


Gratulerer til dere som er 
aktiv e, gratulere til gamleka-
rene og gratulere til hele 
byen. På buekorpsenes dag 
feirer vi Bergens tradisjonsri-
ke, og fortsatt rykende ferske 
og dagsaktuelle buekorps. 
Bergen er stolt av dere. 

Korpsene står fjellstøtt på 
verdier vi alle kan bekjenne 
oss til. Kameratskap, likever-
dighet og fellesskap ligger i 
kjernen av korpsene. Som fri-
villige, forpliktende og de-
mokratiske sammenslutnin-

ger har korpsene også vært med på å danne borgere til mange 
oppgaver i bysamfunnet og i landet. At korpsene også er særegne, 
stolte og drevet av tradisjoner bringer dem rett inn i den bergenske 
folkesjelen. 

Buekorpstradisjonen står støtt i Bergen, men i motsetning til det 
enkelte kanskje tror er det ikke nok å ha tradisjonene med seg for å 
overleve i dagens verden. 

Korpsene står støtt den dag i dag fordi de både makter å bevare 
sjelen i tradisjonene, og å forandre seg i takt med tiden. Korpsene 
er konkurransedyktig i vår tid fordi de som organisasjoner har ut-
viklet seg. Mest synlig er jentenes inntreden, men det er kun top-
pen av et isfjell av endringer. Som ordfører og tidligere næringslivs-
leder vet jeg hvor krevende prosessene bak en modernisering er.

Vi i kommunen legger merke til at det skjer organisatoriske brag-
der i korpsene år etter år. Ved slike anledninger som dette gratule-
rer vi gjerne for høytiden, men jeg skal også her gratulere for hver-
dagen – for det er den som i sannhet imponerer. 

Bergen kommune er stolt av byens buekorps. Kommunen legger 
til rette for en lettere hverdag for korpsene – gjennom å legge til 
rette for eksersisplasser og marsjruter, i en by som ikke er den en-
kleste trafikalt sett, ved å yte årlig driftsstøtte, og til ulike ekstraor-
dinære tiltak. Alt dette er vel fortjent.

I siste instans ligger buekorpsenes fremtid i den bergenske folke-
sjelen. Så lenge korpsene er en del av vår identitet vil de overleve 
og blomstre. Jeg er sikker på at det vil skje. Så gratulere med dagen 
til alle sammen. Vi er heldige som har korpsene i vår midte, gjen-
nom historiene, i dag og i fremtiden.

Gunnar Bakke
ORDFØR ER I BERGEN 
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Gratulerer med dagen

Buekorpsene 
– en kulturbærer
Hvert fjerde år arrangeres «Buekorpsenes dag». I år er det igjen klart for den 
bergenske versjonen av de olympiske leker, og hovedarrangementet finner sted 
lørdag 15. mai på Torgalmenningen. I den forbindelse har korpsene samarbei-
det om denne informasjonsavisen. Her kan du lese om de ulike buekorpsene, 
og hvordan man kan melde seg inn det korpset man liker best. Stor takk til 
bidragsytere og annonsører. Takk til Bergen kommune som gir et viktig bi-
drag, slik at vi kan beholde vår buekorpstradisjon.

Tanken om en «Buekorpsenes Dag» ble opprinnelig lansert i 1946, og dagen 
ble gjennomført tre år på rad. I 1970, året for Bergens 900-årsjubileum, deltok 
buekorpsene i et historisk opptog, og tanken om «Buekorpsenes dag» ble gjen-
opplivet. Det er i år 40 år siden «Buekorpsenes Dag» startet opp igjen.

Årets hovedarrangement blir på Torgalmenningen. Om formiddagen er det 
innledende runder i konkurransene om beste slager og beste fanebærer. Om 
ettermiddagen marsjerer korpsene og gamlekarene fra sine respektive møte-
plasser ut til Bergenhus festning til felles mønstring. Derfra marsjeres det til 
Torgalmenningen med en faneborg fra Buekorpsmuseet i spissen. På Torg-
almenningen vil Gamlekarmusikken fra Nordnæs spille ved innkomsten. Det 
blir finale om beste slager og beste fanebærer. Det hele avsluttes med felles 
parad e. 

Oppdatert informasjon kan du lese ved å besøke  http://buekorpsene.com.
Vi oppfordrer alle buekorps intresserte til å være med å gjøre dagen til en 

minnerik opplevelse. Komiteen håper at korpsene klarer å verve mange nybe-
gynnere under sine Faner. Lykke til med avisen og selve dagen 15.mai. 

Buekorpsenes dag 2010
Rune Løseth

F O R M A N N

Buekorpsene.com
Buekorpsene.com er en internettside med informasjon og nyheter fra alle 
buekorpse ne og buekorpsverdenen generelt. Internettsiden ble startet i 2004 
som et hobbyprosjekt for en håndfull aktive buekorpsgutter og -jenter og andr e 
frivillige. Siden 2004 har Buekorpsene.com vokst jevnt, og internettsiden er i 
dag et av de største informasjonssentrene for Buekorps som er allmennt til-
gjengelig.

På Buekorpsene.com i dag finner du tusenvis av bilder, en håndfull film-
klipp og hundrevis av informasjonssnutter i form av nyheter, informasjon om 
korpsenes historie, styrer og råd. I tillegg til dette har vi i den senere tid prøvd 
å tilby korpsenes terminlister, slik at det er mulig å se hvem som har aktiviteter 
de ulike dagene. Buekorpsene.com er drevet av frivillige aktive buekorpsgutter 
og -jenter og andre buekorpsinteresserte. 

Sjekk info om Buekorpsenes Dag på buekorpsene.com
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Buekorpsenes dag 2006. Fra venstre Trond Størksen fra Sydnæs Bataljon  Foto: buekorpsene.com 
som ble kåret til beste trommeslager og Bjørn Inge Borge Aase fra  
Nordnæs Bataillon som ble kåret til beste fanebærer. 
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Buekorpsmuseet er den eneste institusjonen som 
ivaretar den uvurderlige kulturelle arven etter over 
150 års unik guttelek.

Museets oppgave er å ta vare på faner, effekter, 
distinksjoner, sabler, hederstegn, medaljer, bilder, 
plakater, bøker og andre ting fra nedlagte korps og 
korps som går i dag.

I Buekorpsmuseets vedtekter heter det bl.a. at 
Buekorpsmuseet i Bergen er en frittstående institu-
sjon som har som formål å arbeide for at alle effek-
ter og annet arkivmateriale som har tilknytning til 
buekorpsbevegelsen i Bergen blir registrert og sam-
let i dertil egnede lokaler, og sørge for at dette ma-
teriale blir brakt til publikums kunnskap gjennom 
permanente og skiftende utstillinger.

Lokaler
Museet holder til i hovedetasjen av Murhvelvingen 
i Bergen sentrum, en gammel murbygning fra 
1562.  Men plassen er meget begrenset (Museet 
disponerer fire rom), og bare en del av museets 
gjenstander er utstilt der. Resten er oppbevart i til-
fredsstillende lagerlokaler. Samlingene vokser for 
hvert år ved gaver m.v.

Utstillingene er både permanente og skiftende.

Organisasjon
Årsmøtet er Buekorpsmuseets høyeste organ. Til 
årsmøtet innkalles to gamlekarer fra hvert av bue-
korpsene i Bergen – både de som finnes og de som 

er nedlagt – og en aktiv representant fra hvert av de 
korps som går.
buekorps.museum.no

Åpningstider:
Lørdager 11–14
Søndager 12–15

Buekorpsmuseet i Bergen

Opprinnelse
Buekorps er en gutteorganisasjon med sikre tradi-
sjoner i Bergen siden midten av 1850-årene. 

Ideen kommer trolig fra 1800-tallets borgervæp-
ning, den tids hjemmevern. Byens handelsmenn og 
andre borgere hadde plikt til å forsvare byen 
sammen med besetningen på Bergenhus festning, 
og hadde også plikt til å ha de nødvendige våpen i 
beredskap. Borgervæpningen sto sterkere i Bergen 
enn andre steder fordi Bergen hadde et stort og 
mektig borgerskap. Da «borgerne mønstret» på ek-
serserplassen på Engen fulgte «kjuaguttene» nøye 
med.  Men de nøyde seg ikke bare med å se, de apet 
også etter de voksne. Med sabler lånt fra sine fedre 
og andre hjemmelagde effekter søkte guttene i ga-
ten sammen til lek med borgervæpningen som for-
bilde. Det ble dannet korps, bataljoner, jegerkorps 
og kompanier i hver gate og hvert smau. Således 
fikk de også navn etter gaten eller strøket de kom 
fra.

Guttene adopterte flere av borgervæpningens 
formasjonsmønstre og til en viss grad organisa-
sjonsmønster. Gradvis kom det mer ordnede for-
hold i leken med ensartede uniformer og eksersis. 
Men guttene tok også med seg andre aktiviteter inn 
i buekorpsleken, som idrett, skyting, tautrekking 
og utflukter, som i dag er viktige elementer i en 
buekorpsseso ng. 

Struktur og oppbygging
Korpsene omfatter vanligvis gutter fra 9–10 års 
aldere n til opp imot 20 år. Man stiger gjerne i 
graden e ettersom årene går, således er vanligvis de 
eldre guttene troppsjefer og offiserer, og de yngre 
guttene «menige». 

Korpsene er som oftest inndelt i to kompanier, 
hvert kompani i to pelotonger. I tillegg er det en 
slagergjeng, fanegarde med fanebærer og sjef med 
adjutant. Tallet på aktive gutter i hvert korps vari-
erer vanligvis fra 30 til over 100. 

