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Terminliste høsten 2015, Gamlekarene
Dato
Fredag 21. august
Fredag 4. september
Fredag 18. september
Fredag 2. oktober
Fredag 9. oktober
Fredag 16. oktober
Tirsdag 27. oktober
Fredag 30. oktober
Fredag 13. november
Fredag 27. november
Fredag 11. desember
Fredag 8. januar 2016

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

Ansvarlig
Kjell Lervik
Bjarte Arnesen
Eyvind Hartvedt
Kai Roger Bruntveit
Geir de Lange
Kjell Lervik
Eirik T. Hartvedt
Bjarte Arnesen
Eyvind Hartvedt
Kai Roger Bruntveit
Geir de Lange
Eirik T. Hartvedt

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

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 2015
Også i år hadde en dame
(Liv Marie Folkestad)
blandet seg med
mannskapet.
Jan O. Larsen sikret
seg som vanlig en av
premiene, denne gang for
mest fisk.

Dolla drar på dekk dagens
første godt hjulpet av Willy
Johannessen. I bakgrunnen
Eyvind Hartvedt.

Dolla fikk en pen pale på
1,12 kg.
I år ble fisketuren arrangert for 57. gang.
Tradisjonen startet i 1958 da den gamle
garde av Gamlekarer fant ut at gamle
rutiner måtte endres. Sandviksguttenes
forening inntil da avholdt sitt årlige
sommermøte på Sandvikshytten. Nå var
mange av de gamle traverne blitt såpass
dårlig til beins at man i stedet valgte å
kombinere dette møtet med en fisketur.
Denne tradisjonen har med få unntak
stått seg.

Som vanlig startet turen på
Ludebryggen første onsdag i juni presis
kl. 18:00. MK Ragnhild Sofie la fra kai
med 17 fiskere, også denne gang inkludert
et kvinnelig «mann»skap Liv Marie
Folkestad.
Været var ikke det beste, så turen gikk
til innsiden av Askøy.
Først ute med fangst var Dolla.
Han dro i gang med en 1,12 kilos pale.
Jan Larsen utmerket seg som vanlig i

Premie

For største fisk
Sandviksguttenes
fore

ning

Faksimile
av diplomen
for største
fisk.

Fisketuren

03. juni -

2015
Tildelt: Arve S
ætersdal
Bergen

03.esen06., form
Bjarte Arn
- 201
ann5

premiesammenheng og sikret seg premien
for mest fisk (3 stk.).
Arve Sætersdal fikk en pen lange (eller
var det brosme) på oppunder 2 kg. og
sikret seg med denne premien for største
fisk (se faksimile).
Vel tilbake til Ludebryggen kl. 23.00
ble fangsten fordelt. Denne gangen var
kattene i Sandviken bare mellomfornøyd.

Nok en sesong er over, og
vi ser fremover!
SANDVIKSGUTTEN
I REDAKSJONEN:
Eirik Torp Hartvedt (Redaktør)
Mobil: 993 69 376
E-post: hartvedt.eirik@gmail.com
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 2014
Thomas Kyrkjebø
Mobil: 411 73 982
FORMANN
SANDVIKSGUTTENES
FORENING
Bjarte Arnesen
Mobil 906 54 942
LEDER DAMEGARDEN
Irmelin Flygansvær
Mobil: 473 27 676
E-post: dronningoline@hotmail.com
BILDER LEVERT TIL BLADET FRA:
Tore Waage
Eyvind Hartvedt
Kjell Lervik
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Grensegrenden 1
5036 Bergen
HJEMMESIDE INTERNETT:
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Bankkontonummer: 3624.51.25040

