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Forord
Buekorpssesongen 2015 er over og vi har nettopp kommet i gang med sesongen 2016.
Sesongen 2015 var for meg et innholdsrikt år som sjef for Laksevågs Bueskyttere. Jeg har
vært stolt og kry det første året og det har vært et år fylt med mye nytt, positive opplevelser og
vanskelige avgjørelser.
Omsider kommer årsberetningen ut, Personlig har tidligere årsberetninger vært til stor hjelp
for meg. Det er viktig å oppsummere året slik at vi kan se tilbake hva som var bra og hva vi
kan jobbe mer med de neste årene.

Årsberetningen kan også ses på som et minne for sesongen som har vært. Sesongen 2015 har
vert et bra år med rekrutering og vervekomiteen har jobbet hardt for å øke antallet gutter på
linje. Men dessverre er det en del som har sluttet det siste året. Søndag 8. Mars startet
sesongen med 44 gutter på linje, 17.mai stilte 42 gutter på linje. Stiftelses dagen 8.mai stilte vi
44 Laksevågs gutter på linje.
Jeg håper denne årsberetningen er en innholdsrik og interessant gjennomgang av året som har
gått!
Rådet for sesongen 2015 har bestått av følgende personer
Offiserer
Sjef
1. Komp.
Fanebærer
2. Komp.
3. Komp.
Tambur
Adjutant
1. Faneoffiser
2. Faneoffiser
Oppslager
Spydbærer
Meniges tillitsmann

Svein Arne Aalvik
Adrian Stene
Preben Torgersen
Christoffer Robin Vaksdal
Nicolai Håland
Simen Bjørnestad
Christian Martin Tvedt
Tawashai Sonwaen
Lars Andreas Øksnes
Iben Havneraas
Ikke valgt.
Rahil Hassan Siddiqi

Underoffiserer (Ikke i Rådet)
1. Pelotong Flaggbærer
Adam Myren-Myster
2. Pelotong Flaggbærer
Simen Madsen Eriksen
3. Pelotong Flaggbærer
Håkon Espehaug
Tamburmajor
Ikke valgt
Ledene Øksebærer
Kjell Inge Selstad
Skjoldbærer
Erik Leander Midtsveen
Skjoldbærer
Ikke valgt
1. Soldat
Jarl Eivind Kvale
2. Soldat
Benjamin Hellevik Huber
3. Soldat
Bernt Ole Selstad
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Rådets arbeid
Rådet Startet tidlig med å planlegge årets verving og det ble lagt mye tid og arbeid i dette.
31. September avholdt L B sitt årlige offisers- og underoffisers valg hvor de tidligere nevnte
stillingene ble fylt.
Rådet hadde som vanlig første rådsmøte etter valget, hvor reglement ble opplest, bålsjefene
valgt og offiserene satt i forskjellige komitéer.
Bålsjefene for sesongen ble valgt, og de som fikk ansvaret for å lede byggingen av verdens
største tønnebål var Simen Bjørnestad og Preben Torgersen.
Vervekomiteen bestod av leder Adrian Stene, Svein Arne Aalvik, Simen Bjørnestad,
Christoffer Robin Vaksdal, Lars Andreas Øksenes og Nicolai Håland.
Aktivitetskomiteen bestod av leder Simen Bjørnestad, Preben Torgersen, Christian Martin
Tvedt, Tawashai Sonwaen, Iben Havneraas og Rahil Hassan Siddiqi.

Vervekomiteen har et stort ansvar for å øke antallet nye buekorps gutter på linje.
Vervekomiteen har jobbet hardt for å tenke ut nye måter å verve på og dette har lederen i
komiteen Adrian Stene hatt ansvar for sammen med resten av Vervekomiteen.
Aktivitetskomiteen har ansvar for å arrangere Aktiviteter utenom sesongen slik at guttene
møtes og kan holde kontakten gjennom hele året, det ble avholdt Åpent Hus,
Fotballturneringer, Nissefester og overnattinger. Lederen i komiteen Simen Bjørnestad hadde
ansvar for dette og resten av komiteen bidro med å sende ut brev og utføre de forskjellige
aktivitetene.
23. november hadde rådet suppleringsvalg på stillingene som ikke ble valget 31. August.
Der ble 1. Skjoldbærer og 2. Soldat valgt inn.