Uniformene består av skotteluer med korpsets 
farger, jakker med distinksjoner og lange bukser 
med renner i korpsets farger.  Offiserene har sabler, 
mens guttene bærer buer (armbrøster) eller rifler.  
Noen korps har også hornblåsere og hellebard-
bærere.

Selvstyre
Guttene velger selv sine ledere demokratisk. Enhver 
innblanding i administrasjonen fra voksne er for-
budt, men tidligere medlemmer, som kalles «gam-
lekarer», møter opp til alle festligheter under de 
gamle fanene og bidrar ofte med økonomisk hjelp. 
Det samme gjelder med «damegardene» og andre 
støtteforeninger.

Gamlekarene har sine egne foreninger og sine 
egne styrer. Damegardene består hovedsakelig av 

mødre, og de hjelper til med servering og organi-
sering ved jubileer og loppemarkeder. Det er også 
de som syr båndene på luene og buksene.

Buekorpsene har fra starten vært forbeholdt 
gutte r. Det var først i 1991 at et buekorps for jenter 
ble stiftet (Vågens Bataljon) med protester fra de 
tradisjon elle korpsene.

Lørdags- og søndagskorps
Disse begrepene henger igjen fra den tiden da det 
kun var de bedrestiltes barn som hadde tid til å gå i 
buekorps om lørdagene – de andre måtte holde seg 
til søndagen.

De tre lørdagskorpsene har alltid hatt et nært 
samarbeid, og har tradisjonelt følt seg litt «bedre» 
enn de andre, uten at det alltid har vært like stor 
grunn til det.

Blant søndagskorpsene er det også forskjellige 
«allianser».

I dag bruker også mange søndagskorps lørdag 
som møtedag; mange møtes også en del onsdager 
– spesielt i begynnelsen av sesongen. Betegnelsen 
«lørdagskorps» og «søndagskorps», som fortsatt 
brukes, kan derfor virke forvirrende.

Kilder: Artikler fra buekorps.museum.no  
skrevet av Einar Langlo og Rolf B. Langlo

Hva er et buekorps?
Buekorpsenes mønstring på Buekorpsenes Dag 2006 samlet mange buekorpsinteresserte.  Foto: buekorpsene.com
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LØVSTA K K ENS J ÆGEr KOr pS 

Løvstakkens Jægerkorps
  Løvstakkens Jægerkorps holder 
til på Løvstakksiden og har sin

eksersisplass på Ny Krohnborg skole. 
Hver onsdag i tidsrommet mars–juni 
måneder ekserserer vi på skoleplas-
sen fra kl.17.30-19.00. Søndager viser 
vi oss stolt frem på Løvstakksiden 
med marsjering mellom kl.16.00 og 
17.30.

Aktiviteter står høyt på planen hos oss. Vi arrange-
rer torsdagsklubben hver torsdag kl. 17.00–19.00 i 
vårt lokale. Adressen er Løvstakkveien 32, 5055 
Bergen. Her spiller vi kort, fl ere typer brettspill og 
playstation. Det vises også fi lm innimellom. Vi har 
også den nye belyste tur stien opp til skillingsbollen 
på Løvstakksfj ellet like ved lokalet. Siste lørdag 
hver måned gjør vi noe ekstra gøy som kinobesøk, 
turer på badeland og bowling, og vi besøker akva-

riet og byens strutsefarm. Dette er gratis for korp-
sets medlemmer og deres venner. 

Dette året blir en begivenhetsrik sesong for 
Løvstakken s Jægerkorps. Det blir syv travle, men 
veldig fl otte dager i mai måned. Korpsets stiftelses-
dag 11. mai, buekorpsenes dag 15. mai og grunn-
lovsdagen 17. mai. Det blir også arrangert hyttetur 
og idrettsdag i løpet av sesonge n. Pokaler, medaljer 
og diplomer samt premier deles ut til fl inke med-
lemmer etter oppfylte kriterier.  

Løvstakkens Jægerkorps starter opp sesongen 
søndag 7. mars kl. 15.00. 

Sesongen avsluttes med korpsets tredje Dan-
markstur på syv år. Mandag 5. juli reiser vi til 
Blåvan d i Blåvandshuk kommune. Her skal vi bo 
på et feriesenter og Legoland, Givskud zoo og 
badela nd venter på oss der. Onsdag 14. juli er vi 
tilbake i Bergen. Egenandelen vil bli som på alle 
korpsets tidligere turer, svært lav. Meld deg inn nå 
så går du ikke glipp av noe dette året. 

Løvstakkens Jægerkorps
Stiftet 11. mai 1903

Løvstakkens Jægerkorps er byens stiligste, 
men også eneste buekorps for både gutter 
og jenter. Er du fylt 7 år kan du begynne. 
Du kan melde deg inn ved å besøke 
torsdagsklubben eller ringe sjefen 
Charlotte Spjell, tlf. 976 00 988

L J K L J K

Parade for Løvstakkenfanen i Vågen 17. mai 2009. Foto: Christel Holm.

Årets sjef Charlotte Spjell – til høyre på bildet.  Foto: Radney Thomsen.

Bo godt, bo trygt i Solheim Borettslag

Vi støtter arbeidet i nærmiljøet
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laksevaagsbueskyttere.no L A K SE VÅGS Bu E SK Y T T Er E

«Guttaboys over Puddiken»
  Laksevågs Bueskyttere er kanskje 
det mest særegne buekorpset i 

Bergen by, med nasjonalfargene rødt, 
hvitt og blått, og hvite skjorter. Lak-
sevågs Bueskyttere er for gutter fra 
alderen 8 år og oppover.

Korpsets oppstillingsplass er Holmen (Laksevågs-
parken.)

På Laksevåg disponerer guttene et lokale på ca 
340 kvadratmeter. Her arrangeres det aktiviteter 
hele året.

Buekorpset styres av guttene selv, og gir de aktive 
mulighet til å vise hva de er god for, når de får litt 
ansvar. Buekorpset terper på disiplin og holdning, 
og alder har lite å si. Her er det nemlig guttenes 
prestasjoner og egenskaper som får dem til å stige i 
gradene.

Ingen holdes på sidelinjen og alle får være med, 
alltid. Laksevågs Bueskyttere er en stor og god 
kameratgjen g som møter utfordringer sammen og 
har det kjempegøy året rundt.

Utenom marsjeringsdager og oppholdet i lokalet, 
bygger kjuaguttene også verdens største tønnebål.

Byggingen starter i slutten av mai, og varer til det 
tennes på St. Hans-aften.

Laksevågs Bueskyttere arrangerer sammen med 
Eldre Laksevågs Gutters Forening og Laksevågs 
Bueskytteres Velforening et stort arrangement på 
St. Hans-aften 23.juni.

Denne dagen, som også er korpsets avslutnings-
dag for sesongen, samles fl ere tusen mennesker på 
Holmen (Laksevågsparken) for å kose seg med 
venne r og bekjente.

Her kan det nytes god live-musikk og under-
holdning som passer alle aldre.

Laksevågs Bueskyttere
www.laksevaagsbueskyttere.no

Sesongen til buekorpset starter 
i mars og varer til 23. juni.
For spørsmål kan buekorpset nåes på mail: 
laksevaags_bueskyttere@hotmail.com
eller du kan ringe sjefen 
Sean Elvsås, tlf. 938 00 536

Øksebærerne 8. mai 2008.  Foto: buekorpsene.com
 

Laksevågs Bueskyttere oppstilt på Holmen.  Foto: buekorpsene.com

Fanebæreren på vei inn i «rundingen».  Foto: buekorpsene.com
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Matbutikken på Bønes
Å P N I N G S T I D E R :

Hverdager 9–20 • Lørdager 9–18
 

Velkommen!

Andersen og Dingsør AS
KO B B E R  O G  B L I K K E N S L AG E R M E S T E R

Nygårdsveien, 5350 Brattholmen

Mobiltelefon: 932 49 512 – Fax: 55 25 82 13

E-post: andingas@broadpark.no

Ventilasjon • Tak • Fasade • Nybygg • Rehabilitering

Eiendomsmegler Vest

VI SPILLER TIL INNTEKT FOR IDRETTEN I BERGEN

maxi bingo – Solheimsgaten 23 – Tlf. 55 29 08 68

SPILLETIDER:

Mandag–torsdag kl. 11–20  •  Fredag kl. 11–19

Lørdag kl. 12–17  •  Søndag kl. 15–20

Solheimsgaten 9, 5058 Bergen

Vi forsyner 
Norge med mat

L J K

L J K

L J K

Snitter
Selskapsmat
Overtidsmat
Julemat
Grillmat

Vi har lang tradisjon og er dyktige på

• Snitter • Selskapsmat
• Overtidsmat • Julemat • Grillmat

Selge bolig?

Ring 55 21 77 00 idag og be om

Gratis meglertakst

www.emvest.no
– du står litt sterkere

Etter en lang, hvit og kald vinter
gleder vi oss til vårens aller første sikre tegn –

B U E KO R P S E N E ! 

Moving you and your crew around the world 
24 hours a day / 7 days a week

www.instone-international.com 
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sydnaesbataljon.com SY DN Æ S BATA LJON

En tilbakevendende storhet
  Hva skiller Sydnæs Bataljon fra 
alle de andre buekorpsene i Ber-

gen? Ytre sett er de fleste korps tilsy-
nelatende like med sine mørke uni-
former og skotteluer, men tar man en 
titt under overflaten finner man flere 
ulike korpskulturer varierer stort av-
hengig av bakgrunn, unike historie 
og geografisk tilhørighet.