S

esongen er over for denne gang og vi kan alle ta sommerferie med god
samvittighet. De siste årene har denne spalten «redaksjonelt» blitt brukt til å
komme med litt subjektive meninger og kommentarer samt litt informasjon fra
redaksjonen. Dette nummer er intet unntak.
I dette nummer av Sandviksgutten får du fyldig og interessante rapporter om
sesongen vi har lagt bak oss, Landturen til Kinsarvik, fisketuren for gamlekarene m.m.
Jeg har lyst til å bruke litt tid til å skrive om 160 års jubileet som snart treffer oss.
I 2017 skal vi feire at det er 160 år siden Søren Stoltz og gjengen startet det hele. Lurer
på hva de hadde sagt hvis de visste den gang at de begynte på noe som skulle vare så
lenge. For å sette det litt i perspektiv er Sandvikens Bataljon eldre enn verdens eldste
fotballklubb, som for ordens skyld er Sheffield FC.
Jeg har i mange år tenkt med meg selv at «vi skal hvertfall ikke være de som gjør
at korpset går under», sånn tenker jeg ikke lengre. Med de offiserene som går, den
slagergjengen som har slått fra seg hele våren, og soldatene som har øvd hele sesongen
på å holde takten, så går dette bare en vei, og det er oppover!
Engasjementet som jeg har etterlyst ved tidligere anledninger er så til de grader
tilbake, og det er deilig å se! Det tror jeg alle som er glad i buekorps kan være enig i.
Sesongen 2015 har vært en opptur på flere måter, vi har for første gang på mange år
stilt over 30 gutter på linje, med siste dag på linje som beste dag med 33 gutter, DET er
bra det. Men snart begynner arbeidet opp mot neste sesong. Sjefen for 2016 sesongen
skal velges i august og da er det bare å sette i gang.
Årene fremover kommer til å bli spennende, jeg aner et lite generasjonsskifte noen år
frem i tid, det er viktig at vi allerede nå begynner å tenke på dette, så vi ikke på nytt må
sette inn en 14 åring som sjef. Selv om det gikk over all forventing den gang.
160 års jubileet er noe alle gleder seg til. Jeg håper alle gamlekarer allerede nå
begynner å rydde kalenderen sin til denne begivenheten. Da skal det bli fest og moro, og
vi kan forhåpentligvis gå rundt i Sandvikens gater med 4 peletonger.
Avslutningsvis må jeg få lov til å takke avtroppende sjef, Thomas Kyrkjebø, for den
fantastiske innsatsen han har gjort for korpset gjennom sin karriere, og ikke minst de 3
siste årene som sjef.
Thomas kan med god samvittighet gi stafettpinnen videre til neste sjef.
Redaksjonen ønsker Thomas lykke til med studier i utlandet, og så får vi se om du
klarer å holde takten til gamlekarene når du kommer hjem av og til 
God sommer!
Eirik Torp Hartvedt

SATS OG TRYKK:
Bodoni
www.bodoni.no

Forsiden: Bak fra venstre: Andreas Høiland, Eirik Torp Hartvedt, Sindre Henriksen, Thomas Kyrkjebø, Sebastian Stokken, Stian Waage og Dennis
Sætersdal. Foran fra venstre: Jan Arild Thomassen, Kristian Berge Hansen, Sigurd Henriksen og Jacob Klippen.
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Sesongen 2015
Søndag 8. mars var sesongen 2015 i gang.
Trommene lød atter en gang i Sandviken,
våren var kommet. Vi var heldig med
været denne søndagen, men det skulle
endre seg. Bataljonen stilte med 21
på linje, men det ble flere etter hvert.
Antallet på linje gikk opp og ned utover
våren, hovedsakelig på grunn av været
og at noen er begynt i jobb. Det dårlige
været var nok den viktigste faktoren her.
Det var en sur og kald og delvis våt vår.
Det er ikke gøy å eksersere formasjoner
på Flygaren i regn og kald vind, så det
ble det litt for lite av i år. Men, som alltid,
med gode offiserer og god innsats fra
guttene, ordnet det seg til det beste.
Kinotur var det avsatt tid til. Søndag
15. mars var Bataljonen på kino. Været
var fint denne ettermiddagen, så det var
mye folk i byen, så guttene fikk vist seg
frem på en god måte.
En gjeng som var meget aktiv i år,
var slagergjengen. Sindre Henriksen var
tilbake og begeistringen festet seg hos
slagerne, og det hørtes virkelig. Flere
marsjer kom på repertoaret og de ble
øvet inn på rekordtid. Man kunne se
at de hadde det gøy! Slagerne fikk også
nye tilskudd i år av både trommer og
medlemmer, så det var en gjeng det
virkelig var lyd i.
Også denne sesongen har vi hatt god
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hjelp av Damegarden! Disse har stått på,
blant annet med vaffelsteking søndagene
i Huset. Det er godt å komme inn etter en
sur og kald økt å få varme vafler. Herlig!
Søndag 12. april var en fin
ettermiddag. Denne dagen så vi virkelig
hvor mange korpset kunne stille. Alt må
ha klaffet for det stilte 31 på linje. Da var
det nok en stolt sjef som gikk og smilte
hele den store runden!
Søndag 10. mai var en av de store
dagene i sesongen. SSS-alliansen
(Sandvikens Bataljon, Skansens Bataljon
og Sydnes Bataljon) hadde sin årlige
fellesutmarsj til Mulebanen med innlagt
slagerkonkurranse i svingene opp til
Skansen, marsjering videre gjennom
Fjellveien, med innlagt mat og hvilepause,

videre til Mulebanen, hvor korpsene
holdt sine oppvisninger. Været var bra,
korpsene stilige, og mange var møtt
frem for å støtte sitt korps. Sydnes
Bataljon, som ved sesongstart ikke så
ut som de kunne stille mange nok til å
gjennomføre sin eksersis, hadde gjort en
kjempejobb og samlet mange nok gutter
til å vise oss en litt annerledes, men bra
gjennomført oppvisning! Stå på Sydnes!
Skansens Bataljon var som vanlig stilig
i sin gjennomføring, og Sandvikens
Bataljon, selv med lite øvelse på forhånd,
(dette skyldes ujevnt oppmøte) var
meget bra! Godt jobbet gutter! Ang.
Slagerkonkurransen. Vi ble etter sigende
disket! Gutta tok av seg luene, men det
var ikke lov!!! (Dum regel!!) Dagen ble
avsluttet med defilering og parader for
Fanene før vi marsjerte hver til vårt. Alt i
alt en fin dag.
17. MAI! Den STORE dagen! Vi
startet, som vanlig, klokken 06.00 om
morgenen med klargjøring og knyting
av skjerf på offiserer før morgenrunden
med avmarsjering fra Huset kl. 06.40.
Først er det hilsing på Gutten med
blomsternedleggelse og 1 minutts
stilhet til minne om sandviksgutter
som er gått bort det siste året. Videre
opp Kirkegaten for å hilse flagget på
Sandvikspilen kl.07.00. Det var en god
gjeng som stilte, bl.a. flere gamlekarer
med trommer. Heldigvis var været på

