
NYGAARDS BATALJON 
TERMINLISTE FOR 2022 

(oppdatert pr. 12.03.22) 
 

Lørdag 12. mars – Første eksersisdag 
Fremmøte på Småleken (Møhlenpris Idrettsplass) kl. 15.30. Full uniform. 
Kl. 16.15 holdes foreldremøte med informasjon om sesongen 2022. 
Korpset marsjerer i strøket og slutter av på Løven kl. 18.00. 
 

Onsdag 16. mars – Nybegynnertrening 
Oppmøte kl. 17.30 på Småleken. Kun nybegynnere møter. Uten uniform, 
men med bue. Avslutning kl. 19.00 på Småleken.  
 

Lørdag 19. mars – Eksersisdag og pizzafest 
Fremmøte på Småleken kl. 15.30. Full uniform. Etter parade på Løven, 
ca. kl. 17.30, inviteres alle på pizzafest hjemme hos sin løytnant. 
Avslutning hjemme hos løytnanten ca. kl. 20.00.  
 

Lørdag 26. mars – Eksersisdag 
Fremmøte på Småleken kl. 15.30. Full uniform. Avslutning på Småleken 
kl. 18.00.  
 

Onsdag 30. mars – Eksersisdag 
Fremmøte på Småleken kl. 17.30. Full uniform. Avslutning på Småleken 
kl. 19.00. 
 

Lørdag 2. april – Fellesmønstring 
Fremmøte på Småleken kl. 13.00. Full uniform. Vi marsjerer til byen og 
møter Dræggens og Nordnæs på Torvallmenningen kl. 14.00. Vi 
marsjerer en runde i sentrum sammen. Avslutning på Løven ca. kl. 15.30. 
 

Onsdag 6. april – Eksersisdag 
Fremmøte på Småleken kl. 17.30. Full uniform. Avslutning på Småleken 
kl. 19.00. 
 

PÅSKEFERIE 
 

Onsdag 20. april – Generalprøve på bataljonseksersisen 
Fremmøte på Småleken kl. 17.30. Full uniform. Avslutning på Storeleken 
kl. 19.30. 
 

Lørdag 23. april – Besøk på Haakonsvern Orlogsstasjon 
Fremmøte på Løven kl. 11.30 i Galla. Vi fraktes i buss til Haakonsvern. 
Kommandøren inspiserer korpset. Deretter holdes oppvisning, etterfulgt 
av defilering og parade. Det blir så filmfremvisning i kinosalen og 
bespisning i messen. Deretter omvisning på marinebasen og ombord på 
marinefartøyer. Avslutning på Løven ca. kl. 16.30. 
 

Lørdag 30. april – Eksersisdag med historisk marsj i strøket 
Fremmøte på Småleken kl. 15.30. Full uniform. Avslutning på Løven kl. 
18.00. 
 

Mandag 2. mai – Gratulasjonspelotongen – øving 
Fremmøte på Småleken kl. 14.00. Kun underoffiserer og soldater på 13 
år eller eldre møter. Avslutning på Småleken kl. 15.30.  
 

Tirsdag 3. mai – Nordnæs Bataillon 164 år 
Fremmøte på Løven kl. 17.00. Kun gratulasjonspelotongen møter. Galla. 
Avslutning ved Tollboden ca. kl. 18.30. 
 

Onsdag 4. mai – Friidrettsdag på Skansemyren 
Fremmøte på Skansemyren Idrettsplass kl. 17.30. De som ikke vet hvor 
Skansemyren er møter ved Fløibanens nedre stasjon kl. 16.50. Det 
avholdes friidrettskonkurranser med flotte premier. Avslutning på 
Skansemyren ca. kl. 19.30. Kun idrettstøy. 
 

Lørdag 7. mai – Fellesutmarsj til Kalfaret 
Fremmøte på Løven kl. 13.30 i Galla. Vi møter Dræggens og Nordnæs 
på Festplassen kl. 14.00. Vi marsjerer til Korskirkesvingene hvor det 
holdes slagerkonkurranse. Deretter marsj til Skansen og Fjellveien hvor 
det blir bespisning. Korpsene marsjerer forbi Kalfartoppen kl. 16.15.  
Marsjen går videre til Møhlenpris, med innmarsj på Storeleken kl. 17.00. 
På Storeleken holdes det oppvisninger, defilering og parade. Avslutning 
på Løven ca. kl. 19.30. 
 

Onsdag 11. mai – Pelotongsfotball – innledende runder 
Fremmøte på Småleken kl. 17.30. Kun idrettstøy. Avslutning på 
Småleken kl. 19.30.  
 
 
 

Fredag 13. mai – Dræggens Buekorps 166 år 
Fremmøte på Løven kl. 17.00. Kun gratulasjonspelotongen møter. Galla. 
Avslutning i Dreggen ca. kl. 18.30.  
 