Sydnæs Bataljon er fra gammelt av et søndagskorps, 
men har gjennom historien ofte skilt seg ut fra 
mange av de andre korps på en del områder når det 
gjelder stil, aldersgrenser, deltagere, organisering 
og ikke minst – gode trommeslagere. Årsakene til 
dette er nok mange, men korpset er formet av sin 
tilhørighet til det vakre Sydnesområdet som gir 
store geografiske områder til rådighet sammenlig-
net med det mange av de andre korpsene i byen 
har. På tross av dette sliter likevel korpset i dag med 
å finne deltagere i sitt gamle strøk. Mye kan skyldes 
at strøkets tidligere demografi er byttet ut med uni-
versitetets kontorer, studenter og midlertidig boen-
de med begrenset kunnskap om buekorpsenes in-
dre liv og leven. Men Sydnesguttene er ikke kjent 
for å gi opp, noe som også gjenspeiles i korpsets rik-
holdige historie. Derfor henter korpset i dag sine 
medlemmer fra stort sett alle forsteder i tillegg til 
sentrum. Det er likevel det samme som binder dem 
sammen i dag som før:

– Sin stolte identitet som ekte «Sydnæsgutter»!

Sydnæs Bataljon kjennes igjen på sine friske blå og 
hvite striper, offiserer og fanegarde med sine hvite 
skjerf med blå rander og slagergjengen med sine 
hvite paradetrommer med blå og hvite bandolær. 
Trommer og tromming er viktig i Sydnæs og de har 
befestet sin posisjon med å vinne trommeslager-
konkurransen på Buekorpsenes Dag hele 4 ganger.

Sydnæs sitt kjernestrøk ligger på Sydnes nord for 
Bergen Museum i området rundt Johanneskirken.

Tilstøtende områder som Nøstet, Engen, Vasker-
elven,  Jonsvollkvartalet, Møhlenpris og enkelte 
deler av Nygård er også gamle, tradisjonelle marsj- 
og rekrutteringsområder for korpset helt tilbake til 
de tidligste tider.

Hovedtrekk i historien
For en mer rikholdig oversikt henvises det til våre 
nettsider www.sydnaesbataljon.com

Sydneskorpsets eldste historie er en temmelig kom-
plisert sak. Det dreier seg ikke bare om ett kontinu-
erlig korps, men om opptil fire ulike korps som vek-
selvis avløste og/eller tok opp igjen hovedkorpset. 

En forsommerdag i 1863 stiftes Sydnæs Bataljon 
i en vognremisse i Sydneskleiven. Korpset er første 
samlingskorps for hele Sydnesområdet.

I 1892 reorganiseres korpset til dagens farger 
(blå/hvit) og soldatbevæpningen endres fra kårder 
til tregevær. Årene 1892–1929 er en variabel tid 
med vekselvis glanstider med langt over 100 delta-
gere til plutselige nedleggelser i 1899, 1905-1909 
og 1925-1929.

I 1929 starter gjenreisingen av korpset som nå 
byråkratiseres med nyskrevne lover, journaler, kas-
sabøker etc. Forløperen til «Eldre Sydnæsgutters 
Forening» stiftes i 1931.  I 1933 byttes tregeværene 
ut med rifler

Etterkrigstiden 1945–1949 er preget av jevnt 
over 100 deltagere og Sydnæs er blant de største 
søndagskorps med en god framtreden.

1954 startes Sydnæs Bataljons Fritidsklubb i lo-
kalene i Welhavensgate 2–4. Fritidsklubben blir 
viktig i de kommende tre årtier. På 1960-tallet eta-
bleres korpsets drift i de faste rammene og det tra-
disjonelle mønsteret vi kjenner igjen i dag.  Den 
vellykkede driften samt flere vellykkede turer til 
Østlandet på 1970-tallet gjør at korpset befester seg 
som et av byens største og mest veldrevne korps 
fram til 1990-tallet. I 1973 byttes riflene ut med 
buer som er dagens bevæpning. Antallet i korpset i 
1970-1985 er mellom 100–160 gutter. Gode trom-
meslagere blir i denne tiden varemerke for korpset 
og ved jubileet i 1983 får korpset som det første av 
byens korps paradetrommer til bruk på store da-
ger.

I 1991 er det blant offiserene et generasjonsskifte 
og dette er starten på en sammenhengende ned-
gang i antall medlemmer i korpset fram til 1997 da 
korpset er ca. 35 deltagere på det meste. I 1996 får 
korpset nye kommunale lokaler ved Trikkehallen 
på Møhlenpris. En kort fremgang oppstår i 1998–
99 med 60-80 deltagere. Noen dårlige sesonger 
ette r 1999 gir næring til nytt engasjement hos offi-

serene som vil rette på inntrykket. Samtidig reor-
ganiserer ESF seg og får ny giv i så vel sitt arbeid 
med å støtte korpset som det sosiale miljøet blant 
gamlekarene.

Antall deltagere etter 2002 har variert mellom 
30-50, men korpset retter nå samtidig mye fokus 
på den ytre form, uniformering og eksersis og tror 
dette sammen med en ny veldrevet fritidsklubb i 
korpsets lokaler i Thormøhlensgate 23 vil kunne 
føre Sydnæs Bataljon til gamle høyder der det hører 
hjemme.

Sydnæs Bataljon
7. juni 1863
www.sydnaesbataljon.com

Stiller på linje:
Fra slutten av februar til juni i Sydnesgaten 
(ved Dragefjellet skole) onsdager kl 1800 
og lørdager kl 1600.  
Terminliste ligger på sydnaesbataljon.com.

Rådslokale:
Thormøhlens gate 23 
(mellom Møhlenpris Skole og Trikkehallen)

Kontakt: 
Sjef Trond Størksen – 970 15 830
Formann Eldre Sydnæsgutters Forening
Chris Magnussen – 926 32 261
Formann Historiebokkomiteèn    
Helge Karlsson – 918 57 067

Foto: Carl Åke Karlsson.

Foto: Carl Åke Karlsson.
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Sandvikens Bataljon
www.sandvikensbataljon.no

Du kan kontakte 
sjef Stian Waage, tlf. 980 39 358

Du kan også besøke vår internettside  
www.sandvikensbataljon.no for mer 
informasjon og terminliste for aktiviteter 
våren 2010. Her står det også litt om tidligere 
aktiviteter og mer om korpsets historie.

SA NDV IK ENS BATA LJON sandvikensbataljon.no

Vær med du også!
  I Sandvikens Bataljon blir du in-
kludert i et unikt miljø, hvor du får

mange gode kamerater og får være 
med på mye gøy! I lokalet vårt «hu-
set» i Grensegrenden 1, har vi aktivi-
teter hele året. Utenom marsjering 
har vi idrettskonkurranser, utflukter 
og forskjellige arrangementer. Ikke 
minst har vi en årlig landtur som mar-
kerer avsluttningen på vårsesongen. 
Vi har også en hytte på Sandviks-
fjellet som flittig brukes av sandviks-
guttene, og hytten holdes åpen vær 
søndag for turgåere. Det er altså mye 
kjekt man kan være med på i Sand-
vikens Bataljon.

Sandvikens Bataljon er et av de eldste og mest tra-
disjonsrike korpsene i byn. Korpset ble stiftet den 
17. mai 1857 og i 2007 feriret vi vårt 150 års jubi-
leum.Strøket vi marsjerer i ligger i hjertet av Sand-
viken. Vår oppstillingsplass er Sandvikstorget, hvor 
vi ogå ekserserer og øver på våre ferdigheter. Bue-
korpset er lett gjenkjennelig med sin blå fane, 
grønn e jakker og røde og hvite farger. Et korps med 
flott uniformering!

Hos oss får du venner og minner som varer livet 
ut. Få med deg venner og familie og ta del i vårt 
fantastiske miljø i Sandvikens Bataljon. Alle er 
hjertelig velkommen!

Vi vil også oppfordre alle tidligere Sandviksgut-
ter til å ta på seg medaljene igjen og være med 
15. mai!

På vei til fellesutmarsjen 2009. Foto: Privat.

Slagergjeng i Kinsarvik, landtur 2009. Foto: Privat.
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Skansen Bataljon
www.skansegutten.no

Kontaktpersoner 
Skansens Bataljon ved sjef  
Jørgen Fie Padøy Mathiesen, tlf.  92 86 53 80
Skanseguttenes Forening ved formann  
Johnny Lyngbø, tlf. 95 22 35 92

Vel møtt på Skansen og Brushytten 
denne våren!

skansegutten.no SK A NSENS BATA LJON

Hva er så lystelig å gå,  
som marsjparaden oppå Skansen

  Strofen er hentet fra sangen til 
Skansens Bataljon, og viser hvor

kjekt skanseguttene alltid har hatt 
det som medlemmer i buekorpset. 
Det ble stiftet av gutter fra Skansen 
den 22. mai 1860, og i 150 år har 
gutte r fra fjellsiden, og senere fra hele 
byen, marsjert sammen og trommet 
taktfast, drevet idrett og dratt på ut-
flukter, lært kameratskap, samarbeid, 
toleranse og disiplin, og fått venner 
for livet. Som eneste jubilerende 
buekorp s i 2010 gleder Skansegutte-
ne seg, og ser med spenning frem til 
feiringen av 150 års jubileet.

Korpset har sin eksersisplass ved Skansen Brann-
stasjon, og for strøkets beboere er det et sikkert vår-
tegn når korpsets grønne fane taes frem, og trom-
mehvirvlene kan høres fra Skansen og ut over hele 
byen. Buekorpset har også rådslokale i den gamle 
brannstasjonen. Her møtes offiserene ukentlig for å 
planlegge kommende aktiviteter og her samles 
korpsets medlemmer for å se film, til spillkvelder 
eller annen uformell moro. 