vår side. Deretter gikk vi tilbake til Huset
hvor Damegarden hadde laget frokost.
Herlig! Oppstilling på Sandvikstorget
var satt til kl. 08.00 med avmarsjering
til Sandvikskirken kl.08.15. Men nå var
det slutt på værgudenes velvilje! Det
bøttet ned. Alle måtte ikle seg, for dagen,
nyinnkjøpt regntøy.Deretter gikk marsjen
til kirken og noen velvalgte ord for dagen.
Så ble det oppstilling for avmarsjering
til Kristi Krybbe Skoler og derfra videre
til festplassen og barnetoget. Heldigvis
bedret været seg så regnfrakkene ble tatt
av til stor lettelse for alle. Vi var 32 gutter
på linje, og slagerne våre fikk skryt i BA
18. mai!!!
17. mai er Sandvikens Bataljons
stiftelsesdag, (1857), så etter prosesjonen
gikk vi ut i Huset til pølsefest. I år er
Sandvikens 158 år!! Om 2 år har vi 160
års jubileum, så stå på gutter!!!

SSS-alliansen skulle ha sin årlige
idrettsdag på Skansemyren søndag 24
mai. Men denne regnet vekk! Istedet ble
korpsene enige om å dra til et annet vått
sted, nemlig til AdO svømmehallen på
Nygårdstangen. Dette ble etter det jeg har
hørt veldig populert. De som var med
storkoste seg! Smart funnet på!
22. Mai er Skansens Bataljons
stiftelsesdag. De feiret i år sitt 155 års
jubeleum! Dagen ble feiret lørdag 30. mai
med pomp og prakt på Skansen. Som
første gratulant var Sandvikens Bataljon.

Vår gave var en på alle måter nylaget
Fanemedalje som sjefen vår knyttet til
Fanen deres. Det ble, selv om værgudene
ikke var helt med oss, en stilig og jeg
håper minnerik dag for Skanseguttene,
unge som «gamle».
Fredag 5. juni var det tid for Landtur.
Referat fra denne finner du annet sted i
bladet.
Til slutt: En stor takk til alle
dere som har stått på for Bataljonen
denne sesongen. Dere har gjordt en
kjempejobb!!! Takk for i år, håper alle
får en god sommer, og at vi sees igjen til
neste sesong.
Sandvikshilsen
Tore Waage
Siv.Rådsmedl.

Forskjellige glimt fra
sesongen 2015
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Landturen 2015
Fredag 5. juni var det klart for landtur.
Vi reiste fra Sandvikstorget kl 17.00
i solskinn og håpet været ville holde
hele helgen. Stemningen var på topp,
og sjåføren var gammel Skansegutt!
Bussturen inn til Kinsarvik Camping,
som var reisens mål i år, tok ca. 3 timer
med innlagte pauser. Noen hadde kjørt
i egne biler tidligere på dagen, og ventet
på oss da vi ankom. Hyttefordelingen
med utdeling av nøkler gikk greit, og
vi vandret hver til vårt. Etter at vi var
kommet på plass i hyttene, var det tid for
mat. Det var laget til for felles bevertning
ved en av hyttene, så alle som var sulten
møtte opp der. Her ble det servert varme
pølser med tilbehør. Etter middag ble
det tid til lek og moro og sosialt samvær
rundt i hyttene før natten tok oss.
Programmet for dagen etter frokost
var de vanlige konkurransene, løping,
skyting med luftvåpen og deretter besøk
i Mikkelparken. Litt fotballspilling
skulle det også bli tid til. Vi startet med
løpingen. Her ble deltagerne inndelt i tre
årsklasser, og de to beste i hver klasse får
ved sesongavslutningen medalje (den er
jo bare en dag unna). Etter løpingen ble
det gjort klart for skyting. Avstander ble
målt opp, paller som blinkene ble festet
til satt opp, så var vi igang. Vi skyter på to
avstander, 7,5meter for de minste guttene,
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og 10 meter for de største. I år skjøt vi
bare med pistol. Jeg må si jeg er ganske
imponert over guttenes skyting, det ble
ganske mange høye poengsummer. Her er
de også inndelt i årsklasser, med premier
til nr. 1 og 2 i hver klasse. Det blir også
delt ut en vandrepokal til beste skytter
uansett klasse. Alle resultater finnes
annet sted i bladet. Da vi var ferdig med
skytingen, gikk vi tilbake til hyttene. Nå
stod Mikkelparken for tur. Her er det litt
av hvert for en hver smak å ta seg til, man
kan til og med få seg en matbit, bade eller
spille minigolf. Heldigvis var været noen
lunde på vår side denne formiddagen.
For de eldste ble det en kort mulighet på
gokart banen
Da alle var tilbake på campingen,
ble det klargjort for grilling. Da ble også
sesongens siste Rådsmøte avholdt. Det
er her det blir avgjort hvem som skal få
pokal som blir utdelt på Sandvikstorget
dagen etterpå. Mens Rådet holdt på med
dette, var «grillgjengen» i full gang med
grillingen og det som skulle være til.
Her ble det severt litt for en hver smak!
Pølser, hamburgere, sommerkoteletter og
svinekoteletter med alle typer tilbehør!
Herlig. Ingen gikk derfra sulten, det
er nå sikkert. En ting sto igjenn på
programmet, nemlig fotballkampene.
Lagene gikk opp på fotballbanen, som

