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Succes !
Et ord som soldaterne har hørt mange gange de sidste fire
dage - et ord som nu har båret frugt!
Hollænderne siger succes til gængerne når de kommer
susende forbi, hvilket giver god mening, da det betyder
"HELD OG LYKKE".
Det har været fire hårde dage, med op- og nedture og
tanken om at hoppe fra har muligvis strejfet de fleste.
Men med hjælp fra holdkammerater og tilskuers
fantastiske heppen kom næsten alle mand i mål ved
Charlemange i dag.
Velankommet til Charlemange kan soldaterne aflægge
tasken med 10+ kg som de har skullet bære de sidste 4
dage og tage et velfortjent hvil med en pølse, brød og
sodavand.
Mange hold har også her traditioner for hvordan de
sidste 5 km ind til Nijmegen centrum skal gennemføres.
De fleste har skiftetøj med, så de kan komme ud af det
svedige tøj og i en frisk uniform.
Men det vigtigste som sker ved Charlemange, og nok
også det som printer sig på nethinden, især hos
førstegangsgængere, er at de får medaljen hægtet på
brystet – et meget stort øjeblik, som får alle vabler,
skavsår og smerter til at ryge i glemmebogen.
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Kæmpe overskud og ægte holdånd
Team Balou udviste i år ægte holdånd og overskud,
da de på andendagen ”adopterede” to nye
holdkammerater fra henholdsvis U.S. ARMY og U.S.
AIRFORCE.
Sally Dolenc og Joseph Dolenc, som er mand og kone,
er begge udstationeret I Tyskland og havde besluttet
sig for at de skulle prøve at gå Nijmegenmarhcen, nu
de var I Europa.
På førstedagen møder de Team Balou som hjælper
dem igennem dagens march. På andendagen møder
de igen holdet, men denne gang er de selv meget
presset og holdet vælger derfor at tage dem med og
hjælpe dem igennem de næste 2 ½ dages march.
Sally Dolenc er meget glad for at være nået i mål og er
slet ikke i tvivl om, at det er holdets energi og
kammeratskab som har fået hende og hendes mand
til målstregen.
Super godt gået alle sammen – fortsæt den gode stil!
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En velfortjent coin
Robert Gugliemetti blev ved dagens
medaljeoverrækkelse givet ikke kun sin velfortjente
medalje, men også en coin.
Det var oberst Lennie Fredskov Hansen som overrakte
coin nr. 30 til Gugliemetti.
”Du stiller altid op og er klar, med nypudsede støvler
og korrekt i uniformen, er du klar til at spille på
trompeten når flaget skal tages ned. Man kan altid
høre hvor I er, og når I kommer er der altid god
musik” sagde oberst Lennie Fredskov Hansen som
forklaring på hvorfor Gugliemetti fik sin coin overrakt.
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