Sammen med gamlekarforeningen, Skansegut-
tenes Forening, eier og driver buekorpset også 
Brushytten. Hytten er åpen hver søndag og er et 
viktig turmål for mange bergensere, der den ligger 
ved foten av Blåmanen, bare en havlvtimes gange 
fra Fløyen. For buekorpset er dugnadsarbeiet der 
en viktig inntekstkilde som gjør det mulig å arran-
gere turer og aktiviteter uten at dette blir en stor 
økonomisk belastning for medlemmene. Brushyt-
ten er selvsagt også et fast turmål for korpsets med-
lemmer, og det vanker flotte utmerkelser til de iv-
rigste.

Skanseguttene er glade i å reise, og har vært på 
turer i bergensdistriktet, i Norge og i utlandet. 

Skansens Bataljon var det første buekorpset som 
reiste til de britiske øyer, og korpset har vært både i 
Skottland, England, Nederland, Frankrike og 
Danmark. Inntekter av driften på Brushytten er 
med på å finansiere reisene, og sammen med lodd-
salg og andre aktiviteter er dette med på å gjøre det 
rimeligere for guttene å dra på tur.

Årets sesong avsluttes med tur til badeland i Bø i 
Telemark, og neste år går turen på ny til de britiske 
øyer, denne gang med fotball i fokus.  Da skal vi 
besøke flere klubber, og guttene får oppleve engelsk 
fotball på nært hold. Påmelding starter alt i 2010-se-
songen, så sjansen for å få være med på denne turen 
er størst ved å melde seg inn allerede nå – og der-
med også få med seg den begivenhetsrike jubile-
umssesongen. 

Alle gutter som har begynt på skolen kan melde 
seg inn i Skansens Bataljon. Du får låne uniform og 
første medlemsåret er gratis. Vil du lære å bli trom-
meslager kan du ta kontakt med sjefen. Øvinger er 
startet allerede. 

Jubileumssesongen startet lørdag 20. februar, og 

korpset marsjerer nesten hver lørdag ettermiddag på 
Skansen. Selve dagen 22. mai blir feiret på Brushyt-
ten, mens hovedfeiringen vil skje på Skansen 29. 
mai. Jubileet vil også bli markert på 17. mai ved at 
korpset og gamlekarene marsjerer først i Flaggtoget. 

Til slutt en melding til alle tidligere skansegut
ter:  Dere oppfordres til å stille opp på arrange
mentene 15. mai, 17. mai og 29. mai, samt selvføl
gelig å følge korpset gjennom hele sesongen.
For ytter ligere informasjon, kontakt Skanse
guttenes Forening ved Formann Johnny Lyngbø 
tlf. 95 22 35 92, evt. JanFrode Grønvigh tlf. 
40 23 75 01, samt på vår hjemmeside på internett. 

Offiserene har ansvaret for å lede buekorpset og de har lokaler  
i den gamle brannstasjonen på Skansen. Gamlekarer og foreldre 
er imidlertid viktige støtespillere.  Foto: Eirik Hagesæter.Det kan være lurt å begynne å øve tidlig om du vil bli tromme-

slager. Henrik Hagesæter og Fredrik Smørdahl får her prøve seg 
etter endt marsjering.  Foto: Eirik Hagesæter.

Kristian Aleksander Ølmheim, Magnus Roman 
Vestrheim og Herman Bjørklund har hatt det gøy 
i Skansens Bataljon i flere år. Foto: Eirik Hagesæter.
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GOD MORGEN
BERGEN!

Bli abonnent på  
Bergens Tidende  

du også!  
Bestill i dag på  

bt.no/abonnement

10 – Buekorpsene i Bergen Mandag 22. februar 2010



wesselengen.no W E SSEL ENGENS BATA LJON

Presenter, Wesselengsgutt, for vårt kjære gamle merke.
Silkefl agget gjør oss sterke, når vi samles under det.
Da er alle sorger borte, brystet svulmer opp av fryd.
°/° Slå en ring, og lytt så etter trommers lyd. °/° 
Vi må ei gå oss trett, husk det gjelder korpsets ære. 
Vi må stadig eksersere før vi fram til målet når. 
Fylk jer sammen, Wesselengsgutter, la oss hevde korpsets sak. 
°/° Alle må for bataljonen ta et tak. °/°

Wesselengens 
marsj

Av Sverre Andersen

Wesselengens Bataljon
  At det skulle komme et Buekorps 
på Eidemarken og i strøket her

oppe i fj ellsiden, var på sin plass.
Det bodde mange gutter i området 
på den tiden. Den 24. april 1873 ble 
Wesselenge ns Bataljon stiftet av: 
Jaco b Johannessen, Thorvald Jørs, 
Søren Sørensen, Karl Johannessen, 
Knut Knudsen, Johan Nilsen, Rasmus 
Simonsen, og Petter Sjursen. Det sies 
at disse stifterne var inspirert fra 
gutten e nede i Skuteviken. 

   
Gutter i området på Eidemarken var vel patriotiske 
og hadde en sterk tilhørighet særlig i området rundt 
boligen. På en trapp oppe på Eidemarken ble korp-
set stiftet. Det gikk på skilling og penger løs og 
fane ble det samt en sjefssabel. Fanen til Wesselen-
gens er legendarisk og fl ott, en dragon på en hest 
som motiv. Wesselengens led under Salicaths regi-
me og måtte forsøke å eksersere inne i Isdalen, men 
det ble en lang vei å marsjere. I 1891 ble det slutt 
etter 3 søndager uten oppslutning. Året etter var 
korpset på fote igjen og det eneste en fant på den 
tide n var bare fanen. 

Under krigen forsvant deler av korpsets eff ekter 
og det preget korpset i 1945–46. I 1946 ble Kjell 
Kaarstad valgt til sjef. Han hadde gode kontak-
ter, fi kk reist korpset opp og samarbeidet godt med 
damegarden. Wesselengens har i alle år hatt en tra-
disjonell god damegarde i etterkrigstiden. 

Wesselengens ble lagt ned i 1959, men i 1970 sa 
Kjell Kaarstad: «Nok er nok! Vi e’ tebake.» Selv om 
det manglet noen eff ekter, så stoppet det ikkje Kjell 
Kaarstad, Harald Birkelund og Einar Eriksen. Pen-
ger ble samlet inn, og geværer ble laget med hjelp 
fra Bergen krets fengsel. 

Wesselengens har holdt korpset så gående siden 
og i de senere år har korpset fått et godt samarbeid 
med Fjeldet s Bataljon og Skutevikens Buekorps. I 
1998 feiret Wesselengens gutter hele 125 år og 
landturer gikk med fl y til Danmark. Legoland og 
andre gøye severdigheter ble besøkt og guttene som 
var med stor koste seg. På selve 125 års dagen reg-
net det, men «ka e’ det for en bauekorpsgutt!» Med 
Gamlekarer i fronten og et stilig korps med bajo-
netter og soldater ble dette et fl ott skue i området 
rundt Eidemarken. Flere gratulanter var møtt fram 
med musikkorps.

Dette er faktisk det eneste buekorpset i Bergen 
med en stilig bajonettgjeng under korpset fane. 
Wesselengens Bataljon er viden kjent for sine dykti-
ge slagere og på Buekorpsene s dag i 2002 ble An-
dreas Bjordal kåret til verdens beste buekorpsslager.

Wesselengens Bataljon 2010
Wesselengens er ikke blant byens største buekorps 
og har heller ikke som målsetning å bli det. Vi øn-
sker heller å være et kameratkorps der alle trives og 
har det gøy sammen.

Ønsker du å få nye kamerater og venner for livet 
så er Wesselengens Bataljon et godt sted å starte. 
Enighet, orde n og kameratskap er viktige faktorer 
for at alle skal trives og ha det gøy sammen i Wes-
selengens Bataljon.

Det er alltid noe som skjer i Wesselengens og 
man vil aldri gå seg lei. Buekorpssesongen begyn-
ner etter vinterferien og holder på frem til sommer-
ferien. I disse månedene er det mye som skjer. Ek-
sersis om lørdagen og trenin g om onsdagen. I 
tillegg til marsjering arrangerer vi mange aktivite-
ter som er gratis for guttene. Vi kan nevne: 

•  Kinobesøk sammen med alliansekorpsene 
Skutevikens • Buekorps og Fjeldets Bataljon

•  Idrettsdag med alliansekorpsene
(fotball – løping – tautrekking)

• Bedriftsbesøk. (Eksempel: Hansa, Håkonsvern)
• Paintball (inne eller ute)
• Tur til Vannkanten Badeland

Disse aktivitetene arrangeres hele året også høst og 
vinte r.

Avslutningen av hver sesong, som regel helgen 
etter skolen har tatt sommerferie arrangeres det en 
helgetur med overnatting. I 2009 var vi på tur til 
Gol. Vi bodde i hytter tilknyttet Pers Hotell og be-
søkte Tropicana Badeland.  Vi hadde en dag på Gol 
Motorsenter hvor alle fi kk prøve motoraktiviteter 
på 2 og 4 hjul. Og selvfølgelig en idrettsdag med 
aktiviteter og fotballkamper. 

Wesselengens holder nå hus i den gamle vakt-
mesterboligen på Krohnengen Skole. Dette huset 
holder gamle og aktive buekorpsgutter på å pusse 
opp. Hele huset ble revet ned innvendig, bare yt-
terveggene stod igjen. Nå har vi fått 3 fl otte etasjer 
hvor alt er nytt. Garderobe, 2 toaletter, eget rom 
for trommer, uniformer og utstyr. Kjøkken og stort 
aktivitetsrom med blant annet 4 pc’er, spill og mul-
timedia. Kontor og møterom på loftet. 