ligger et lite steinkast bak campingen.
Som vanlig var det mye armer og bein,
men viljen var det ingen ting å si på.
Dessverre ble været bare dårligere, så
etter fotballen bar det tilbake til hyttene
og innetid før man gikk i «bingen».
Søndag var det tidlig opp. Etter
frokost skulle det pakkes, uniformer
skulle på og hyttene klargjøres. Deretter
var det oppstilling og utdeling av
hederliger. Vi fikk en kraftig regnbye i
hode under utdelingen, så når utdelingen
var over søkte alle inn under takk.
Slagerne samlet seg og satte igang til
stor glede for turistene på campingen
som publikum. Her ble det filmet og
fotografert fra alle kanter. Dette var nok
for mange nye takter bokstavelig talt.
Regnet gav seg og det var oppstilling.
Nå var det tid for marsjering rundt på
campingplassen for å vise oss frem.
Bussen var nå kommet, og mens vi
ventet på at sjåføren skulle få hvilt seg
en halvtime, benyttet vi tiden til å ta
bilder av gutta og til å dele ut et diplom
til Kinsarvik Camping som takk for at vi
alltid har blitt tatt vel imot av et hyggelig
vertskap. Deretter satte vi oss i bussen og
turen til Sandviken var igang. Det er alltid
en litt spesiell stemning på hjemreisen, en
litt spent stille forventning. Hvem får hva
under utdelingen i år?!

I full gang med grilling.

I Dræggen sto det, som alltid en god
del folk og ventet da vi ankom. Nå var
det oppstilling og utdeling av hederliger
til de som ikke hadde vært med på turen.
Det var også møtt opp en del gamlekarer
som skulle marsjere sammen med oss
til Sandvikstorget. Mens Bataljonen
marsjerte utover, var andre i gang med
klargjøring på Sandvikstorget. Bord ble
satt opp, pokaler, premier, medaljer og
ordener ble satt opp og lagt ut, så alt var
klart til Bataljonen marsjerte inn. Det
hadde samlet seg masse folk på tross av at

Sjefen deler ut hederlig til alle som var med på tur.

været ikke var det aller beste. Sjefen holdt
en kort tale og ønsket alle velkommen
før utdelingene satte i gang. Hvem som
fikk hva finner du annet sted i bladet.
Før sjefen holdt sin avskedstale var det
hans tur til å bli hedret. Han ble tildelt sin
tredje sjefsorden av 1. kompanisjefen. Vel
fortjent!
Deretter takket sjefen for seg og takket
alle som har vært med, både aktive og de
som har stått på sidelinjen. Blomstene
«hang løst» denne ettermiddagen! Det
ble en verdig og rørende avsked med en

Korpset er klar for hjemreise.

god og kjær sjef! Lykke til med framtiden
hva enn den bringer!!! Vi vil savne deg og
smilet ditt.
Til slutt: En stor takk til alle gode
krefter som har vært med oss denne
sesongen, og hjertelig velkommen til en
ny sesong neste år. Håper vi sees da. Ha en
riktig god sommer alle sammen.
Sandvikshilsen
Tore Waage
Siv.Rådsmedl.

Stor takk til campingeier Even.
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Årets utdelinger 2015
Løping:
YNGSTE Klasse:
1. Markus Fjærestad
2. Axel Thomassen Kårtveit
MELLOMSTE klasse:
1. Trygve Arnesen
2. Fredrik Svensson
ELDSTE klasse:
1. Bjørn Magne Øvrehus
2. Dennis Sætersdal

Beste soldat Fredrik Svensson.

Skyting:
YNGSTE klasse:
1. Leon Flygansvær
2. Phillip Thomassen Kårtveit

Beste slager Andreas Høiland.

Årets nybegynner Marcus Fjærestad.

Beste skytter Håkon Sekse.