Det ble bestemt at korpset skulle ha et loddsalg som gikk til inntekt til korpsets Kinsarvik tur.
Adrian Stene og Svein Arne Aalvik sto ansvarlig for dette.
Laksevågs Bueskyttere startet nybegynnertreninger 3 onsdager før 1. marsjeringsdag. Det var
i gjennomsnitt 5 gutter på hver av disse. Rådet serverte de frammøtte saft og vafler etter
marsjeringen var ferdig.

Uken før første marsjeringsdag holdt Rådet lokalet åpen for innmelding. Lokalet var åpent
hele uken fra 2. mars til første marsjeringsdagen 8. mars. Dette er slik alle kan planlegge den
dagen som passer best for den enkelte, i tillegg til at vi slipper den store pågangen første
marsjeringsdag da det er mye å gjøre fra før av.
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Rådet har vært representert i følgende komiteer og utvalg:
- Samarbeidsutvalget (SU): Svein Arne Aalvik og Adrian Stene.
- St. Hans komiteen: Svein Arne Aalvik, Simen Bjørnestad og Preben Torgersen
Laksevågs Bueskyttere har i perioden hatt ca. 100 Aktivitets dager. Derav: 24.
marsjeringsdager, 31 dager til bål bygging og resterende dager til åpent hus, diverse
aktiviteter og sammenkomster. I tillegg har lokalet vert åpent vær dag hele året.
Laksevågs Bueskyttere har 42 betalende medlemmer i 2015 sesongen.
Aktiviteter:
Åpent Hus: 26. September 2014
Åpent Hus: 10. Oktober 2014
Åpent Hus: 24. Oktober 2014
Åpent Hus: 7. November 2014
Åpent Hus: 21. November 2014
Nisse fest: 12-13. Desember 2014
Bowling: 25. Januar 2015
Fotballturnering blant korpsene: 21. Mars 2015
Pelotong Kveld: 27. Mars 2015
De nevnte aktivitetene er alle som har vert i 2015 sesongen. Åpent Hus er en aktivitet som vi
arrangerer ofte slik at guttene kan møtes jevnlig og ta med seg nye kamerater. På Åpent Hus
Blir det spilt PlayStation, bordtennis, biljard, brettspill og det er salg i kiosken.
Nissefesten ble avholdt 12 til 13. Desember, der ble det som vanlig rebusløp, nissen kom på
besøk og det ble sett filmen alene hjemme 2. Til filmen ble det servert grøt og alle var godt
under soveposen 23:30. Dagen etter ble det servert frokost og guttene ble hentet kl. 11:00.
Bowlingen 25. Januar, Rådet bestemte at vi skulle ha en større aktivitet og turen gikk da til
bowling 1 Vestkanten der ble det 2 serier med bowling og det ble servert Peppes pizza til alle
som møtte opp denne dagen. Målet med denne aktiviteten var at nybegynnerne skulle bli
bedre kjent med de andre i korpset og det var 17 nye å se denne gangen.
Buekorpsenes fotball turnering 21. Mars, Ble i år tatt opp igjen av sjefsrådet og alle som
ønsket var velkommen i Vestlandshallen i Åsane. Der ble det en fotballturnering blant
korpsene og guttene fikk spille mot andre korps. Alt i alt så var det en vellykket dag.
Pelotong Kveld 27. Mars Denne gangen samlet alle tre pelotongen seg for å møtes i lokalet å
ha det kjekt sammen, det ble vist film, spilt bordtennis og biljard og det var også bespisning
av pizza etter på. Det var totalt 30 stykker denne dagen.
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Kinsarvik turen:
Rådet startet tidlig med å planlegge en landtur for sesongen som i år ble til Kinsarvik. Fredag
12. Juni sto bussen klar utenfor lokalet og 33 aktive buekorpsgutter og 8 foreldre klar til
avreise utenfor lokalet. Etter en lang busstur ankom vi endelig Hardangertun der vi skulle bo