Wesselengen Bataljon
www.wesselengen.no

Sjef: Gisle Drivenes, tlf. 984 74 697
E-post: wesselengen@gmail.com 
Facebook: Wesselengens Bataljon

Formann i Wesselengsguttenes Forening: 
Morten Helle, tlf. 928 52 285  
E- post : morten.helle@myhome.no

Foto: Morten Helle.

Presenter, Wesselengsgutt, for vårt kjære gamle merke.
Silkefl agget gjør oss sterke, når vi samles under det.
Da er alle sorger borte, brystet svulmer opp av fryd.
°/

Vi må ei gå oss trett, husk det gjelder korpsets ære. 
Vi må stadig eksersere før vi fram til målet når. 
Fylk jer sammen, Wesselengsgutter, la oss hevde korpsets sak. 
°/
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Lu NGEG A A r DENS Bu EKOr pS lungegaardens.com

Verdens eneste jentebuekorps!
  Lungegaardens Buekorps er i dag 
det eneste aktive buekorpset som

har kun jenter som medlemmer. Og vi 
har selvfølgelig alltid plass til fl ere 
jente r hos oss! Å gå i buekorps er en 
allsidig fritidsaktivitet. Det er ikke bare 
marsjering som står på terminlisten, 
men også sosiale aktiviteter.

Vi som går eller har gått i buekorps, kan nok alle 
fortelle at det fi nnes fl ere fordeler med å være aktiv 
på dette området. En av fordelene som vi mener er 
veldig viktig er at man får nye venninner i et godt 
og trygt miljø, som vi og ser at utvikler seg til venn-
skap som holder langt ut i live t. Andre viktige for-
deler er viktige erfaringer fra organisasjonsarbeid 
og ledelse, å være med å forme en tradisjon som 
skal vare i hundrevis av år. Og selvfølgelig spen-
nende turer og utfl ukter!

I 2009 feiret vi 15 år på linje, og et stort høyde-
punkt dette året var den store jubileumsturen til 
Skottland og Orknøyene! En svært vellykket tur for 
jentene hvor man fi kk oppleve og se mange nye 
ting.

Lungegaardens Buekorps ble stiftet i 1994 av 
5 jenter, som hadde et fokus på å lage et riktig bue-
korps med mottoet: «Lungegaardens Buekorps er et 
buekorps for jenter, drevet av jenter, på jenters pre-
misser!». Det ble samtidig et viktig punkt for oss at 
alle jenter skal kunne føle seg velkommen og trygge 
på at de vil bli tatt godt vare på når de er hos oss.

Foruten den tradisjonelle marsjeringen vi driver 
med, har vi en rekke sosiale sammenkomster og ak-
tiviteter, både i og utenfor buekorpsets lokaler i 

Strømgaten 10. Noen av de mest populære aktivite-
tene vi har er Halloweenparty, prinsessefest, teater 
besøk og diverse verksted. I tillegg arrangerer korp-
sets Råd fl ere aktiviteter som kino, fi lmkvelder, 
piknik og andre ting. Disse aktivitetene skjer for-
delt over hele året, mens marsjeringssesongen går 
fra midten av mars til midten av juni.  Vi er da ute 
og marsjerer om onsdag og lørdag, og kan blant 
anne t nevne store dager som 1. dag på linje som 
avsluttes med pølsefest i lokalet, 10. mai som er 
datoe n korpset stilte på linje for første gang, 17. mai 
hvor vi deltar i prosesjon en og siste dag på linje 

hvor vi har utmarsj til Fløyen. Siste dag på linje har 
vi grilling og idrettskonkurranser på Fløyen, og 
selvfølgelig kaster vi sjefen i vannet slik at hun skal 
få en skikkelig avslutning! På veien ned fra Fløyen 
har vi marsjeringskonkurranser, og avslutter dagen 
med utdeling av premier, medaljer og andr e utmer-
kelser som jentene har gjort seg fortjent til i løpet av 
sesongen.

Hver sesong avslutter vi med en landtur, og ca. 
hvert 5. år reiser vi til utlandet. Vi har så langt 
besøk t London, Stockholm, Gotland, Aberdeen og 
Orknøyene.

Lungegaarden Buekorps
www.lungegaardens.com

Vi stiller på linje ved Lille Lungegårdsvannet, 
der med undergrunnen til Bystasjonen. 
Adressen er Strømgaten 10. 

Kontaktpersoner: 
Cecilie Røed Jakobsen, tlf. 93 45 57 15
Jeanett Andreassen, tlf. 92 42 62 17

Foto: Privat.

Foto: Privat.
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Mathismarkens Bataljon
www.mathismarkensbataljon.no

Bataljonen ble stiftet onsdag den 
15. juni 1887. Mathismarkens Bataljon
holder til i et område begrenset av 
Ladegårdsgaten, Rothaugen, Mulen 
og Kronengen skole. 

Korpsets oppstillingsplass ligger i krysset 
Gjeble Pederssøns gate, Øvre Sandviksveien.

Ønsker du å begynne i Mathismarkens 
Bataljon, ta kontakt med 
sjef Jørn Rune Valderhaug, tlf. 970 95 832

mathismarkensbataljon.no  M AT HISM A r K EN BATA LJON

Største buekorpset gjennom tidene
  Onsdag den 15. juni 1887 samlet 
12 gutter seg på bakplassen i 

Absalon Beyers gate 25. De ble så eni-
ge om å starte Mathismarkens Kårde-
korps. Dette ble senere Mathismar-
kens Bataljon. Bataljonen har aldri 
vært nedlagt, for uten om krigsårene 
1940-1945. Mathismarkens Bataljon 
sin absolutte storhets tid var fra 1914 
til 1916 hvor det kunne stille over 500 
gutter bak den blå fanen. Ingen an-
dre buekorps har noen gang kunne 
vise til dette antallet.   
 
Korpset hadde først sin eksersis på rennebanen 
(Meyermarken), men etter by brannen i 1916 ble 
det reist en rekke brakker på Rennebanen for å 
hjelpe på den store bolignøden som oppsto i Bergen 
som følge av brannen. Korpset trengte en ny ekser-
sisplass og valget falt på krysset Gjeble Perdesøns 
gate, Øvre Sandviksveien populært bare kalt «Pla-
nen» Her har vi vår eksersisplass den dag i dag. På 
planen henger minneplaten og ved 120 års jubileet 
i 2007 ble det avduket statue av en fl ott Mathis-
marks hellebard som vi håper kan stå til evig tid 
som minne over alle de som en gang har marsjert 
under den stolte fane. 

Blant byens ledende
Etter noen tøff e år med lav rekruttering, er Mathis-
markens Bataljon igjen et av de ledende og største 
buekorpsen e i Bergen. Dette er en posisjon Batal-
jonen håper å kunne stabilisere. Bataljonen og El-
dre Mathismarksgutter Forening gir ut en gang i 

året medlems bladet, Mathismarks-Bladet, som do-
kumenterer bataljonen og foreningens aktiviteter. 
Mathismarkens bataljon har også sitt eget rekrut-
teringskorps, Eidsvaags Kompani som har sin ek-
sersis på Eidsvågs skole. Mathismarkens Bataljon 
er i samarbeidsallianse med Markens Bataljon.

Aktiviteter i Mathismarken Bataljon:
Mathismarkens Bataljon driver med en rekke aktiviteter utover selve marsjeringen. I nye kommu-
nale lokaler i kjelleren i bydelshuset på Meyermarken samles vi både for å spille x-box, biljard, bord-
tennis og andre aktiviteter. I perioder har det vært tilbud om leksehjelp også. Bataljonen driver et 
diskotek i bydelshuset storsal for barn fra 5 til 7 klasse.

Mathismarkens Bataljons råd 2009. Bak fra venstre: Tambur Tommy Lie, Fanebærer: Marius Waage, 1. Faneoffi  ser: Mathias Lillestøl, 2. Fane-
offi  ser: Kim Kjørsvik, 3.Faneoffi  ser Stian Hindenes, 4. Faneoffi  ser Fernando Dejesus, Hellebardsjef: Samson Kleven, Tamburmajor: Marius 
Mykin g. Sittende på kne foran f.v 2.løytnant Aleksander Jordal, 1. Kompanisjef Joakim Lillestøl, Sjef Kim Kleveland, Adjutant: Eivind Bjørsvik, 
2. Kompanisjef Jørn Valderhaug, 4. Løytnant William Ridgeway. Ikke tilstede: 5. Faneoffi  ser Håvard Bjordal.  Foto: Bjørn Hjemdal.

Foto: Bjørn Hjemdal.
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WESSE LE NG E NS BATAL JO N
 

støttes av

 West Teknikk AS
• Trykkluft • Byggvarmere

• Høytrykksvaskere

Tlf. 957 84 482 / 55 93 05 03  •  Fax 55 93 05 04
E-post: fi rmapost@westteknikk.no

støtte på veien
Det finnes mange ildsjeler på Vestlandet. Mennesker som bidrar til felles-
skapet med skaperkraft og glødende engasjement innen idrett, kultur 
og veldedige formål.

I BKK ønsker vi å støtte opp om disse pådriverne. Derfor har vi opprettet 
flere støtteordninger, blant annet «BKK lokal» som deles ut fire ganger i 
året til organisasjoner, lag eller foreninger som ønsker midler for å skape 
mangfold og gjøre Vestlandet levende. 

Neste frist for å søke støtte er 1. mars. 

