inn

fjernet, men disse skal få sin renessanse ved at de blir

Dommer til Slagerkonkurransen Buekorpsenes Dag

Suppleanter:

Det er laget eget skap på «Privaten» for bl.a batteri
og styringspanel til solcelleanlegg

ved og vi har fortsatt massevis av ferdig kløyvd ved

1 år.

Kjell Lervik ikke på valg

Ytterdør og flaggstangfundament er blitt malt.
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og derfor fjernet på kranbil.

Takker samtlige hyttevakter og andre frivillige
som i 2013 har bidratt til at Sandvikshytten lever i
beste velgående.
Velkommen til fjells!
Knut Folkestad, hytteformann

Referat fra årsmøte i
Buekorpsmuséet 12. mai 2014
Saksliste:
1. Årsberetning for 2013
2. Regnskap for 2013
3. Valg
4. Orientering om styrets videre planer
Etter årsmøtet holdt Per Hagelien et
foredrag om «Hva er det som er så viktig
med å gå i buekorps?» med utgangspunkt i
boken han har skrevet: «Buekorpsboken».
Styrets formann Odd Hugo Eriksen
ønsket velkommen til de 16 fremmøtte til
Buekorpsmuseets årsmøtet, noe som må
sies er et skuffende antall.
Mange tidligere buekorpsslagere
er på Koengen og øver for å delta i
Hovedprosesjonen 17. mai. Det kan
være en grunn til at så få stilte opp i
Buekorpsmuseet i dag.
Møtet åpnet kl 19.05.

1. Årsberetning for 2013
Gjennomgått og godkjent

2. Regnskap for 2013
Gjennomgått og kommentert av kasserer
Knut Arne Olsen. Godkjent.

3. Valg
Valgkomiteens formann Arild Lilleskare
presenterte valgkomiteens innstilling for
valget:
Det skal velges 2 styrerepresentanter
for 2 år og 1 varamedlem for 2 år.
– Kurt Djupevåg fra Sydnæs innstilles
til styremedlem for 2 år.
– Knut Arne Olsen Fra Fjeldets
innstilles til styremedlem for 1 år. Bjørn
Brynjulfsen ønsket fritak for å sitte i
styret. Han hadde egentlig 1 år igjen av sin
styreperiode.
– Frode Mæhlum fra Fjeldets, gjenvalg
for 2 år.
– Martin Trones fra Skutevikens,
varamedlem for 2 år.

Erstatter Helge Karlsson fra Sydnæs.
Valgkomiteens innstilling ble tatt til følge.

4. Orientering om styrets
videre planer
Knut Arne Olsen orienterte om
styrets videre planer for aktiviteter i
Buekorpsmuseet i tiden fremover.
Oppgraderingen som er blitt gjort
i Buekorpsmuseet siste året har gjort
lokalen bedre både i forhold til å ha en
god oversikt og for bedre å kunne ta vare
på gjenstandene vi har fått. Arbeidet med
å få de gamle fanene plassert i Bergen
Byarkiv er i gang. Mange av disse står
i dag lagret hos Willy Padøy, Padøy
Transport. Takk til Willy Padøy for at han
har hjulpet oss med dette.
Det er meget gledelig at det
siden åpningen av utstillingene om
Buekorpsenes Dag 12. mars, har det vært
over 500 besøkende i Buekorpsmuseet.
Videre utover året vil det bli flere
utstillinger og foredrag i Buekorpsmuseet,
bl.a. Einar Langlos utstilling om «100
gjenstander» og historien om disse.
Dette vil være et supplement til den faste
utstillingen.
Det planlegges også en utstilling
basert på Per Hageliens «Buekorpsboken»
med hva som er så spesielt med buekorps
og å gå i dem. Dette er tenkt presentert av
aktive gutter og gamlekarer vist på skjerm
i museet.
Det vil også fremover bli samarbeid
med Årstad videregående skole som
så kreativt har vært meget delaktige i
utforming av utstillinger i museet.
Det fra Buekorpsmuseets side søkt om
støtte fra Bergen kommune for utgivelsen
av Trommeboken.
Videre finnes det 1000-vis av
elektroniske bilder og andre gamle
papirbilder man har mulighet til å scanne
for å kunne vise disse på skjermer i