kl. 21:00. Da ble det laget kvelds og sett film frem til 23:30.
Lørdag 13. juni Startet dagen med frokost før det ble en tur i bassenget og senere på dagen var
vi endelig klar for det som alle hadde gledet seg til nemlig gokarten på Kinsarvik gokart bane.
Noe vi trygt kan si var en suksess. Deretter ble det servert mat og det ble arrangert disko på
kvelden på Hardangertun.
Søndag 14. Juni ble det nok en tur i bassenget og det ble også muligheter for å spille minigolf.
Før avreise kl. 14:30, på turen hjem ble det servert mat og vi var trygt hjemme på Laksevåg
kl. 19:00.
Det var virkelig en kjekk tur som var fylt med masse aktiviteter og moro, og det er et flott
minne å ta med seg fra 2015 sesongen.
Verving:
Hoved fokuset på vervingen i år har vert på skoleverving. I løpet av 2015 sesongen har vi vert
på følgende skoler, Holen Skole, Damsgård Skole, Nygårsdslien skole og Løvås Oppveksttun.
Der ble det PowerPoint fremvisning i alle klassene vi var innom. Dette er noe som har gitt oss
en positiv opplevelse ettersom at vi får vist og forklart hva vi driver med og at det ble mer
interessant når vi kunne presentere det med bilder av de forskjellige aktivitetene vi har året
igjennom. Vi valgte å ikke satse så mye på senterverving dette året ettersom at det ikke har
vert så stor oppslutning på dette. I løpet av vervingen er det delt ut 2300 av de nye
vervebrosjyrene vi gikk til innkjøp av.
Vervekomiteen har i år jobbet hardt med å tenke ut nye ideer til verving og det ble bestemt at
vi skulle prøve ut borettslag verving på Mannsverk noe som ikke viste seg å være så bra som
vi hadde håpet på, og vi rettet da heller fokuset enda mer på skoleverving. Vi kontaktet
foreldrene til dem som hadde skrevet seg på liste etter skolevervingene og senere inviterte
dem til informasjons møte i lokalet noe som det var bra oppslutning på. Det ble også arrangert
en bowling turnering for hele korpset slik at nybegynnerne kunne bli bedre kjent med
hverandre. Hele rådet har stått samlet og vist god innsats slik at vi kunne stille flest mulig på
linje og vi er meget fornøyd med at hele 12 stykker fikk godkjent 1 års sløyfe på St Hans
2015.
Vervekomiteen er allerede godt i gang med vervingen og vi håper å se enda flere på linje til
neste år, om det er noen som har noen innspill eller tips til at vi kan verve flere buekorpsgutter
så er det bare til å ta kontakt 
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Organisasjonen generelt
ELGF og LBV har også i år stilt opp og vert til stor hjelp for oss i rådet, tidligere buekorps
gutter stiller opp med gode råd og hjelp til byggingen av tønnebålet, kjøring til verving og
espalje`er og ikke minst gode verve tips. LBV driver kafeen etter marsjeringene, steller i stand
pølsefester etter marsjeringene og ikke minst vedlikeholder uniformene våre, noe som er til
stor hjelp for oss offiserer.
Hele lokalet ble i år malt av dugnadsgjengen som bestod av gamlekarer, velforenings
medlemmer og andre frivillige. Disse jobbet på med å sette opp stillas, spyling og maling noe
som vi ser tydelige resultater etter og lokalet pryder nå Laksevåg i våre farger rødt, hvit og
blått. Laksevåg maling og gulv sponset med stillas og maling til lokalet så en stor takk til
dem.