For mer informasjon og søknadsskjema,  
se bkk.no/lokal
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Mariti me Tours

Phone.: +47 55 30 80 80 • +47 416 89 866
E-mail: office@maritimetours.no

www.maritimetours.no

Båtcharter for alle
- Sightseeing - Kurs - 
Events - Konferanser

Boat charter 
for everybody

- Sightseeing - Courses - 
Events - Conferences
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markensbataljon.com M A r K ENS BATA LJON

Byens barn – 
født i Marken på en tinntallerken

  I Buekorpssesongen, som varer 
fra mars til juni, er det eksersis-

dager på onsdager og søndager. Vi 
har også aktiviteter utenom marsj-
dager. Vi nevner blant annet: Idretts-
dag, pizza/pølse-fester, juleverksted 
og fi lmkvelder med mer. Sesongen 
avsluttes med landtur.

Litt historie
Markens Bataljon ble stiftet i 4. juni 1859 av Her-
man Falck. Markens område avgrenses av Torget, 
Kong Oscar s gate, Lars Hilles gate og Torvalmen-
ningen. I de første årene ekserserte korpset på hos-
pitalengen ved Kong Oscars gate. Utmarsjene gikk 
som regel til Isdalen. I Svartediket lå en holme der 
guttene hadde bygd en liten festning. Korpset had-
de utfl ykter på søndager og andre fridager til denne 
holmen. Den første fanen fi kk vi i stiftelsesåret. 
Motivet var to vikinger med pil og bue. Fargene til 
Marken er rødt, blått og rødt igjen. Bevepningien 
er rifl er og hellebarder, medlemstallet har gått opp 
og ned gjennom årene. Gutter fra Markens batla-
jon var med å stifte buekorps i byens søndre bydel, 
gjennom Lægdene og Natlands Bataljoner. Orden, 
enighet og kameratskap er korpsets motto. Vi har 
også to gode hjelpere, det er EMF (eldre markegut-
ters forening) og støtteforeningen. De støtter oss 
økonoimisk, bidrar på arrangementer, syr heders-
tegn og hjelper oss med uniformer, praktisk og ikke 
minst moralsk.

Hvorfor begynne i Markens?
Markens Bataljon kan tilby orden, enighet og ka-
meratskap. I tillegg med ekte samhold, uforglem-
melige Landturer og stolthet over en lang tradisjon 
man tilhører. Markens Bataljon har et av byens 

beste lokaler. De ligger i Gamle Rådstuplass 8, like 
ved gamle rådhus. Her kan vi tilby tv-spill, biljard, 
bordtennis, pc-spill, fi lmkvelder og mye mer.

Markens Bataljon
markens-bataljon.com

Kontaktpersoner: 
Sjef Vidar Follesø, tlf. 45 79 64 12
Fanebærer Ole Johan Larsen, tlf. 46 95 01 93 
Tambur Kristoff er Wiemann, tlf. 99 16 57 01

Markens Bataljon, Rådstuplass 8, 
Postboks 1282, 5811 Bergen.

Sesongen avsluttes med landtur.  Foto: Morten Jørgensen.
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N YG A A r DS BATA LJON nygaaards.no

Norges første fotballklubb!
  Nygaards Bataljon ble stiftet i 1857 
av de tre kameratene Wilhelm

Friman n Meyer, Albert Fougner og 
Adolph Jahn. Navnet kom selvfølgelig 
av at de drev øvelsene sine på Nygaard 
og på Møhlenpris. Den gang var dette 
området helt ubebygget. Der det i dag 
går rette gater, var det bare store 
grønne  marker. Nygaards Bataljon er
et av de tre «lørdagskorpsene», og har 
alltid vært et av de ledende buekorps 
når det gjelder eksersis, disiplin og til-
budet til de aktive. Nygaards Bataljon 
har nære bånd til Nordnæs Bataillon 
og Dræggens Buekorps. Og i løpet av 
sesongen har vi fl ere utmarsjer sammen 
med dem. 

Nygaards driver med mye mer 
enn å marsjere hele tiden 
I Nygaards teller alle gutter like mye, aktivitetene 
våre er slik at her kommer «alle med på laget». Det 
er ingen som ikke er gode nok eller fl inke nok. I 
Nygaards legger vi stor vekt på kameratskap og 
samhold. I Nygaards driver vi også med friidrett, 
tautrekking, stafett og fotball. Du kan også få prø-
ve deg i rifl eskyting og bueskyting. Dette er øvelser 
som har lange tradisjoner i Nygaards Bataljon. Det 
samme har fotballen. Det mange ikke vet, er at 
Norges Fotballforbund anerkjenner Nygaards Ba-
taljon som den første forening som spilte organisert 

fotball her i landet. Allerede på 1880-tallet! Senere 
var Nygaardsgutter med å stifte Sportsklubben 
Brann.

Nygaards og Marinen
Hver sesong får Nygaards komme ut på marineba-
sen Haakonsvern. Der blir vi tatt vel i mot av Ad-
miralen, som er sjefen på basen. Han hilser på 
korpset, og vi holder oppvisning for ham. Etterpå 
er det omvisning på basen og ombord på et fartøy. 
Det blir selvsagt noe godt å spise og drikke, og da-
gen avsluttes ofte med en gøy fi lm i kinosalen på 
basen. Årsaken til at Nygaards har så tette bånd til 
Marinen, er at marinen sin base tidligere lå på om-
rådet som ennå kalles Marineholmen. De var altså 
nærmeste nabo til korpset fra gammelt av.

De viktigste dagene i seongen
Stiftelsesdagen er bursdagen til korpset. Da er det 
fest for hele korpset og marsj gjennom by’n og opp-
visning for foreldre og gamlekarene. 

Fellesutmarsjen i mai sammen med Dræggens og 
Nordnæs er den store dagen spesielt for trommesla-

gerne. Da møtes korpsene i sentrum, og marsjerer 
sammen oppover Korskirkesvingene til Skansen. 
Underveis er det slagerkonkurrase.

17. mai deltar korpset i Flaggtoget. Da har du 
orkesterplass til alt som foregår langs ruten.

Landtursdagen er den siste store dagen i seson-
gen. Da drar vi også til Haakonsvern. Her avvikles 
det fotballkamper, rifl e skyting og terrengløp. 
Landtursdagen er den siste dagen i sesongen. I år 
blir det søndag 13. juni. Når vi er vel tilbake i by’n, 
er det høytidelig utdeling av pokaler, medaljer og 
hederstegn. 

Hvor holder vi til?
Nygaards Bataljon driver øvelsene sine på «Små-
leken». Det er den minste av de to fotballbanene på 
Møhlenpris, like bortenfor Høyteknologisenteret 
og  VilVite-senteret. Korpset stiller på linje hver 
lørdag. I begynnelsen av sesongen taes ogås noen 
onsdager i bruk.  Marsjruten til korpset er gatene 
på Møhlenpris og Nygårdshøyden, med  fanepara-
de og avslutning på «Løven»: Muséplass på Ny-
gårdshøyden. 

Nygaards Bataljon
www.nygaards.no

Sesongen starter lørdag 13. mars kl 15.30.
Hvis du vil bli Nygaardsgutt og kanskje få 
utdelt uniform før sesongstart, kan du kontakte 
sjefen Andreas Tøsse, tlf. 95 91 74 20 

Vel møtt i Nygaards Bataljon!

I juni 2008 dro korpset på en ukes tur til England. Her er vi fotografert på båten til Newcastle.  Foto: Christopher Brun.

På Englandsturen i 2008 fi kk vi omvisning på Old Traff ord, Manchester United sin hjemmebane.  Foto: Christopher Brun.
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dreggens.no Dr ÆGGENS Bu EKOr pS

Dræggens Buekorps
  Dræggens Buekorps ble stiftet 
24. mars 1856 av tre gutter i 11–12-

årsalderen, Christian Joachim Mohn, 
Klaus Hansen og August Gran. Dræg-
gens Buekorps sitt våpen har alltid 
vært buen, utenom en liten periode 
på slutten av 1800-tallet.

Dræggens Fane er rød med en bue, piler, pilekog-
geren og Dræggens Buekorps’ motto, «Enighet gjør 
sterk», som emblem. Korpsets farger er hvit og rødt. 
Dræggens Buekorp s har et tett samarbeid med Ny-
gaards Bataljon og Nordnæs Batallion som har vart 
i hundre år. Lørdagskorpsene er en felles betegnelse 
for Dræggens, Nordnæs og Nygaards.

Dræggens Buekorps består av gutter i alderen 
8–21 år, de yngste guttene kalles for jegere og et-
terhvert som åren e går stiger man i gradene, og blir 
offiser. I Dræggnes Buekorps er det offiserene som 
leder korpset, uten innvendig fra noen utenforstå-
ende. Før hver sesong velges det nye offiserer og en 
chef som den øverste lederen.
I løpet av en sesong er det mye øving på å marsjere 
og et drillprogram, noe som kommer godt med når 
vi skal ha fremvisninger på slutten av sesongen. 
Men vi holder ikke bare på med eksersis. Vi avvi-

kler konkurranser mellom pelotongene i friidrett, 
fotball, tautrekking, eksersis og bueskyting. Det er 
også konkurranse mellom guttene imellom, hvor 
resultatene vil bli offentliggjort på land turen.

De store dagene vi har i Dræggens Buekorps er 
Stiftelsesdagen og Landturen. På Stiftelsesdagen 

holder vi middag for hele korpset før vi møter gam-
lekarene. Sammen marsjerer vi en runde rundt i 
by’n før dagen avsluttes med gratulasjoner Nord-
næs Batallion og Nygaards Bataljon. Landtursda-
gen er den siste dagen på linje for sesongen, vi mar-
sjerer opp til Munkebotten hvor det blir 
fotballkamper, terrengløp og hederstegn utdeling. 
Dagen avsluttes med marsjering i by’n og blir av-
sluttet utenfor Mariakirken hvor det holdes premie-
utdeling og taler. Helt på slutten av denne dagen 
blir resulta tet av chefvalget avslørt, og chefen for 
neste sesong avslutter dagen.

