Nijmegenmarchen 2013
Nummer 3 - Tirsdag
Og starten er gået

For Jes Mose så er det primært på grund af det gode
kammeratskab og oplevelserne i både lejren og langs
ruten, at Nijmegen bliver besøgt år efter år.
Hold Trænerregimentet forventede inden Nijmegenmarchens første marchdag, at ruten ville blive
tilbagelagt med et gennemsnit på 4-6 km i timen,
inklusive pauser.
Med så stort et hold, så følger der nogle udfordringer, og da holdet ankom i søndags, så var det første
gang i år, at hele holdet var samlet. Og holdet har
da også haft gængere med på alle kontrolmarcher i
løbet af foråret.
Hold Trænerregimentet består af både fastansatte,
hjemmeværn og personel af reserven.

Vejrudsigten
Kl. 4.30 stod der 473 danskere klar til at tage hul på
årets udgave af Nijmegenmarchen.
29 af disse kom fra hold Trænerregimentet, der er
det største hold i år, og af disse 29 er der tre kvinder.
Holdføreren er seniorsergent Jes Mose Jensen, der
har modtaget forsvarets idrætspris 2012 her i løbet af
foråret.
Trænerregimentets hold har mange rutinerede gængere og holdføreren har selv gennemført marchen 26
gange. Hele holdet har i alt gennemført Nijmegenmarchen 227 gange, så der er mange rutinerede
kræfter på holdet fra Nordjylland.
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Det handler om stemning og
team spirit

Årets danske musikkorps er
MUK Storstrømmen
Sent søndag eftermiddag ankom det
danske musikalske
islæt til Nijmegen. I år er det
Musikhjemmeværnskompagni
Storstrømmen, der
er mødt op med 28 musikere og 2 hjælpere.

Anne-Marie fra Hjemmeværnskompagni Varde er
med i Nijmegen for andet år nu. Og for Anne-Marie
så er det primært den unikke stemning ved Nijmegenmarchen og så den gode Team Spirit, der fik
hende til at vende tilbage til Holland for endnu en
tørn med de 160 kilometer langs de hollandske veje.
Marchteam Lindgriffen, som Anne-Marie er en del
af, går og hygger sig langs ruten, hvor de 40 daglige
kilometer bliver tilbagelagt med sang og et smil på
læberne.
Når Anne-Marie husker tilbage på hendes tidligere
oplevelse af Nijmegenmarchen, så fylder den fantastiske følelse af at blive båret igennem byerne meget.
Marchteam Lindgriffen består af 13 gængere og af
disse er der fire førstegængere.

Det foreløbige program viser, at MUK Storstrømmen
har den første koncert allerede mandag aften og hver
eneste dag har musikkorpset minimum to koncerter i
løbet af dagen, men baseret på tidligere års erfaring,
så kan de nemt ende op med at have givet fire koncerter pr. dag.
Musikkorpsene bor ikke i lejren med gængerne, men
holder til på ’Harskamp Military Barracks’, der ligger ca. en times kørsel fra Camp Heumensoord.
Musikhjemmeværnskompagni Storstrømmen spiller
alt fra klassisk musik, over militære marcher til moderne pop.
MUK Storstrømmen glæder sig til at spille for alle
gængerne hernede og ikke mindst de danske, så tag
godt imod dem, når I møder dem på ruten.

Historisk billede fra Nijmegenmarchen

Et hollandsk militærhold på vej over de Waalbrug i 1936
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