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"Denmark - you can go now"
kl. 06.00 gik Danmark som tredjesidste nation
igennem den traditionelle støvleport i Kamp
Heumensoord og ud på Nijmegenmarchens
første 40 km.
Holdene kommer flyvende fra start og efter
knap tre timer ankommer første hold til 1.
rast, som er 15 km fra start.
På 1. rast er der travlt allerede fra start, da
enkeltgængerne har haft starttid allerede kl.
04.30. Derudover er der ekstra pres på rastepladserne i år, da de også skal servicere
det finske kontingent. Det gav for en kort
stund mangel på plads inde på den skandinaviske rasteplads.
Hurtigt er danskerne dog videre, og efter en
kort gåtur kommer de til 2. rast. Her er
størstedelen stadig rigtig godt gående, og
kun enkelte må en tur forbi saniteten.
To store vabler på hælen er resultatet af en
forkert optapet fod – saniteten er dog altid
på pletten, og hurtigt får de tømt
vablen og tapet foden korrekt.
Rigtig flot klaret alle mænd og
kvinder!

Informationssektionen

presse@nijmegen.dk

Til.: +45 24 82 42 69

Medaljerne:

Giv en varm velkomst til
Bornholms værn

Medaljens officielle navn er ”Cross for demonstrated marching skill”.
Afhængigt af hvor mange gange du har gået Nijmegenmarchen får du enten en ny medalje eller
et nummer du kan sætte på din forrige medalje.
Medaljerne findes i bronze, sølv og guld, og nogle
af disse, også med emalje. Nogle medaljer har
krone på, andre har ikke, dette afhænger af antal
gange du har gået marchen.
Tallene der kan påsættes vil
matche den forrige medaljes
farver, således at det passer
sammen. Nogle tal vil også
have løvblade rundt langs
kanten, som på billedet til
venstre. Den kan også have
en enkelt eller dobbelt kæde
af perler rundt langs kanten.

Efter 15 års fravær, er det nu igen muligt at
møde det bornholmske værn til Nijmegenmarchen.
Holdet består af 14 gængere, 1 holdfører og 1
cykelordonnans, som er sammensat på tværs
af de forskellige værn. På holdet er bornholmske hjemmeværn, opklaringsbataljonen og søværnets minørtjeneste repræsenteret.
Med sig, bærer de en fane som stammer tilbage fra 1991. Fanen som er den originale
fane, er lavet af 1. marinekompagni, 1. marinebataljon. Det daværende hold bestod dengang
af opklaringseskadronen, let kampvognseskadronen og kompagni Wolfsen (stabskompagniet).
Dette års hold har også et kvartersmærke med,
dette stammer fra opklaringsbataljonen, 3.
marine eskadron, de er nemlig traditionsbærerne for det tidligere 1. marinekompagni,
1.
marinebataljon.
Vi giver hermed
et high-five med
på turen!

Informationssektionen

Den første medalje er guld og uden krone, nr. 2 er
med krone. Du har måske hørt, at en første gangs
medalje kun er en halv medalje. Dette er en velkendt joke som kører mellem flergangsgængerne
og førstegangsgængerne, for at få dem til at
komme tilbage.
“The march that lasted only one day”
I 2006, døde en gænger i løbet af marchen, og
endnu én efter at have passeret mållinjen. Der var
mange deltagere som havde brug for hjælp til problemer forårsaget af varmen og Nijmegen marchen blev derfor aflyst efter én dag. En aflysning
af marchen, efter opstart, var aldrig sket før, på
trods af, at gængere før er døde under marchen,
fx tilbage i 1972, hvor hver dag blev forkortet med
10 km.
Deltagerne som startede og gennemførte den første dag, modtog
ikke en medalje, men fik i stedet
tildelt en minde pin.
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