MELLOMSTE klasse:
1. Elias Jordal
2. Sindre Folkestad
ELDSTE klassetom:
1. Torben Sætersdal
2. Bjørn Magne Øvrehus
KLASSE 16+:
1. Håkon Sekse
2. Fredrik Eldholm
Mest fremgangsrike soldat Eirik Birkeland.
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Mest fremgangsrike slager Sigurd Henriksen.

Ordener og Hederstegn. Fra venstre: Sebastian Norheim, Sindre Folkestad, Axel Thomassen
Kårtveit, Stian Waage. Sebastian Stokken, Rene Haldorsen og Bjørn Magne Øvrehus.

Pokaler:
Beste nybegynner:
Marcus Fjærestad
Mest fremgangsrike soldat:
Eirik Birkeland
Beste soldat:
Fredrik Svensson
Mest fremgangsrike slager:
Sigurd Henriksen

Beste offiser Sindre Henriksen.

Beste slager:
Andreas Høiland

Offisersorden:
Bjørn Magne Øvrehus

Beste Skytter:
Håkon Sekse

Faneorden:
Rene Haldorsen

Beste Offiser:
Sindre Henriksen

Slagerorden:
Sebastian Stokken ogStian Waage

Ordner og hederstegn
5 års medalje:
Axel Thomassen Kårtveit, Sindre
Folkestad og Sebastian Norheim

Sjefsorden:
Thomas Kyrkjebø
Gavekort for flest besøk på Sandvikshytten:
Sindre Folkestad
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Referat fra årsmøte i
Sandviksguttenes Forening 6. mars 2015
18 medlemmer var møtt frem. Formann Rolf Dolla
Rasmussen ønsket velkommen.
Det var ingen merknader til innkalling eller
sakslisten.
Innkalling ble godkjent, Rolf Dolla Rasmussen
ble valgt til ordstyrer og Eyvind Hartvedt valgt til
referent.
Kjell Lervik og Reidar Skare ble valgt til
protokollunderskrivere.
Sak 1. Protokoll for 2014
Ingen merknader
Sak 2. Årsberetning med orientering fra Styret.
Ingen merknader
Sak 3. Regnskap.
Kasserer orienterte om Regnskapet. Regnskapet ble
godkjent.
Sak 4. Redegjørelse fra Husstyret.
Ingen merknader.
Sak 5. Redegjørelse fra Hyttestyret.
Ingen merknader
Sak 6. Innkomne forslag.
1. Endring av paragraf 7 i vedtektene for
Sandviksguttenes forening.
Det ble fra styret foreslått et tillegg til §7.
Innkalling til Årsmøte og Høstmøte skal skje skriftlig
til medlemmene med minst 8 dager, maks 20 dagers
varsel. Innkalling sendt til kjent e-postadresse ansees
som skriftlig varsel.
Endringen ble enstemmig vedtatt.
§7.
Medlemsmøte avholdes to ganger i året. Årsmøte
avholdes innen mars måneds utgang, og høstmøte
innen oktober måneds utgang.
Innkalling til Årsmøte og Høstmøte skal skje
skriftlig til medlemmene med minst 8 dager, maks 20
dagers varsel. Innkalling sendt til kjent e-postadresse
ansees som skriftlig varsel.
Sak 7. Valg
valgkomiteens innstilling ble presentert av Edmund
Tangseth.
Foreningens styre:
Formann: Bjarte Arnesen ny 1 år.

Suppleanter:
Kjell Lervik 1 år
Eirik Torp Hartvedt gjenvalgt 1 år
Diverse utvalg og komiteer:
Husstyret:
Rolf Henning Rasmussen
Dag Nilsen
Trond Skare
Willy Johannessen
Reidar Skare
Einar S. Esoeland
Hyttestyret:
Knut Folkestad
Stein Ove Natland
Jan Olav Larsen
Kjell Lervik
Jan Fredrik Helgesen
Valgkomite:
Edmund Tangseth
Reidar Skare
Revisorer:
John A. Lervik
Gunnar Spjeld
Bladet og nettsidene:
Redaktør Eirik Torp Hartvedt
Kjell Lervik
Eyvind Hartvedt
Edmund Tangseth
En representant fra Damegarden
Flaggheisere:
Pilen Jan Olav Larsen (opp)
Pilen John A. Lervik (ned)
Sandvikstorget 1 Dag Nilsen
Sandvikstorget 2 Einar Berge Hansen
Arkivar:
Kjell Lervik
Eyvind Hartvedt
Representant Buekorpsmuseet:
Kjell Lervik
Representant Rosesmuggrendens Vel:
Frantz Dueland
Alle valg enstemmig ved akklamasjon.

