
Sydnæs
Bataljon

LITT OM OSS
Sydnæs Bataljon er ett av Bergens gamle guttekorps, drevet av guttene
selv. Det startet for over 150 år siden da noen av strøkets gutter gikk
sammen for å etterligne byens daværende borgervern. Denne leken
har holdt seg helt til idag, og selv om mye er forandret, er det hoved-
saklig det samme som driver korpsene idag; samhold og kameratskap.
Korpsets strøk er Sydneshaugen, og bataljonen har også en sterk tilk-
nytning til Møhlenpris. Her marsjerer vi onsdager fra klokken 18.00 
og lørdager fra klokken 16.00. Vi øver på eksersisen, og legger vekt på 
å se stilig ut, men samtidig ha det gøy.

TIL FORELDRE
I Sydnæs kan din sønn oppleve et kamerat- og fellesskap som er sunt og
godt. Dessuten har Sydnæs et veldig variert program som burde kunne
gi noe igjen til de aller fleste. Korpset tilbyr også viktig selvrealisering
ved at guttene hele tiden kan ha nye mål, enten en medalje som man 
skal gjøre seg fortjent til, en pokal som skal vinnes eller et verv, for ek-
sempel slager eller offiser, som skal nås.
Korpset er utelukkende styrt av ungdom i tenårene, noe som er en 
utrolig lærerik og god skole for disse ungdommene og kanskje for din 
sønn om noen år? Buekorps får guttene vekk fra TV - skjermen og 
dataspillene og ut i litt frisk luft, noe som kan gi litt sunn variasjon i 
hverdagen. Kontingenten er meget lav i forhold til hva man får igjen, 
omkring 100 kr. for et år , og uniform kan lånes.
Selv om det er ungdommer som driver Sydnæs, har korpset forskjellige
støtteapparater av foreldre og tidl. Sydnæsgutter. Men det må under-
strekes at disse ikke har noen myndighet ovenfor korpsets styrelse.

Se vår hjemmeside  
www.sydnaesbataljon.com  

for mer informasjon

Du kan også følge oss på 
Facebook.com/sydnaes1863



I SESONGEN

Sydnæs Fritidsklubb
Korpset har en fritidsklubb som driftes 
av offiserer. Fritidsklubben er åpen for 
gutter og jenter i alderen 7 til 20, og 
her kan man komme for å spille spill, 
spise pizza eller bare å henge med ven-
ner. Offiserene i Sydnæs Bataljon står 
klare i trygge omgivelser, og vil legge til 
rette for aktiviteter på barnas premisser 
og initiativ.

SSS - alliansen
I løpet av sesongen 
har vi flere fellesar-
rangementer med 
våre to alliansekorps 
Sandvikens og Skan-
sens bataljoner. Dette 
er et samarbeid som 
har vart sammenhen-
gende i over 40 år. 

Langtur
Vi har lange tradisjoner for 
å reise på tur, og har de siste 
årene besøkt Kinsarvik, Gol og 
Göteborg. Turene innholder 
mye gøy, bla. var vi og besøkte 
Lisebergs Tivoli i Göteborg. 
Turene er ofte subsidiert, og 
det er som oftest mulig å betale 
turen sin ved hjelp av loddbok-
salg i løpet av sesongen.

Feiring av  
stiftelsesdagen

Sydnæs Bataljon ble 
stiftet 7. juni 1863, og 
hvert år feirer vi dette 

den nærmeste lørdagen. 
Dette er den viktigste 

dagen i løpet av ses-
ongen, og dette er dagen 

vi deler ut medaljer og 
pokaler til de som har 

gjort seg fortjent til det. 

Slagerkultur
Sydnæs er kjent for dyktige 

slagere, noen blant annet 
korpsets fem seire på Bue-

korpsenes dag stadfester. Hver 
mandag har vi åpen slagertren-

ing bak Møhlenpris skole for 
alle korpsets medlemmer. Om 

en har lyst å øve for å bli slager, 
eller bare har lyst å tromme er 

valgfritt.

Har du spørsmål, eller vil du kanskje bare se hva 
det dreier seg om? 

Vi har åpen dag hver torsdag mellom klokken 
17:30 og 19:30 i andre etasje på Vitalitetssenteret 
(ved fotballbanen på Møhlenpris). 

Kontakt gjerne sjef Pelle Andersen på 451 51 941 
om du lurer på noe.