Sammen med Nordnæs Batallion og Nygards 
Bataljon har vi konkurranser korpsene i slagerkon-
kurranse, fotball, friidrett, tautrekking og ekseris. 

Dræggens Buekorps ligger stor vekt på kamerat-
skap og at alle skal trives med å gå i korpset. Det er 
mange gutter som har begynt i Dræggens og fått 
venner som har vart livet ut. 

Dræggens Buekorps
www. dreggens.no

Chef: Mats Tertnes 920 99 169
E-post til Chefen: tertnes90@hotmail.com
Adresse: Nye Sandviksvei 4, 5003 Bergen

Vi stiller på linje utenfor Mariakirken

Foto: buekorpsene.com

Foto: buekorpsene.com
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Haukedalen 1, Døgnvakt: 950 300 50
Tlf. 55 55 80 03 - Fax: 55 55 80 04

• Boliginstallasjon • Rehabilitering
• Nyinstallasjon • Industrianlegg

Autorisert installatør
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Aktiviteter i Nordnæs Bataillon
Nordnæs Bataillon kan tilby et mangfold av aktiviteter. Guttesuverniteten står i fokus, og med dette 
menes at korpset ledes av guttene selv etter demokratiske valg. Korpset gir ut verdens eldste buekorps-
blad: «Nordnæsgutten», som kommer ut ca. 3–5 ganger pr. år. Bladet er et viktig medium til for-
midling av informasjon og samtidig kan eldre buekorpsgutter holde kontakten med sitt gamle korps. 
Ta gjerne kontakt med redaksjonen dersom det er ønske om å tegne et abonnement.

Nordnæs Bataillon
Stiftet 3. mai 1858
www.nordnes-bataillon.no

Dersom det er spørsmål kan 
sjefen kontaktes på tlf. 45 24 29 52 
eller det kan sendes e-post til 
vervekampanje@yahoo.no

nordnesbataillon.no  NOr DN Æ S BATA ILLON

«Her kommer Nordnæs Bataillon»
  Nordnæs Bataillon ble stiftet 3. mai 
1858 av syv unge gutter i lysthuset

til repslager Grieg ute på Nordnæshalv-
øen, ikke langt fra der Akvariet ligger i 
dag. I 152 år har korpset samlet unge 
gutter under fanen, og i dag rekrutte-
rer korpset gutter fra alle bydeler. Så 
dersom du er en gutt på ca 9 år har 
du nå mulighet til å bli soldat i vårt 
tradisjonsrik e korps. Korpset har hoved-
kvart er på det gamle festningsan-
legget  Fredriksberg Fort. Her avholdes 
både nybegynnertreninger og råds-
møte r. Vår støtteforening har en vel-
drevet byttesentral hvor vi kan være 
behjelpelig med å skaffe uniformer til 
soldatene.

Kameratskap, disiplin og stil
Trivsel, kameratskap og disiplin er viktige verdier 
for oss. Trening gjør mester sier ordtaket, og vi 
nordnæsgutter yter vårt beste for å kunne hevde oss 
i teten. I tillegg til de ordinære eksersisøvingene 
driver korpset med idrett og arrangerer fotballtur-
neringer. «Den tredjemai har vi kjær» synger vi om 
korpsets stiftelsesdag. Da er det høytidsstemning 
på Nordnes og dagen starter med flaggheising på 
Fredriksberg og marsj rundt Nordnespynten med 
taler hvor markante personer fra historien minnes. 
En av dem var Kristian Bing som var korpsets fane-
bærer i 1878 og som førte buekorpsene inn i littera-
turen med boken «Guttekorpsene i Bergen». Han 
gav også ut den første Nordnæsboken i 1908, og 
var en sentral skikkelse i kampen mot politiinspek-
tør Salicath og hans forbud mot buekorpsene. 

Nordnæsboken omhandler korpsets historie og i 
tillegg er plass viet til lokal bydelshistorie. Boken 
kan fremskaffes for salg til interesserte ved henven-
delse til Anders Dahl, tlf. 45 24 29 52.

Vår egen eiendom: «Nordnæsdalen»
Vi Nordnæsgutter er veldig heldige. Vi har et eget 
naturområde med flere hytter og en stor flott fot-
ballbane. Dette området heter «Nordnæsdalen» og 
ligger i Øvre Fyllingsdalen og er like stort som pa-
vestaten i Roma. Hvert år konkurrerer vi mot 
Dræggens Buekorps og Nygaards Bataljon i ulike 
idrettsgrener, og vi har også avviklet fotballturne-
ringer for alle buekorpsene i Bergen. For uansett 
hvilket buekorps du skulle velge å begynne i må det 
understrekes at samarbeidet mellom korpsene er 
avgjørende. Men for oss buekorpsgutter fra Nord-
nes, i det vi liker å kalle «Nordnesrepublikken» 
banker selvfølgelig hjertet for Nordnæs Bataillon.

Hvorfor bør du begynne  
i Nordnæs Bataillon?
Nordnæs er et buekorps som er rik på tradisjoner. 
Kameratskap og disiplin er nøkkelbegreper. I 
Nordnæs får du venner for livet. Nordnæs er også 
kjent for sine mange turer. Enten de går til lokale 

steder som Voss og Hardanger eller som i 1999 helt 
til Seattle i Amerika. Tenk å reise på tur med 100 
gutter. Det kan vi love var en stor opplevelse.

Velkommen til Tollboden 3. mai hvor korpset 
holder sin batailloneksersis. Sesongavslutning fin-
ner sted søndag 6. juni med landturdag.

Utstyrslisten for envher Nordnæsgutt i hverdag 
og fest er:

Stil, og sveis, punktlighet og godt humør!

Nordnæskorpset på marsj i Haugeveien 3. mai 2009. Fremst ser vi sjef Mats Brandt og adjutant Kristian Dahl.  Foto: Nina A. Thune.
Til høyre: Klosteralleens «løvkronede buer».

Eldste og yngste Nordnæsgutt.  Foto: Nina A. Thune.

Fra markeringen av 
bataillonens  150-årsjubileum 
på Tollboden 3. mai 2008.
Foto: Nina A. Thune.
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FJELDETS BATA LJON  fjeldetsbataljon.no

Fjeldets Bataljon 
www.fjeldetsbataljon.com

Fjeldets Bataljon ble stiftet 22. mai 1857. 
Fargene våre er  rødt, hvitt og grønt.

Kontakt:
Sjef i Fjeldets Bataljon
Ole Dalehaug, tlf. 920 48 336

Smarte gutter begynner i Fjeldets
  I Fjeldets Bataljon skjer det alltid 
mye spennende og moro, både i

sesongen og ellers i året. Du vil få 
lære drillmarsjering, og vi har en rå-
tøff bataljonsoppvisning og konkur-
ranser innen marsjering, tromming 
og idrett. Etter marsjering om lørdag-
ene har vi noe godt å spise. Om høs-
ten og vinteren har vi fritidsklubb i 
Norrønahallen med spill, innefotball, 
leker og masse gøy.

Sesongen starter lørdag 13. mars kl. 16.00 og vi 
marsjerer på lørdager og enkelte onsdager frem mot 
sommeren, da det blir avslutning med turen til Sve-
rige og Danmark. Aldersgrensen er 7 år (født i 
2003 eller tidligere) for soldat er og 12 år for slagere. 
Har du lyst til å begynne eller ønsker å vite mer, 
kontakt sjef Ole Dalehaug på tlf. 920 48 336. 

Mer informasjon på www.fjeldetsbataljon.com.

Fjeldets Bataljon går nye veier  
med deltakelse i Aktiv Ungdom
I Norge er det BUFDIR som står bak EU-prosjek-
tet Aktiv Ungdom. Gjennom dette har Fjeldets inn-
ledet samarbeid med kontakter i Danmark og 
Sverig e. Disse er gjøgler- og artistgruppen Avant-
garden i Næstved, og Cirkusskolan i Gävle. Neste 
års prosjekt heter «Musikk og rytme uten grenser», 
og Fjeldets Bataljon er det første buekorpset som er 
blitt belønnet med EU-støtte.

I 2011 planlegger vi tur til Gävle i Sverige, på 
besø k til Cirkusskolan sammen med Avantgarden, 
og deretter til Næstved. Internasjonal gruppe-
utveksling gjennom Aktiv Ungdom gir opplevelser, 

holdninger og verdier. Og på grunn av pengestøtten 
fra EU, er det ekstra billig å delta på disse turene.

Smarte gutter begynner i Fjeldets
Det er fordi vi lærer om ting som vi får bruk for 
både nå og senere i livet. Gjennom programmet 
Aktiv Ungdom, får vi delta på forskjellige turer og 
kurs for barn og unge i Europa. Offiserene får 
lederop plæring innen barne- og ungdomsarbeid.

Medlemsavgiften for soldater er kun kr 150 pr. 
år. Hos oss er alle gutter velkommen. 

Fjeldets Bataljon holder til i kanskje det flotteste 
buekorpsstrøket, Fjellsiden, som er i den eldste by-
delen i Bergen med mange idylliske smug og gater. 
Fremmøte- og tilholdsplassen vår heter Pitterhau-
gen og ligger like ovenfor nedre Fløibanestasjon.

Huset vårt i Krybbesmauet 5, bak Christi Krybb e 
skoler, er et flott sted å samles. Her møtes vi de 
dagen e korpset marsjerer. Huset er også åpent for 
foreldre, gamlekarer og andre interesserte. Her ser-
verer vi gratis kaffe, og noen ganger vafler.  

