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NUMMER 2 - MANDAG

Dansk Nijmegen
Kontingent er formeret
Mandag formiddag klokken 09.00 var der,
traditionen tro, en parade for alle danske deltagere på pladsen ved spiseteltet, hvor Dansk
Nijmegen Kontingent blev formeret.

Men derudover var der også uddeling af Commanders
Coin til nogle af de ildsjæle, der lægger mange frivillige kræfter i arbejdet med Nijmegenmarchen.

Over 550 danske
gængere, medlemmer af staben,
cykelordonnanser
og musikere er i
år en del af Dansk
Nijmegen Kontingent, og de mange
fremmødte er fra
alle dele af forsvaret, herunder også
Beredskabet og
Hjemmeværnet.

Det drejede sig om Rolf Johnsen, Johnny Larsen og
Helge Larsen, der modtog Commanders Coin for deres store indsats med kontrolmarcher og IT-området.

Før paraden var der tydelig dansk islæt i Heumensoord, da Hjemmeværnets Musikkorps Storstrømmen
afholdt en koncert lige ved den store paradeplads til
stor glæde for soldaterne der kom forbi.

Kontingentchefen sagde ydermere.

Kontingentchef oberst Mogens Bech havde undervejs i
sin velkomst enkelte formaninger til gængerne.
- Vi deltager som uniformeret personel og repræsenterer vores enhed, vores værn og dansk forsvar, så
optræd med den værdighed og militære anstand, der
forventes – ikke kun af vores egne kollegaer, men
også andre landes deltagere – militære såvel som
civile.

Undervejs i paraden var der en hyldest til tre gængere, der havde jubilæum. Det drejer sig om tre
hjemmeværnssoldater Otto Zibull, der i år går Nijmegenmarchen for 40. gang samt Klaus Kristiansen og
Dorthe Maria Degen, der begge går for 25. gang.
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- I har i mange måneder trænet til denne store begivenhed, som det er at gennemføre den krævende
udfordring, som fire dage af 40 km er. Undervejs vil
enkelte kunne løbe ind i mindre personlige kriser – og
her er det, jeg vil opfordre til, at det danske fællesskab virkelig rulles ud, således alle hjælper – og husk
især vores motto – Det er lysten til at ville, der giver
evnen til at kunne!
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Fakta omkring
Nijmegen marchen

Sanitet har ordet

Som langt de fleste ved, så er det i år 99. gang, at
Nijmegen marchen bliver afholdt.
Igen i år har der været så stor efterspørgsel, at der
har været ventelister både ved militære og civile
gængere.
I alt har der været 5.462 på venteliste, svarende til
10,6%.
Der er 5.000 militære gængere tilmeldt, af disse er
4.362 mænd, og 638 er kvinder. Største militære nation er Holland med 1.759.
6.122 af alle tilmeldte gængere har en anden nationalitet, og i alt er der 60 nationaliteter repræsenteret på
de hollandske veje de kommende dage.
For at må deltage i årets march skal man blive 12 år i
løbet af 2015. Den yngste gænger i år bliver 12 år d.
30. december – og i alt er der 445 der bliver eller er
blevet 12 år i løbet af 2015.
Der er dog også en del udenlandske gængere med,
som bliver 12 i løbet af efteråret, herunder for eksempel en pige fra Brasilien.

I sanitet glæder vi os igen i år
til at servicere de gængere,
der måtte få behov.
Der vil være sanitetsfolk på
alle rastepladserne. Lægerne
vil også være at finde på
ruten og vil forsøge at møde
gængerne på rastepladserne.
Hvis der undervejs på ruten opstår behov for lægehjælp, kan man ringe til VO-SAN på +45 41 90 59 04
– så vil lægen møde jer på næste rast.
MEN husk altid at ringe 112 ved akut behov for hjælp!
Ved behov for hjælp fra sanitet når I kommer tilbage
til lejren, bedes i komme til sanitetsteltet hurtigst muligt efter hjemkomst til lejren. Åbningstiderne vil være
Man - Tors 15.00 - 20.30 og Fre 15.00 - 19.00

Den ældste gænger er 92 år gammel, og den ældste
udenlandske gænger er 91 år, og kommer fra Finland.
Den ældste førstegangsgænger er 82 år.
Bert van der Lans, der er 83 år gammel, vil forsøge at
gennemføre marchen for 68’ende gang i år. Hvilket er
en rekord.
Der er 15 gængere, der i år vil forsøge at gennemføre
i rullestol.
Inden årets march er der 1.490.218 gængere, der har
gennemført Nijmegenmarchen. Så i år bør man runde
1.5 million gængere, der i tidens løb har gennemført
Nijmegen marchen.

Svar: Gæt en film!
De tre film igår var.
1: Full Metal Jacket (1987)
2: The Godfather (1972)
3: Romeo must die (2000)
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Hip Hurra - det min
fødselsdag
Christian Kold - Jutland Veterans - 24 år

Gæt en film!
1: I love the smell of napalm in the morning.
It smells like victory.
2: The royal penis is clean your
highness
3: We all go a little
mad sometimes
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