Buekorpsmuseet. Å scanne bilder er noe
vi kan få ordnet selv uten at det behøver
å koste noe. Det vil også bli spurt om
vi kan bruke bilder publisert på www.
buekorpsene.com til dette.
Det vil bli filmet alle opptredener som
vil finne sted på scenen på Festplassen på
Buekorpsenes Dag 2014. Denne filmen vil
bli vist på en av skjermene i museet.
Museet ønsker å få touch-skjermer
installert på bakrommet til å vise bilder
og filmer.
Planer for flere utstillinger og
aktiviteter i Buekorpsmuseet fremover er
under arbeid og vil bli formidlet til alle
når det er aktuelt.
Formannen takket til slutt alle
fremmøtte for å komme i dag og takket
spesielt avtroppende styremedlem
Bjørn Brynjulfsen og varamedlem Helge
Karlsson for lang og solid tjeneste i
Buekorpsmuseet. Odd Hugo overrakte
blomster til dem begge.
Årsmøtet hevet kl 19.40.
Bergen 2. juni 2014,
Frode Mæhlum, referent

Odd Hugo Eriksen ønsket så velkommen
til Per Hagelien fra Nygaards som har
skrevet «Buekorpsboken». Han holdt et
foredrag om det å gå i buekorps. Dette
foredraget er vedlagt.

Bladet for alle
Sandviksgutter
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Renneprosjektet – statusrapport

Deltagere: De første deltagerne er ankommet og har fått på verneutstyret.
Fra venstre: Fredrik Eldholm, Rene Haldorsen og Andreas Høiland.

I forrige nummer av bladet hadde vi
en lang reportasje om Munkebotn Sti
og Renneprosjekt. Dette er en liten
statusrapport. I neste nummer håper vi å
kunne rapportere at hele den nederste del
av rennene er på plass.
1. mai ble det årets hoveddugnad
avholdt. Målet denne gang var å bære
frem stein til murstøttene for stålrennen.
Dagen før ankom et lass med stein (mye
stein) som var transportert helt fra
Karmøy. En tilstrekkelig mengde av denne
skulle bæres på ryggen opp i skråningen
slik at de var klare til en senere dugnad
hvor murstøttene skal bygges opp i riktig
høyde. 4 korpsgutter pluss 4 gamlekarer

Fundamentene på plass

12
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Rene Haldorsen gjør klar til å entre stigen med en tung stein i sekken.

Narurstein fra Karmøy lastes av ved demningen i Munkebotn.

fra Sandvikens og Dræggens deltok.
Resultatet ble at vel 100 solide naturstein
ble båret i sekker og bæremeis opp en
lang stige som var plassert i skråningen.
Det var de fire korpsguttene som sto for
de tyngste takene, og det var på slutten av
dagen mange ømme lårmuskler.
I ukene etter var to gamlekarer i sving
med å støpe fundamenter for murstøttene.
Når bladet går i trykken er alle disse på
plass med et gjengestag innstøpt. Steinen
som ble båret opp skal som nevnt brukes
til å mure støttene opp i riktig høyde. På
toppen av støtten skal det monteres en
«vugge» som stålrennen skal hvile i. Selve
rennen blir laget på samme måte som den
originale. Et 16’ (40,6 cm) rør blir splittet
på langs. Siden de opprinnelige rennene
ble laget for 140 år siden har det skjedd en
del utvikling på materialfronten. De nye

rennene blir derfor laget i rustfritt stål. De
kommer som de opprinnelige i lengder på
6 meter. Rennene er nå i produksjon hos
Nomek i Skuteviken. Vi kommer tilbake
med en fyldig reportasje i neste nummer
av Bladet.

Kjell Lervik blander sement til fundamentene.

Heder til Damegarden
På Beduggingen 4. Mai 2014 fikk to av

grupper i forbindelse med jubileer. I

Damegardens medlemmer tildelt madam Felle

1917, ved 60-års jubileet, overrakte

medaljen i gull for sin mangeårige innsats

damene en blå silkefane til korpset.

i Sandvikens Bataljons damegarde. Berit

Formålet er å være behjelpelig

Flygansvær i 43 år og Hjørdis Dueland i 41 år.

med økonomi og praktisk arbeid

De er fortsatt aktive medlemmer begge to i

for guttene og korpset. Etter at

Damegarden. Ikke minst er vi imponert over

Bataljonen fikk sitt eget hus, så har

at Hjørdis Dueland fortsatt «holder koken» 87

damegarden hatt sine møter der fra

år gammel.

15. Februar 1979.

Damegarden, eller Sandvikens Bataljons

Det begynner etter hvert å

Til venstre: Hjørdis Dueland og Berit Flygansvær

Dameklubb som den het den gang, ble første

bli «tynt i rekkene» i Damegarden

gang stiftet i 1930 og fungerte på den måten

så vi tar svært gjerne i mot nye medlemmer.

utlodning hver høst, og damegardens gour

at man var på «hjemmebesøk» hos hverandre.