Styremedlemmer:
Arne Jacobsen ikke på valg
Geir de Lange ny 2 år
Eyvind Hartvedt gjenvalgt 2 år
Kai Roger Bruntveit ny 1 år
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Årsrapport 2014 –
Sandvikshytten
Hyttestyret har i 2014 bestått av:
Stein Ove Natland, Jan O. Larsen, Kjell
Lervik. Jan Fredrik Helgesen og Knut
Folkestad
2014 har vært nok et godt og stabilt
driftsår. Hytten har vært åpen 41 av 42
hyttevakter. Sammenliknet mot 2013 var
hytten åpen 40 av 43 hyttevakter.
Hytten har hatt godt og jevnt besøk
gjennom hele året med god omsetning.
Anslagsvis har 1200 personer skrevet seg
inn i hytte boken.
De aktive i bataljonen var på
overnattingstur en helg i oktober. Denne
gangen viste værgudene seg fra sin verste
side, men sporty av de som deltok. Det
ble rapportert at gøy hadde de det likevel.
Hytten har forøvrig ikke vært utleid i
2014.
Konkurransen blant de aktive om
flest besøk på hytten ble premiert med
et gavekort pålydende kr 1000,-. Denne
gang ble to premiert, henholdsvis Sindre
Folkestad (soldat) for 21 ganger og
Håkon Sekse (offiser) for 20 ganger.
Ved årsskiftet var akkumulert
nettooverskudd på salgsinntekter
pålydende kr 18 428,-. Disse midlene ble
satt inn i bank. Hytten hadde dessuten
ved årsskiftet et godt varelager.
Det har vært avholdt 2 «offisielle»
dugnader. Siden det meste nå er på ”stell”,
var dugnadene i 2014 fokusert på vedsjauing. Vi har nå rikelig med ved, både
innvendig og utvendig. Nye dugnader for
2015 er allerede planlagt.
Takk til alle som har deltatt på
dugnadene.
Vi er nå godt inne i 2014 og det ser
ikke ut til at stabiliteten på hyttevaktene,
besøkstall og dugnadsånd har avtatt. Skal
hytten bestå er alle disse faktorene viktig
å holde i live også i årene som kommer.
Enkeltmedlemmer har dessuten
i samarbeid med Dræggehyttens
venner fortsatt det gode arbeidet med
Munkebotn Sti- og renneprosjekt ledet
av primus motor Kjell Lervik. Her har
også aktive fra bataljonen bidratt. Dette
prosjektet nærmer seg nå en avslutning.
Takker samtlige hyttevakter og andre
frivillige som i 2014 har bidratt til at
Sandvikshytten lever i beste velgående.
Velkommen til fjells!
Knut Folkestad, hytteformann

Rapport fra styret for 2014
Det har til foreningen innkommet
melding om et medlems bortgang, Bjarne
Buntz. Vi lyser fred over hans minne.
2 medlemmer hadde runde dager:
Reidar Skare 70 år den 27. juli og Arne
Jacobsen 80 år den 6. desember.
Det har etter Årsmøte 7. mars 2014
vært avholdt 5 styremøter og 1 Høstmøte
i tillegg til 16 åpne hus.
Medlemstallet (betalt kontingent) er
pr. dato 106, 15 ikke betalt.
Styret har bestått av:
Rolf Dolla Rasmussen, formann, Arne
Jacobsen, kasserer, Eyvind Hartvedt,
sekretær, Kjell Lervik og Bjarte Arnesen,
styremedlemmer, Geir de Lange og Eirik
Torp Hartvedt, suppleanter.
Foreningen har i 2014 arrangert eller
medvirket til følgende arrangementer:
10. januar arrangerte foreningen
nyttårstreff i Huset med 33 deltagere.
21. februar gikk Damegardens
gourmetaften av stabelen med 36
påmeldte.
4. mai var det i tråd med tradisjonen
bedugging av Treet på Sandvikstorget.
Bursdagsbarnet, Rolf Dolla Rasmussen,

assisterte Curt Haugland i beduggingen
og Eva Torp Hartvedt la ned blomster i
armkroken til Madam Felle. Etter lang
og tro tjeneste ble Berit Flygansvær og
Hjørdis Dueland tildelt Madam Felle
medaljen i Gull. Sølvi Endresen la ned
blomster på Gutten i Sandviksparken
I mai pyntet Einar Espeland med
blomster utenfor huset.
17. mai var det som vanlig Jan Olav
Larsen som heiste flagget på pilen med
71 deltakere. Det var opplett, men noe
vind. Etter flaggheisingen ble plaketten (se
artikkel i forrige nr. av bladet) avduket.
Ettersom den ikke var helt ferdig tok vi
den med ned igjen etter seremonien.
30. mai ble Buekorpsenes Dag avviklet
i et strålende vær. Ca 50 gamlekarer med
7 faner stilte fra Sandviken.
4. juni arrangerte vi årets fisketur med
15 deltagere i strålende vær. Vi annonserte
denne gangen med bindende påmelding,
men til tross for det var det noen som
ikke stilte.
Juni ble det gjennomført opprydding
utenfor Huset og endel ved ble saget og
kløyvd for lagring under tak.
28. september ble den igjen avduket
på dagen 135 år etter at pilen ble reist.