Tirsdag 17. mai – Grunnlovsdagen 
Fremmøte på Løven kl. 10.00 i Galla og med 17. mai-sløyfe på venstre 
bryst. Vi bekranser Nygaardsgutten, og marsjerer så til Festplassen. 
Derfra deltar vi i Flaggtoget og marsjerer gjennom byen. Vi avslutter ved 
Koengen etter Flaggtogets avslutning, ca. kl. 12.30.  
 

Onsdag 18. mai – Elitetrening på Skansemyren 
Fremmøte på Skansemyren Idrettsplass kl. 17.30. Kun friidrettslaget 
møter. Avslutning på Skansemyren ca. kl. 19.00. Kun idrettstøy. 
 

Søndag 22. mai – Fellesutmarsj til Nordnæsdalen 
Fremmøte kl. 09.00 i Galla, direkte i Nordnæsdalen, hvor vi skal være 
hele dagen. Der avholdes konkurranser i friidrett, fotball, tautrekking, 
terrengløp og bueskyting. Ca. kl. 17.30 forlater vi Nordnæsdalen og 
fraktes i buss til Dokken. Innmarsj på Fredriksberg ca. kl. 18.30, hvor det 
blir utdeling av pokaler og diplomer. Avslutning ca. kl. 19.00. Husk sekk 
med idrettstøy, joggesko og kleshenger til uniformen. Det er anledning 
til å kjøpe forfriskninger som pølser, kaker, is og brus i Nordnæsdalen. 
Gamlekarer og foreldre er hjertelig velkommen til å være med hele dagen. 
NB: Siste frist for tilbakelevering av vandrepokaler. 
 

Onsdag 25. mai – Pelotongsfotball – finaler  
Fremmøte på Småleken kl. 17.30. Kun idrettstøy. Avslutning på 
Småleken kl. 19.30.  
 

Lørdag 28. mai – Buekorpsenes Dag 2022 
Ytterligere informasjon kommer senere. 
 

Lørdag 4. juni – Familiedag med bueskyting 
Fremmøte på Småleken kl. 15.30. Full uniform. Det holdes 
bueskytingskonkurranse med premier i Nygårdsparken. Deretter blir det 
kakefest i parken. Gamlekarer, familie og venner oppfordres til å møte 
frem. Avslutning på Løven kl. 18.30.  
 

Onsdag 8. juni – Eksersisdag 
Fremmøte på Småleken kl. 17.30. Full uniform. Avslutning på Småleken 
kl. 19.00. 
 

Lørdag 11. juni – Nygaards Bataljon 165 år  
Nygaards Bataljon fyller 165 år. Fremmøte på Løven kl. 14.00 i Galla. Vi 
marsjerer til Nygårdsparken hvor Nygaardsgutten bekranses. Deretter 
marsjering i strøket, og videre til Møhlenpris Skole, hvor det kl. 15.00 
holdes soldatfest med bespisning. Etter dette marsjerer korpset til 
Torvallmenningen. Gamlekarene stiller på Løven kl. 16.30, og marsjerer 
til Torvallmenning for å møte korpset. Det marsjeres så gjennom byen 
og videre til Møhlenpris idrettsplass/Storeleken. Innmarsj kl. 17.30. På 
Storeleken finner komplimentasjon, oppvisning, defilering og parade 
sted. Foreldre og andre interesserte oppfordres til å møte frem. 
Avslutning på Løven ca. kl. 19.00. Deretter bankett på Grand for rådet 
og gamlekarene. Nattparade på Løven kl. 01.30. 
 

Lørdag 18. juni – Eksersisdag med stafett og tautrekking  
Fremmøte på Småleken kl. 15.30. Full uniform, men ta i tillegg med 
idrettstøy og joggesko. Det holdes stafett- og tautrekkingskonkurranser. 
Avslutning på Løven kl. 18.30.  
 

Søndag 19. juni – Landtursdag til Haakonsvern 
Fremmøte på Løven kl. 09.00 i Galla. Korpset transporteres i buss til 
Haakonsvern, hvor vi skal være hele dagen. Gamlekarer og foreldre er 
hjertelig velkommen til å være med. Disse må melde seg på til sjefen 
senest en uke før og medbringe legitimasjon. På Haakonsvern holdes det 
rifleskyting, terrengløp og fotballkamper. Det vil også bli mulighet for en 
dukkert i bassenget. Det vil bli anledning til å kjøpe forfriskninger som 
pølser, kaker, is og brus. Før avreise fra Haakonsvern utdeles Hederlig. 
Deretter transporteres korpset til Kalfartoppen. Derfra marsjeres det til 
Løven hvor innmarsj finner sted kl. 18.30. På Løven foregår utdeling av 
hederstegn, medaljer, pokaler og diplomer. Gamlekarer og foreldre 
oppfordres til å bli med på landtursdagen. Avslutning ca. kl. 19.30. Husk 
idrettstøy, joggesko, badetøy, kleshenger til uniformen, samt mat og 
drikke for hele dagen. 
 

Mandag 27. juni - 2. juli – Osloturen 2022 
Informasjon om turen vil komme fortløpende. 


