NIJMEGENMARCHEN 2017
NUMMER 1 - Søndag

Velkommen til
Camp Heumensoord!
Det er den 101 gang, at De 4 Daagse bliver
afholdt her i Nijmegen. En begivenhed som
hvert år tiltrækker tusindevis af gængere,
både militære og civile.

Så er der afmarch
Tirsdag:

kl 05.30

Onsdag:

kl 05.00

Stabschefen byder
velkommen

Torsdag:

kl 04.35

Fredag:

kl 05.00

Det rutinerede marchleder team, som i år
består af major Benny Stensdal, kaptajn Paul
Reimer og kaptajn Johnny Larsen, er klar til at
bistå alle de marcherende deltagere.

Dette er holdtiderne og der tages forbehold
for ændringer, så følg altid med i
udmeldingerne fra marchteamet.

Benny, Paul og Johnny tager sig i fællesskab
af deltagere og ruterne. Det forkromede
overblik over indkvartering og orden i lejren
varetages primært af Johnny og LD/ADM, SSG
Carsten Nielsen.
Har du spørgsmål angående marchen, ruten,
indkvartering m.v., er de til rådighed og gør
alt, de kan for at bistå med hjælp.
Som afslutning på marchen, vil medaljerne
traditionen tro blive overrakt i Charlemagne.
Her vil den tunge udrustning blive aflagt
førend parademarchen frem til det endelige
slutmål påbegyndes.
Vi i marchlederteamet ser frem til en god og
flot march, i samarbejde med alle gængerne.
Informationssektionen

presse@nijmegen.dk

Til.: +45 24 82 42 69

Saniteten har ordet:
I saniteten glæder vi os igen i år til at
servicere de gængere, der måtte få behov.
Der vil være sanitetsfolk på alle
rastepladserne, og vi hjælper også gerne
ordonnanserne.
Lægerne vil også være at finde på ruten, og
vil forsøge at møde så mange gængere som
muligt ude på raste-pladserne.
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!

Følg med i hvad der sker både på
Nijmegen.dk, men også på vores
facebookside på adresserne.
www.nijmegen.dk og
www.facebook.com/dansknijmegen/
Vores nordiske venner holder til på
adresserne:
https://www.facebook.com/nijmegennorge/
og
https://www.facebook.com/NijmegenSweden
-218959534923865/?fref=ts

Stue- og lejrorden
Der er hængt sedler op på stuerne med de
regler som skal overholdes i år.

Ved behov, for hjælp når I kommer tilbage til
lejren, bedes I komme til sanitetsteltet
hurtigst muligt efter hjemkomst til lejren.

Det er vigtigt at vi alle overholder og hjælper
hinanden med at huske på dem.

Åbningstiderne vil være:

Husk: Der SKAL være RO på stuerne kl 22.00.

Man - Tors 15.00 - 20.30
Fre 15.00 - 19.00
Husk i den forbindelse, at I IKKE skal stille jer
op i køen ved indgangen, men gå direkte ned
til det danske område i sanitetsteltet og stille
jer i kø der i stedet for, ellers kommer I til at
vente længe og forgæves!

Vejret
Er en omskiftelig størrelse som vi i staben
desværre ikke har nogen kontrol over.
Husk at kontrollere vejret hver morgen inden
afgang, og uanset hvad – så pak til
både SOL og REGN.
Solen kan gøre huden brun og ved
manglende solcreme helt rød, og
regnen kan gøre dig sjask våd hvis ikke
du har husket dit regntøj.

Informationssektionen

presse@nijmegen.dk

Til.: +45 24 82 42 69