Vi møtes den siste mandagen i måneden til

met-aften om våren. Damegarden består av

Initiativtaker var Anny Dueland. Før det var

koselig samvær og hjelper til med å holde

interesserte mødre, bestemødre og venner.

det ved flere anledninger dannet midlertidige

Bataljonens uniformer i orden. Vi arrangerer

Ørneorden til Jan Olav Larsen
Jan Olav Larsen startet som soldat i 1954 og gikk som halvtropp i 1957

Hansen var 16. mai 2003 her for å vise

under 100-års jubileet. I 1959 finner vi han som tamburløytnant som det

og se hvordan tauverket skulle heises på

het den gang. I 1960 ble han valgt som adjutant, men han fortsatte ikke i

plass. 17. mai var også Svein Berentsen

offisersrekken. Han gikk derimot inn i slagergjengen og avsluttet sin tid i

på plass for å vise meg at alt skulle være

bataljonen i 1963 som trommeslager.

perfekt. Etter dette har jeg rigget til 16.

Han fungerte lenge som protokollskriver for Bataljonen og det er en
fryd å lese hans beretninger fra protokollene.
Han har imidlertid holdt kontakten med buekorpsmiljøet og gitt
betydelige bidrag til både Bataljonen, Foreningen og Hytten gjennom

mai og heist flagget 17. mai. Det samme
har Åse og John Lervik gjort – tatt ned
flagget presis kl. 21.00 17. mai i årene
2003 – 2014.
2002 – Tåke fra midten av Sandviksfjellet

tilstede 48 personer

2003 – Opphold – solglimt			

tilstede 69 personer

ved å heise flagget på Sandvikspilen kl. 07.00 om morgenen. Dette har

2004 – Tåke – opphold			

tilstede 38 personer

han utført hvert år til punkt og prikke i samfulle 12 år.

2005 – Opplett-solglimt-kaldt-vindstille

tilstede 51 personer

2006 – Bra vær – Sol			

tilstede 40 personer

2007 – Fantastisk flott vær			

tilstede 82 personer

2008 – Fantastisk flott vær			

tilstede 56 personer

ØRNEORDEN i 2014 for stort og oppofrende arbeid for Sandvikens

2009 – Solgløtt-fin temperatur-tørt og fint

tilstede 68personer

Bataljonen, Sandvikshytten og Sandviksguttenes forening.

2010 – Opphold- 6 grader kl.07.00		

tilstede 55 personer

2011 – Opphold – klart			

tilstede 65 personer

2012 – Regn – tåke			

tilstede 46 personer

Fra sin tid som flaggheiser, beretter Jan Olav Larsen følgende:

2013 – Opphold – klart-fin temperatur		

tilstede 82 personer

Ble valgt på årsmøte 2003. Overtok etter Kåre Langeland, var sammen

2014 – Tåke-lett regn-senere fint vær		

tilstede 71 personer

styreverv og verdifullt dugnadsarbeid.
Hvert år siden 2002 hilser han Sandviken og byen til 17.-mai feiring

Vi husker også banneret på Huset vårt i 2007 i anledning 150-års
jubileet.
Dette kan vi takke JAN OLAV LARSEN for som får tildelt

Overrekkelsen av Ørneorden-medaljen vil finne sted i Huset til
høsten.

året 2002. 16. mai om kvelden går turen opp Stoltzen for å feste tauverk
på pilen. Det kan være en utfordring å kaste linen over selve vindpilen i

17. mai 2008 var det 80-års markering for flaggheising. Det var Fredrik

sterk vind, men med flere forsøk har det gått greit! Når dette er på plass, er

Skulstad som startet denne tradisjonen. Kjell Lervik holder tale for dette

alt klart til å heise flagget 17. mai. Selve det spesielle tauverket er spleiset

jubileum og for dagen. Han stilte i dress, skalk og medbrakt høytaler.

og flettet slik at det passer på pile, laget av Svein Berentsen. Det blir

17. Mai 2014 etter flaggheising og sang, talte Kjell Lervik angående

avsunget: Ja vi elsker...; Bergenssangen og Du sterke bataljon. Opptelling av

reising av pilen den 28. september 1879, 135 år siden. Her vil der bli en

publikum skjer rett etter flagget er gått til topps, de som der er til stede er

markering 28. september 2014 med oppsetting av plakett i anledning 135-

med i antallet kl. 07.00.

års markering.

Svein Berentsen, Willy Hovland, Åse og John Lervik, Einar Berge
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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

Offiserene 2014:
1.rekke f.v.: Trygve Arnesen,
Sebastian Stokken, Christoffer
Dale og Sonde Birkeland.
2.rekke f.v.: Håkon Sekse,
Bjørn Magne Øvrehus, Fredrik
Eldholm, Thomas Kyrkjebø,
Sindre Flygansvær og Markus
Thorstensen.
3.rekke: Rene Haldorsen, Andreas
Høiland og Henrik Nødtvedt.