Foto: Privat.

Foto: Tor Høvik, BT.
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skutevikensbuekorps.com  SK u T E V IK ENS Bu EKOr pS

Begynn i byens eldste buekorps
  Skutevikens Buekorps ble stiftet i 
1853 og har vært en guttelek i

snart 157 år, og er dermed det eldste 
buekorpset i byen. Korpsets eldste 
fane er fra stiftelseåret og korpsets 
sjefsregister starter fra det samme 
året. Det er guttene selv som styrer 
korpset og driver med det gutter selv 
synes er gøy. Guttene velger selv sine 
ledere i forkant av hver sesong.   

Buekorps er blitt til en fl ott bergensk tradisjon, og 
vil du ta del i denne tradisjonene kan du begynne 
hos oss fra det året du fyller 7 år. Vi har et godt 
kameratskap på tvers av alder og alle er inkludert. 
Du vil få kameratskap som vil vare livet ut.

Sesongen vår er fra begynnelsen av mars til midt-
en av juni. Vi møttes da i Skuteviken hver søndag 
kl 16:00, som er vår øvings- og marsjeringsdag. 
Men for å gi et variert tilbud hele året har vi åpent 
hus hver onsdag fra kl 17:00, hvor vi driver med 
mange ulike aktiviteter som spill, fi lm, tromming, 
biljard og dart eller vi kan reise for å bade, bowle 
eller spise pizza. Selv om onsdagene også blir brukt 

til trening i sesongen, så er det søndagen som er 
den viktige dagen. så hvis onsdager passer dårlig 
for deg, gjør ikke det noe. Strøket vårt er fra Skute-
viken og opp mot Meiermarken, men av og til går 
turen til byen for å vise oss fram.

Buekorps er ikke bare marsjering og tromming. 
En viktig del av buekorpstradisjonen er sport. Vi 
har idrettskonkurranser både individuell, pelo-
tongvis og mot andre buekorpskorps.  Eksempler 
på aktiviteter er løp, hinderløp, stafett, skyting og 
fotball. Så vil du ha et variert fritidsaktivitet så er 
buekorps det rette for deg.

Som avlutting på sesongen reiser vi på tur. De 
siste årene har vi reist en helg til en skole i Horda-
land. Men vi har også vært på lengre turer i Norge 
og utlandet. 

Hva koster det og hva trenger 
jeg for å være med?
Første året er gratis for alle nybegynnere. Deretter 
har vi en kontingent for bueskyttere på kr 100 og 
offi  serer og slagere på kr 150. Det du trenger selv 
for å være med er svarte fi ne sko, svart bukse, hvit 
skjorte og svart slips. Resten får du låne av korp-
set.

Uniformering og kjennetegn
Skutevikens Buekorps har rød fane, rød er vår ho-
vedfarge. Slagere og offi  serer har røde bånd i buk-

sene som er et sikkert tegn på Skutevikens Bue-
korps. Bueskytterne har hvite bånd i buksene. Alle 
har rødt bånd i huen, men offi  serer har i tillegg 
sølv- eller gullbånd i huen og på høyre underarm 
for å vise hvilken grad de har.

Skutevikens Buekorps
www. skutevikensbuekorps.com

Kontaktinformasjon:
Sjef i Skutevikens Buekorps 
Sindre Elias Godvik, tlf. 412 94 456
E-mail: Sindre-Godvik@hotmail.com 
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WWW.SPV.NO | TLF. 05555

Takk for et flott arbeid dere driver 
blandt ungdommen på Løvstakksiden.

Prøv verdiavisen 2 uker gratis. 
Send SMS "GRATIS" til 2180.

DagenMagazinet gratulerer
Løvstakkens Jægerkorps

med dagen

Byens beste Helly Hansen-forhandler
Nå midt på Danmarksplass 

Stort utvalg – Lave priser

Fjøsangerveien 33A – inngang fra Solheimsgaten – Tlf. 55 29 90 20

BERGEN PERSONALSERVICE AS
REKRUTTERING  •  VIKARER  •  KONSULENTER

TLF: 55 29 92 76  •  FAX: 55 29 92 77

bjorn@bergen-personalservice.no

Bjørn Brynjulfsen

VI STØTTER BUEKORPSENE

TOTALENTREPRENØR

Postboks 83 Kristianborg • Kanalveien 107, 5822 Bergen
Tlf. 55 20 76 50 • Fax 55 20 76 51 • E-post: post@strand-as.no

L J K

L J K

L J K

L J K L J K

Velkommen til

MAMILLA
i Fjøsangerveien 45 (inngang fra Solheimsgt).

BRUKTBUTIKK
– med stort og spennende utvalg

MISJONSBUTIKK
– med hudpleieprodukter, oliventre, glass,

klær m.m.
Kretskontor for Israelmisjonen

Telefon 55 20 11 71/73

22 – Buekorpsene i Bergen Mandag 11. mars 2010



Padøy TransPorT as
Tlf 55 24 30 60 - Fax 55 24 30 61 - Mob 909 65 815

©
 B

er
ge

ns
av

ise
n

©
 B

er
ge

ns
av

ise
n

Seljebakken 45 B, 5146 Fyllingsdalen
Telefon 55 16 50 16 • Fax 55 16 50 17 • Mobil 977 01 401

www.a1takst.no

Hollendergaten 10–12, 5017 Bergen • Tlf. 55 30 18 80

Grafiske tjenester 
          - fra ide til resultat

www.bodoni.no
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Lykke til med årets buekorps-sesong!
Vi gir deg de siste nyhetene og hendelsene fra byens buekorps. Følg 
med i papiravisen, på BA.no og mobil.BA.no. Gå heller ikke glipp av 
den årlige BA-kåringen av verdens beste buekorps på 17. mai. 
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Påmelding til Miss Brun og blid har startet!
Delta eller stem på din kandidat på 
www.missbrunogblid.no

For og delta er det er ingen krav til høyde, 
vekt, alder eller sivil status. Det eneste 
kravet er at du er kvinne over 18 år.

Vinneren mottar 200 000 kr samt en 
ettårig modellkontrakt. 

Vinneren skal være Brun og blids hovedprofil 
i ett år og vil få betydelig eksponering 
gjennom reklamemateriell og i Brun og blids 
130 salonger over hele landet.

?
PåmeldingPåmeldingPåmeldingPåmelding
Delta eller stem på din kandidat på Delta eller stem på din kandidat på Delta eller stem på din kandidat på Delta eller stem på din kandidat på 
www.missbrunogblid.nowww.missbrunogblid.nowww.missbrunogblid.nowww.missbrunogblid.nowww.missbrunogblid.nowww.missbrunogblid.nowww.missbrunogblid.nowww.missbrunogblid.no

For og delta er det er For og delta er det er 
vekt, alder eller sivil status. Det eneste vekt, alder eller sivil status. Det eneste 
kravet er at du er kvinne over 18 år.kravet er at du er kvinne over 18 år.kravet er at du er kvinne over 18 år.

Du får 20% 
mer soletid når du bruker 
Solpasset. Kortet kan fylles med 
soletid på alle våre solsentre.

      er Norges mest 
avanserte solarium.

Et besøk hos Brun og blid gir 
friskere farge, og økt velvære.

Åpningstider: Mandag-fredag 07.30-23.00, Lørdag 09.00-19.30 Søndag 10.00-23.00.
Nærmeste Brun og blid solsenter finner du ved å sende: BB HVOR til 1960, 
Gratis Grønt nr: 800 34 033, www.brunogblid.no

BRUN OG BLID SENTRE I HORDALAND
Askøy Senter  
Kleppevegen 110
5300 Kleppestø   
    
Bergen Storsenter
Strømgaten 8
5015 Bergen 

Bjørndalsmarken
Bjørndalstølen 2
5171 Loddefjord    

Bjørnsonsgaten
Bjørnsonsgaten 30
5054 Bergen  
 
Blomsterdalen 
Lilandsveien 3,
5258 Blomsterdalen  

Bryggen
Bryggen 5
5003 Bergen 

Drotningsvik
Drotningsviksvn 132,
5179 Godvik 
 
Eldoradogården  
(Under bygging)
Nygårdsgaten 2b,
5015 Bergen
 
Fyllingsdalen
Spelhaugen 8
5147 Fyllingsdalen  
 
Flåten
Amfi Senter
5200 Os   
 
Helleveien
Helleveien 103,
5039 Bergen

Kleppestø
Kleppestø Senter
5300 Kleppestø

Knarvik
Knarvik Senter
Kvernhusmyrane 33,
5914 Isdalstø 
 
Kjøkkelvik
Nedbergeveien 1,
5178 Loddefjord 

Lagunen
Laguneparken
Laguneveien 21
5239 Rådal  

Laksevåg 
Carl Konows gate 49,
5161 Laksevåg 

Landås
Nattlandsveien 70 A
5093 Bergen

Minde
Eikevegen 2,
5063 Bergen

Nesttun
Austre Nesttunvei 8,
5221 Nesttun
Olsvik
Olsvikåsen 16,
5183 Olsvik 

Sartor
Sartor Senter,
5353 Straume 
 
Sørås
Folldalslia 1L
5239 Rådal 
 

Tertnes
Tertnesflaten 2,
5114 Tertnes

Valla
Osvegen 142
5227 Nesttun 

Vestkanten 
Loddefjordveien 2,
5171 Loddefjord 

Øyrane Torg
Ådnavegen 63,
5260 Indre Arna

Åsane
Åsane Senter 42, 2.etg,
5116 Ulset 
 

i Bergen i hele vinter!


