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Bli den tøffeste gutten  

i gaten – bli Skansegutt!

Ønsker du å vite mer om Skansens Bataljon, 
eller er du klar til å melde deg inn i byens 
beste buekorps?

– kontakt oss uansett!

Sjef Fredrik Tveitnes  
Telefon: 90 58 00 42 
E-post: fredrik.tveitnes@gmail.com

www.skansegutten.no

www.skansegutten.no

Skann QR-koden  

– og få all 

informasjonen du 

trenger på din 

mobiltelefon.
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Velkommen til Skansens Bataljon
Er du interessert i å prøve deg som 
buekorpsgutt i et av Bergens flotte 
buekorps? I så fall er det ikke det noe 
du vil angre på! Om du så går på 
fotball, svømmer eller gjør andre ting 
fra før, la ikke det være til hinder.  
Som du kanskje vet har buekorps lange 
tradisjoner i Bergen. Skansens Bataljon 
er et av disse tradisjonsrike bue- 
korpsene. Skansens Bataljon ble stiftet 
22. mai 1860 og har i mange år vært et 
av byens største og stiligste buekorps. 
Gjennomsnittlig medlemstall de siste 
årene har vært i overkant av 60, men  
vi har plass til mange flere. 

Buekorps er ikke bare marsjering, 
marsjering og atter marsjering slik som 
mange tror. Vi i Skansens Bataljon har 
det veldig kjekt når vi er sammen.  
Å være buekorpsgutt gir en egen 
følelse og stolthet som få andre 
fritidssysler kan vise maken til.  
Over alt i verden kan du senere møte 
buekorpsgutter som føler det samme 
overfor buekorps som det du gjør,  
og selv om du en dag slutter som aktiv, 
kan du oppleve buekorps-gleden  
som gamlekar

Skansens Bataljon 
ønsker deg  
med på...
• Fritidsklubb høst og vinter 

• Juletrefester 

•   Idrettsdager med fotball, løping, m.m.

•   Turer i inn- og utland  

–  i 2012 var vi i Nederland

• Gratis Brannkamper 

• Gratis ishockeykamper  

• Kinobesøk 

• Akvariet på Nordnes 

• Marsjering i flaggtoget på 17. mai 

• Vannkanten 

• Store jubileumsfeiringer 

•  Marsjering sammen med kamerater  

i byens gater og smau

•  Lære deg å tromme på  

ordentlige trommer

Dette og mye, mye mer kan du få  
oppleve ved å begynne i Skansens Bataljon. 
Buekorps er en av Bergens eldste tradisjoner, 
og er en positiv og gøy fritidsaktivitet.  
Det er ikke uten grunn at tusenvis av gutter 
har marsjert under den grønne fanen i  
årenes løp. 

Prøv deg i Skansens Bataljon og se selv hvor 
artig vi har det sammen!

Det er helt gratis for nybegynnere  
i Skansens Bataljon!

Hvor finner  
du oss?
«Bergens  
flotteste lokaler»
Skansens Bataljon holder til i byens 
desidert flotteste bygning, Skansen 
Brannstasjon. Opp i gatene bak inn- 
gangen til Fløybanen. Her har vi 
fritidsklubb om høsten og vinteren.  
Her samles vi hver lørdag om våren for 
å marsjere sammen i skansestrøket og 
reise på forskjellig aktiviteter rundt om  
i Bergen by.

Brushytten
Skansens Bataljon eier og driver  
Brushytten på midtfjellet sammen med 
Skanseguttenes Forening. I 2008 bygget 
vi en flott ny hytte som gleder både 
skansegutter og andre turgåere på  
fjellet. Som medlem av Skansens  
Bataljon kan du trygt si at du eier  
litt av Brushytten. 

Alt om Skansens Bataljon:  
www.skansegutten.no 

Du finner oss også på:  
Facebook.com/skansegutten


