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Nyt ”rigtigt” hospital
De fleste af jer ser det forhåbentligt kun
udefra, så derfor har vi på jeres vegne kigget
ind i det nye felthospital, der har erstattet de
pavilloner, der i årevis har udgjort rammerne
om sanitetstjenesten i lejren.

Man må godt trøstespise, når man bliver
”repareret”.

Der var travlt på felthospitalet tirsdag
eftermiddag.
Hospitalet består af teltmoduler på cirka 20
kvadratmeter, som er fuldstændigt ens og
selvbærende enheder på 600 kg, der består af
ydertelt, indertelt, gulv, lys, aircondition m.v.
De oppustede vægge regulerer selv trykket
efter udendørstemperaturen. Det aktuelle
hospital er på cirka 1.500 kvadratmeter og
bygget op på tre dage.

- Det er muligt at regulere temperaturen i
hvert enkelt modul, alt efter hvilke opgaver,
der løses der, der er næsten ingen støj, og det
hele føles meget renere - også fordi det i
modsætning til de gamle pavilloner
fuldstændigt skiller sig ud fra indkvarteringen
og ligner et felthospital.

Tysk assistance

Modulerne kan kobles sammen til en hvilken
som helst samlet størrelse, og teltet rummer
på den måde mødelokaler, kontorer, klinikker
og konsultationer.
For eksempel disponerer det danske sanitetsog lægehold over et behandlerrum med seks
lejer og en konsultation med to.

Hollænderne har været nødt til at reducere
deres service overfor gængerne og
kontingenterne på en række områder. Blandt
andet kan de ikke stille telte op på
Charlemagne.

- Det er et helt fantastisk sted, siger leder af
den danske sanitetstjeneste, Carsten
Skovsted.

Her har vores tyske kollegaer til gengæld
tilbudt at hjælpe - og stiller nu et par
oppustelige telte op til os, som gængerne kan
søge ly i, hvis der pludselig kommer ”en
skylle”.
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Lokket af konen
Anni og Ole Skou på henholdsvis 52 og 47 fra
Løgstrup går Nijmegenmarchen for første men
nok ikke sidste gang.
- Det hænger sådan sammen, forklarer Ole på
dagens Rast 2.

Hestepiger - og –mænd
GHR/HESK gør sig - positivt - bemærket på
flere måder.
Holdfører, Peter Berg Albertsen, er selv kun i
Nijmegen for anden gang.
Hans store hold på 24 har 16 førstegangs
gængere, de er det hold med flest - ni - piger,
de er godt gående, og de gi’r den gas - også,
når de indtager ølteltet ved afslutningen af
dagens march.
Hvor stor en forskel gør det, at der er så
mange piger på holdet, vil mange sikkert gerne
vide
- Ikke den store, lyder svaret med et skævt
smil fra Peter, der er vant til mange piger. To
tredjedele af de værnepligtige i Hesteeskorten
er piger.

- At Anni arbejder som sygeplejerske på
infirmeriet i Skive, og her skulle hun undervise
deltagerne fra Team Skive Garnison i, hvordan
de skulle vedligeholde deres fødder under
træningsturene og under marchen.

- Vi kender hinanden godt. De 16 af
deltagerne er 12 måneders værnepligtige, som
jeg har været delingsfører for i nu snart 12
måneder, og så har vi trænet meget. Vi er godt
gående, og vi har forberedt lidt gimmicks, som
for eksempel vores afslutning i ølteltet i går
med paukerne, for vi skal også have overskud
til at have det sjovt.

- Nogle af deltagerne forsøgte at provokere
hende til at gå med, og hun foreslog det så
derhjemme, og vi snakkede om det og blev
enige om, at det da kunne være en
spændende oplevelse.
Ole er imidlertid ikke at finde hos Team Skive
Garnison men på Idrætsforeningen
Flyvestation Karups hold - sammen med
kollegaerne fra flyvestationen, hvor han
arbejder som forsyner hos Combat Support
Wing.
Han har ikke den store marcherfaring - kun fra
DANCON marcher i forbindelse med
udsendelse.
- Det er en rigtig stor og god oplevelse og
meget anderledes, end jeg havde forestillet
mig. Men der bliver nok en anden gang, smiler
Ole

	
  

De værnepligtige hjemsendes den 27. juli, så
for dem er det en sidste stor fælles oplevelse.
- Gængerne skynder sig hjem ved marchens
afslutning fredag, for vi skal til Blå fest, deres
fælles afslutning, lørdag aften.
Så må vi se, hvor meget der bliver danset,
griner Peter.
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