Store dager:
1. Marsjeringsdag
Søndag 8. Mars
Halv Uniform
Klokken 16:30 var korpset stilt opp på Holmen hvor sjefen ønsket velkommen til en ny
sesong etterfulgt av at rådet for 2015 sesongen ble presentert. Denne dagen ble det en lengre
eksersis på 1 time og 15 minutter før vi tok en 45 minutters lang tur i strøket slik at vi kunne
vise Laksevåg at våren endelig var kommet.
Turen gikk:
Bort Damsgårdsveien, opp Hillabakken, oppover Håsteinsgaten til Kringsjåveien hvor vi
fortsatte i retning Laksevåg Senter. Deretter gikk vi ned Fergeveien, passerte Bøthuns hus,
forbi rundingen og avsluttet på Holmen. Etter marsjeringen hadde LBV disket opp pølser og
saft til alle de aktive. Vi var totalt 44 frem møtte buekorps gutter denne dagen.
44 gutter møtte opp denne dagen, derav:

11 Offiserer
7 Øksebærere
6 Slagere
20 Bueskyttere
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8. Marsjeringsdag-Første dag i full uniform
Søndag 12. April
Full Uniform
Da var det endelig første dag i full uniform. Vi startet med en liten eksersis på ca. 30 minutter
før vi hadde en lengre tur i strøket. Turen gikk bortover Krinsjåveien og videre oppover
Vågedalen og Øvre Holen før vi satte kursen ned igjen til Holmen. Der sluttet vi av med årets
første parade av fanebærer Preben Torgersen. Etterpå ble det servert pølser i lokalet. Vi var i
alt 36 gutter i denne dagen.
36 gutter møtte opp denne dagen, derav:

9 Offiserer
5 Øksebærere
4 Slagere
18 Bueskyttere

10. Marsjeringsdag på Melkeplassen
Søndag 19. April
Full Uniform

Denne dagen startet vi ved Frøya banen og marsjerte en lang tur opp Øvre Fyllingsvei, opp
Krohnegården til Klauvsteinen, en stikkvei ned til Monrad Mjeldesvei, fulgte hele Monrad
Mjeldesvei ned til Prix, ned øvre Fyllingsvei og Svingen, inn Gabriel Tischendorfsvei, ned
Voldene, ut Nylundsveien og ned Fylingsveien, ned Alleen, inn ved Damsgård Hovedgård,
ned Jansonmarken, ut Kringsjåveien, ned Håsteinsgate og inn Damsgårdsveien til Holmen
Der avsluttet vi med en strålende parade av fanebærer Preben Torgersen. Til sist ble 2.
kompanisjef, Christoffer-Robin Vaksdal kalt frem til sjefen og hele korpset utbringte et
trefoldig hurra for bursdagsbarnet som ble 16 år. Totalt var vi 38 laksevågsgutter på linje.
38 gutter møtte opp denne dagen, derav:

10 Offiserer
4 Øksebærere
5 Slagere
19 Bueskyttere
15. Marsjeringsdag – Stiftelsesdagen
Fredag 8.mai
Grand Galla

Dagen var en innholdsrik dag med hele 44 gutter på linje. Dagen startet med bekransing av
statuen Laksevågsgutten der beste bueskyttere Adam fikk legge ned en blomst. Turen gikk
deretter videre til Minnesmerkene på Leite og ved Holen skole der Laksevågs Bueskyttere i år
la ned blomster for å markere 70 års jubileet for frigjøringen.
Etter dette gikk turen videre for å bekranse Petter Bøthuns grav på Nygård der ble det tale ved
1. kompanisjef Adrian Stene. Etter dette kom bussen å kjørte oss ned i lokalet, Der hadde
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Laksevågs Bueskytteres Velforening - LBV stelt i stand soldatfest med pizza, Brus og
bløtekake til alle guttene. kl. 19:15 var vi klar til å marsjere opp til Damsgård Hovedgård for å
møte Gamlekarene å fotografere hele korpset. Etter dette marsjerte vi sammen med
gamlekarene ned til fergeveien for å ha den tradisjonelle ”slagerkonken” kl. 20:35 Var det tale
ved minneplaketten på Bøthuns hus ved Simen Bjørnestad. Dagen Avsluttet med
Gratulasjonssermoni på Holmen.
Under gratulasjonsermonien Fikk fjordårets sjef Fredrik Frotvedt sin velfortjente Bordfane
etter sine 15 år i Laksevågs Bueskyttere. Dagen avsluttet med en strålende parade fra
gamlekarene og fanebære Preben Torgersen
Vi vil takke gamlekarene for både gaven og støtten til turen
Velforeningen for det nye skiltet til lokalet og støtten til turen.
Odd Hugo Eriksen for den flotte kaken vi hadde under soldatfesten.
Som Sjef vil jeg også takke så mye for Sjefsordenet jeg fikk på linje denne dagen.
44 gutter møtte opp denne dagen, derav:

9 Offiserer
5 Øksebærere
7 Slagere
23 Bueskyttere

17.marsjeringsdag - Nasjonaldagen
Søndag 17.mai 2015
Grand Galla

Dagen startet med morgen marsjering fra Skolegaten kl. 06:40 med Offiserer og frivelige som
bekranset minnesmerkene, Vi marsjerte deretter ned igjen i lokalet hvor LBV hadde stelt i
stand 17.mai frokost. Etter en god frokost gjorde vi oss klar til å marsjere inn til byen, kl.
08:55 var vi klar på linje der vi startet med en grundig uniformsjekk. kl. 09:10 marsjerte vi fra
Holmen og innover mot byen, Over Puddefjordsbroen og over Sydneshaugen før vi møtte
Nordnæs Batallion og Nordnes skole i Håkonsgaten. Etter noe venting startet endelig
flaggtoget. Selv om ikke været var helt med oss viste Laksevågs Bueskyttere hvem som er det
stiligste buekorpset i byen gjennom hele posisjonen. Dagen ble avsluttet i Rosenkrantzgaten
med en fantastisk parade av fanebærer Preben Torgersen. Vi stilte 42 gutter og som sjef var
jeg utrolig stolt over alle som trosset vær og vind og var med oss denne dagen.
42 gutter møtte opp denne dagen, derav:

11 Offiserer
4 Øksebærere
8 Slagere
19 Bueskyttere
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19. Marsjeringsdag
Lørdag 30. mai – Idrettsdagen
Full uniform
Det gikk slag i slag med 60-meter, lengdehopp og ballkast før kompanifotballen gikk av
stabelen. Etter 4 kamper stakk 1. kompani av med seieren. Tett etterfulgt var det rådet som
skulle spille mot slagerne og øksebærerne og offiserene måtte nok slå seg til ro med tap denne
gangen. Mens kampen hold på, fant gamlekarene fram leggbeskytterne og startet
oppvarmingen til kampen mot offiserene til tross for at det ikke var så mange gamlekarer som
møtte opp denne dagen klarte dem å danne et lag til slutt. Etter flere kamper var det et slitent
offiserslag som møtte gamlekarene til fotballkamp og de viste at de ikke hadde glemt gamle
kunster å klarte å dra i land en seier mot offiserene. Etter kampen gikk alle aktive for å skifte
over til full uniform. Vi marsjerte fra Nygårdsmyren og videre bortover Johan Berentsns vei i
rettning Laksevåg senter. Opp i Kringsjåveien, ned Fergeveien forbi minneplaketten og bort
til Holmen. Der var det utdeling av pokaler til de beste i de forskjellige grenene. Vi var totalt
35 gutter på linje denne dagen.
35gutter møtte opp denne dagen, derav:
10 Offiserer
3 Øksebærere
6 Slagere
16 Bueskyttere

21. Marsjeringsdag
Søndag 7. juni-Damsgårdsdagen
Grand Galla
Sjef, adjutant fanegarden og slagerne stilte opp på gamle kommunekaien 11:45. Siden
Holmen var opptatt pga arrangementet som ble holdt der, sto resten av korpset oppstilt i
«rundingen».
ca. 12:00 hadde L.B. innmarsj på Holmen til publikums applaus.
To Slagere startet med og trommet drengebåten frem til scenen.
Laksevågssagen ble sunget i «giv akt», før Laksevågs Bueskyttere skulle vise seg fra sin
bedre side. Sjef og adjutant kommanderte slagerne ut og fanegarden inn i midten. Buekorpset
hold en flott framvisning av faneforsvaret noe som gjenga seg i publikums applaus.
Da vi var ferdig med framvisningen, marsjerte L.B. ut fra Holmen før det var klart for en liten
tur i strøket. Turen gikk som følger:
Opp hillerbakken, opp Håsteinsgaten og inn på Kringsjåveien i retning Laksevåg Senter.
Derfra ned Fergeveien og avsluttet så i rundingen.
Der ble det utført en flott parade for fanen, før vi avsluttet med overlevering og 39 gutter på
linje.
39 gutter møtte opp denne dagen, derav:

10 Offiserer
4 Øksebærere
5 Slagere
20 Bueskyttere
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24. Marsjeringsdag
Tirsdag 23. juni-St. Hans
Grand Galla
Solen tittet fram og den siste marsjeringsdagen for sesongen var kommet. Sjef, adjutant,
fanegarden og slagerne sto klar ved gamle kommunekaien da klokken var 16:15.
På Holmen sto kompaniene spente, men klar for sesongavsluttingen. Det var et nydelig syn
som måtte sjefen på vei mot Holmen. Buekorpset oppstilt i strålende uniformering og et
fullstendig tønnebål i bakgrunnen. Alt var lagt til rette for en flott dag!
Vi begynte med 1. års sløyfe og det gikk slag i slag med utdelingene helt opp til 10 års orden.
Etter utdelingen av hederstegn var vi endelig kommet til å annonsere hvem som skulle få de
gjeve pokalene. Liste over hvem som gjorde seg fortjent til hva finner en helt nederst på
loggen.
Det var så tid for Sjefsannonseringen, hvor årets sjef Svein Arne Aalvik annonserte seg selv
som sjef for kommende sesong 2016.
Etter de siste utdelingene var det avmarsj mot Damsgård Hovedgård for å eskortere
barnebryllupet ned på Holmen og Laksevågs Bueskyttere var på plass på hovedgården presis.
Omsider kom vi tilbake på Holmen med brudeparet bak oss og når dette var ferdig. Gikk turen
bort til «rundingen» hvor korpset avsluttet med parade for fanen og 38 Laksevågs gutter var å
se denne dagen.
38gutter møtte opp denne dagen, derav:

10 Offiserer
4 Øksebærere
4 Slagere
20 Bueskyttere
Bålplakettene ble i år som de siste årene delt ut fra scenen og Bålsjefene Simen Bjørnestad og
Preben Torgersen var på plass for å gi de som hadde gjort seg fortjent til bålplakett.
Takk for en flott sesong!
Utdelte hederstegn 2015:
1 års sløyfe
Youri Soco
Sander Løvik
Simon Mjelde
Alif Rahmann
Andre`s Fedøy
Sebastian Torgersen
Marius Torgersen
Alexander Torsdal
Sebastian Høvik
Nicolas Falkanger
Leon Rødland
Kevin Mjelva
2 års sløyfe
Nicolai Håland
Andreas Bern
Adrian Tvedt
Aksel Myren Myster
Tim Myren Myster

3 års orden
Tawashai Sonwaen
Hubert Robakowski
Elling Håland
Elias Rasmussen
Eivind Flesland Fyllingen
Benjamin Torgersen
4 års diplom
Adrian Stene
Christian Martin Tvedt
Simen Madsen Eriksen
Håkon Espehaug
Jarl Eivind Kvale
5 års diplom
Adam Myren-Myster
Bernt Ole Selstad
Oliver Smaadal

6 års orden
Kjell Inge Selstad
Adrian Brakstad
Erik Leander Midsveen
7 års diplom
Rahil Hasan Siddiqi
Thor Eirik Kvale
8 år orden
Christoffer Robin Vaksdal
Lars Andreas Øksnes
Iben Havneraas
9 års diplom
Svein Arne Aalvik
Simen Bjørnestad
10 års orden
Preben Torgersen
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Utdelte pokaler 2015:
Beste Øksebærer:
Youri Soco
Beste Bueskytter:
Adrian Tvedt
Beste Nybegynner:
Alexander Torstad
Beste verver:
Leon Rødland
Muntreste Laksevågsgutt:
Adam Myren-Myster
Ivrigste Lokalgjenger:
Sander Løvik
Beste slager i frammøte:
Sander Løvik
Beste Underoffiser:
Adam Myren-Myster
Beste Offiser:
Adrian Stene og Christoffer Robin Vaksdal
Beste Pelotong i disiplin og eksersis:
1. Pelotong
Beste Pelotong i prosentvis frammøte:
1. Pelotong
Beste Slager:
Rahil Hassan Siddiqi
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Sluttord

En spennende sesong er over og vi startet med 44 Laksevågs gutter på linje første
marsjeringsdag, dessverre gikk antallet noe ned i løpet av sesongen og det er noe vi må jobbe
med i de kommende sesongene. Personlig har dette vert en meget lærerik sesong for meg som
sjef, det har vert en sesong som har vært fylt med mye kjekke ting, og hardt arbeid for at vi
skulle nå våre mål.
Jeg vil takke alle som har bidratt denne sesongen ELGF, LBV og støttende foreldre for
hjelpen dere har kommet med, jeg er sikker på at vi vil nå våre mål og at Laksevågs
Bueskyttere igjen vil bli en av byens største buekorps.
Det har vært en flott sesong, og jeg gleder meg til å se alle igjen til neste år også!

Med Buekorpshilsen

Svein Arne Aalvik
Sjef L.B
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