Nok en gang ble den tatt ned for å
ferdigstilles.
De to logoene til SB og SF er nå
tilpasset for innfelling. Det gjenstår å ta
avtrykk og å emaljere deler av begge.
21. oktober var foreningen
medarrangør ved Damegardens
utlodning på Banna. Fullt hus og mange
heldige vinnere av flotte premier. Veldig
fornøyd med det økonomiske utbytte av
arrangementet.
7. november arrangerte foreningen
høstfest med 37 deltagere som bl. a. koste
seg med pinnekjøtt og karamellpudding
og litt underholdning av Calle Hamre.
Renneprosjektet, i regi av Kjell
Lervik har hatt betydelig fremgang og
nådde målsettingen sent på høsten om
vannføring også i stålrennen. Her har
vært bidragsytere bl.a. fra offiserer i
Bataljonen
9. januar arrangerte foreningen
nyttårstreff i Huset med fullt hus og
venteliste. Det er derfor ingen grunn til å
vente med å bestemme seg for å melde seg
på til dette etter hvert tradisjonsbundne
treffet.

Bladet for alle
Sandviksgutter
Sandviksgutten nr. 1 – 2015
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Karl Johan Pedersen til minne
Karl Johan Pedersen eller Kalle som vi
kjente ham som gikk bort i langfredag
3. april påsken i år. Han var født 1929 og
hadde passert de 85.
I vårt arkiv fra 1945 finner vi blant
soldatene i Sandvikens Bataljon en Karl
Pedersen født 11. november 1929. Han
står oppført med adresse Aad Gjellesgate
16. Videre er det krysset av for at han har
fått utlevert lue og dessuten rifle nr. 75.
Sjef dette året var (som de to
påfølgende år) Egil Larsen.
Neste gang han dukker opp i våre
arkiver finner vi ham i Sandviksguttenes
forenings medlemsprotokoll, innmeldt 13.
januar 1966.
Fra 1978 til 1986 finner vi ham i
foreningens styre.
I det «sivile» var Kalle reisemontør

hos Shell. Som en meget praktisk mann
var han en nyttig mann for foreningen,
og han var lett å be. Skulle noe ordnes
i Buekorpshuset var det ikke nei i hans
munn. Når foreningen skulle utføre
dugnadsarbeid for å hjelpe på økonomien
var han alltid på pletten. Ellers husker
vi ham som en ivrig fisker som fikk oss
til å tro at Byfjorden var full i fisk og
krabbe. Han engasjerte seg i Sandviken
Motorbåtforening og ble utnevnt til
æresmedlem. Kalle holdt også de små
grå i god trim. I alle år deltok han i
Bridgeklubben som hadde sine kvelder i
annen etasje i Huset.
Vi i buekorpsmiljøet i Sandviken lyser
fred over minnet til denne engasjerte
Sandviksgutt.
Kjell Lervik

Sommerhilsen fra sjefen
Kjære alle Sandviksgutter og
buekorpsinteresserte. Det er med tungt
hjerte at jeg skriver mitt siste brev til
bladet som sjef for Sandvikens Bataljon.
Dette var min åttende og siste sesong
som aktiv i Sandvikens Bataljon. Jeg går
nå over til gamle karene slik at det ikke
bare er gamle menn med lite hår som
går der. Det har vært åtte fantastiske år
i Sandvikens Bataljon fra jeg begynte i
jubileums sesongen 2007 som soldat til
jeg fikk æren av og bli sjef. Jeg har i disse
årene lært mye og jeg kommer til og få
bruk av denne lærdommen i framtiden.
Jeg har alltid hatt stor hjelp fra alle i rådet
mitt disse årene jeg har vært sjef. Vi har
sittet sammen og diskutert alt fra hvordan
vi skal hilse med sabelen til hvor vi skal
reise på landtur. Det har også vært veldig
mye latter og moro når vi diskuterer
disse tingen. Damegarden til Sandviken
fortjener alt av komplementer. De stiller
opp og lager mat til oss knyter skjerfene
på offiserene og ikke minst sørger de
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for at både de aktive og gamle karene
oppfører seg. Noen andre som fortjener
ros er slagergjengen, de som slår best i
hele Bergen by. Det er ikke et spørsmål
om hvem som slår best i Bergen. Denne
sesongen har Sandviken brukt veldig
mye facebook for å gi informasjon til alle
sammen. Facebook-siden vår blir også
brukt til å legge ut bilder som foreldre
har tatt. Dette synes jeg er fantastisk, det
gjør slik at alle får med seg hva som har
skjedd og hva som skal skje. Jeg kan huske
når jeg gikk mitt andre år i bataljonen en
spesiell hendelse. Da spurte sjefen, Stian
Waage, oss om hva vi ville bli i korpset
i framtiden. Mesteparten sa de ville bli
slager, men jeg sa jeg ville bli sjef for
bataljonen og sannelig til slutt ble jeg det.
Jeg håper jeg har vært en god sjef for alle
sammen. Jeg ønsker alle en god sommer
og håper alle fortsetter neste sesong i
Bataljonen.
Mvh Thomas Kyrkjebø Sjef

Portrettet:
Navn:
Verv i Foreningen:
Alder:
Yrke:
Oppvekst:
Bopel i dag:
Gift med:
Barn:

Bjarte Arnesen

Bjarte Arnesen.
Formann
56 år.
Underbrannmester. Utdannet murer.
De første seks årene på Jægermyren. Flyttet så til Lønborg.
Gravdalspollen.
Vera.
Trygve og Sofia. Trygve er i dag 2. kompanisjef i Sandvikens Bataljon.

