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Godt fra start

Ordonnanserne er ankommet til 1 rast og straks
går planlægningen på ruten til næste rast i gang.
Som ordonnans er et af de vigtigste job at nå
rastepladserne før gængerne, så der kan blive
klargjort med saft, chokolade og frugt.
Og da holdet af ordonnanser i år primært består af
nye, skal der jævnligt kontrolleres kort og
planlægges ruter.
I år er der mange nye med både blandt gængerne
og cykelordonnanser.
Så det lyste af spænding og ikke mindst glæde ud
af øjnene på de mange deltagere da der tirsdag
morgen kl 05.30 blev sagt "Denmark - you can go
now", hvorefter det danske kontingent gik ud
gennem den traditionelle støvleport.

Danskerne var
godt gående fra
start, og første
dansker i mål
ved rast 1 var
Alan Pedersen.
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40 års
jubilæum
For 40 år siden startede
Sjællandske Livregiment
med et hold.
Leif Larsen, der har marcheret 16 gange og
været cykelordonnans 10 gange, samt
Michael Rosenbæk, som har gennemført
marchen 28 gange, er to af de kræfter som
har været med til at trække holdet igennem
mange af de 40 år.

Holdet har siden 1977 gået med en estandart,
som ikke kun er med ved Nijmegen marchen,
men ved alle de marcher som holdet deltager
ved.
Holdet har på nuværende tidspunkt slidt to
estandarter op og det er derfor den tredje
som de har med her i år 2017.

Holdet som det ser ud dette år.
At Sjællandske Livregiment ikke længere
eksistere har ikke afholdt holdet i at kunne
stille klar til start hvert år.
Og i år er ingen undtagelse, her stiller holdet
klar med 11 godt gående marchdeltagere,
som også var første hold til at ankomme ved
rast 1.

Et billede af et tidligere hold.

Vejret

Holdet bliver sammensat af medlemmerne
ved foreningen for Sjællandske Livregiment,
og derfor vil det ikke altid være de samme
medlemmer der kan mødes ved de forskellige
marcher.
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