Hvilke interesser hadde du når du vokste
opp i Ytre Sandviken?
Hovedinteressene mine var fotball og
Sandvikens Bataljon. Vi hadde et svært
godt lag i I.L. Sandviken den tiden jeg
var juniorspiller. Jan Reidar Rasmussen
var treneren vår. På laget spilte bl. a. Terje
Risa. Vi kom så langt at vi ble kretsmestre
et år. Det ble i det hele tatt mye fotball
både organisert og uorganisert. Ellers
opptok jo Bataljonen mye av min tid.
Jeg var aktiv i bataljonen i 13 år. I seks
av disse var jeg soldat. Jeg gikk så alle
gradene helt til jeg ble sjef. Det eneste
jeg ikke prøvde meg på var fanebærer.
Heller ikke slager var min ting. Ellers
var jeg både 2. og 4. løyntnant og 1. og
2. kompanisjef. Adjutant var jeg også.
Sjef ble jeg i 1979. Jeg hadde flotte år i
Korpset, og tiden der har gitt meg mye
– både av opplevelser og utvikling. Jeg
anbefaler alle gutter å prøve seg i som
buekorpsgutt.

Hvordan kan vi få opp interessen for
Bataljonen?
Jeg synes å merke en gryende, økt
interesse for Buekorpset. Noen
ildsjeler jobber nå iherdig for å få opp
interessen igjen. Viktige nøkkelspillere
i dette arbeidet er foreldre, men også
besteforeldre. Spesielt far og bestefar med
fortid i Bataljonen er viktige medspillere.
Vi må få engasjert flere av disse til å ta
sine barnebarn med på arrangementer
i regi av Korpset, slik at de kan få se og
oppleve hva buekorpsguttene driver
med, ikke bare fra mars til juni, men
hele året. Dette tror jeg kunne bidratt
til økt interesse. Engasjement fra de
voksnes side er alfa og omega. Gi guttene
opplevelser. Det er sikker noen som
arbeider på arbeidsplasser som gutter
kunne ha interesse av å se og oppleve. Jeg
tok f.eks. med meg korpset på besøk på
brannstasjonen. Det var svært vellykket.
Vis entusiasme og følg dine håpefulle tett
opp. Dra samtidig med en kamerat eller
to nå du «besøker» Bataljonen.
Jeg må få ta med at en gruppe
tidligere buekorpsgutter har satt seg fore
å bidra aktiv i arbeidet for skape et flott
160-årsjubileum i 2017.
Hvordan synes du arbeidet som formann
i Sandviksguttenes Forening har vært,
og har du noen tanker om Foreningens
fremtid?
Jeg vil først si: Det er synd at jeg ikke
kan fortsette arbeidet som formann i
Foreningen. Jeg trives som formann, og
jeg føler jeg har mye å utrette, men som
mange allerede vet er min arbeidsdag i
Brannvesenet over neste år. Da vil gjerne
noen si at det er jo bra, da kan du jo

virkelig trå til. Men det har seg slik at jeg
er gift med Vera som kommer fra Brasil.
Der har jeg familie og leilighet, og vil så
snart jeg går av i brannvesenet tilbringe
store deler av året der. Jeg vil selvfølgelig
engasjere meg i både i Korpset og
Foreningen når det passer slik.
Jeg synes forøvrig vi også
i Foreningen ser tegn til en
foryngingsprosess, det ser vi ikke minst
i styret. Flere unge er nå kommet med.
Men enda flere må engasjeres.
Vi ser dessverre tendenser til
divergerende oppfatning hvordan
ting skal være både i Bataljonen og
Foreningen. Uenighet er bra, det er med
på å skjerpe oss, men vi må for enhver
pris unngå stridigheter og ødeleggende
konflikter. Vi må stå sammen i arbeidet
med å løfte Bataljonen og Foreningen til
gamle høyder.
Er det noe du har lyst å si før vi tar
sommerferie?
Jeg vil først og fremst få understreke det
jeg har sagt i det foregående – og som
tidligere og nå salige Harry Hansen sa så
treffende uttrykte det: «…..legg dokkar
sammen og gjorr nokke for korpset…..»
En riktig god sommer ønsker jeg alle
gode Sandviks-patrioter!!
Edmund Tangseth

Sandviksgutten nr. 1 – 2015
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Nærbutikken
din på
Sandvikstorget

COOP vil i løpet av 2015
ta over butikken.

– Velkommen til trivelig
handel…
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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

La en erfaren
fotograf
ta bildene dine…
Barnefoto, konfirmant,
bryllup eller annet

Kan komme hjem til deg med mobilt atelier om du ønsker.
Du finner meg på www.partyfoto.no
eller telefon 915 32 324
Rimelig. Spesialpris til medlemmer.
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.

Arne Jacobsen
fotograf
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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

Siste dag på linje

