Nijmegenmarchen 2013
Nummer 2 - Mandag
Dansk Nijmegen Kontingent
2013 er formeret.

Kontingentchef oberst Mogens Bech havde undervejs i sin velkomst enkelte formaninger til gængerne.
- ’Husk på, at vi deltager som uniformeret personel.
Vi repræsenterer vores enhed, vores værn og det
danske forsvar. Optræd derfor med den værdighed
og militære anstand, der forventes. Her tænker jeg
ikke kun på forventninger fra vores egne kollegaer,
men også forventninger fra både militære og civile
deltagere fra andre lande.’
Kontingentchefen sagde ydermere.

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.

- ’I løbet af de fire dages march, så vil der være
enkelte, som løber ind i personlige kriser. Her skal vi
være solidariske og stå sammen på eksemplarisk vis.
Så jeg vil opfordre alle til, at vi viser det danske fællesskab når det er stærkest, og vi hjælper hinanden
med at komme igennem og i mål.’

Vejrudsigten

Når man inkluderer musikkorpset og staben, så
består årets Dansk Nijmegen Kontingent af over 550
deltagere fra alle dele af forsvaret, herunder
Beredskabet og Hjemmeværnet.
Aldersmæssigt spænder gængerne fra 18 år og op til
87 år, og den der har gennemført Nijmegenmarchen
flest gange, har gået den traditionsrige march 42
gange og i år er der er 184 gængere, der ikke har
gennemført marchen tidligere.
Ser man på grad, så spænder gængerne over alt fra
menig til oberstløjtnant.

Informationssektionen:

Dagens ord
Kanalje
Betydning: En person, som er fræk og opfører sig
uopdraget eller ubehøvlet. Kan sidestilles med ord
som lømmel, slambert og slubbert.

e-mail presse@nijmegen.dk		

tlf: +45 72 42 16 05

Sidste nyt fra sanitet
Vejrudsigten for marchen tyder på, at det bliver
varmt i år.

Samarbejdet omkring Nijmegenmarchen forventes forlænget
Hollandske aviser fortæller, at det hollandske forsvar
og De Vierdaagse er blevet enige om en ny aftale
omkring Nijmegenmarchen, og denne nye aftale forventes underskrevet i løbet af årest Nijmegenmarch.
Den nye aftale vil gælde til og med 2017, og dette
betyder ikke blot, at militær deltagelse er sikret til
marchens 100 års jubilæum. Det betyder også, at
den militære lejr Heumensoord er garanteret frem til
2017.

Derfor råder lægen, Mette Krag, til følgende:
• Drik masser af vand,
• Spis masser af salt, gerne på maden, eller i 		
form af f.eks.saltede nødder

Sidste år var der usikkerhed omkring fremtiden for
både militær deltagelse og camp Heumensoord, idet
det hollandske forsvar stod overfor markante besparelser.

I år er det besluttet, at hvis du modtager væske
behandling (IV/intravenøs behandling), så betyder
det, at du udgår fra marchen.
Endvidere siger lægen, at skal der bruges SAN
hjælp, så kom forbi med det samme, når du kommer
til lejren.
Sidst, men ikke mindst; Hvis du er nødt til at bruge
smertestillende, så brug dem med omtanke.
Men opbygningen af Camp Heumenoord bliver
betragtet som en øvelse og skal sikre erfaring og
træning i opbygning af en militær camp og bygning
af pontonbro. Dermed ses militærets indsats under
Nijmegenmarchen som en forberedelse til militære
internationale operationer.

Hvis du har medicin med hjemmefra, så husk at
medbringe medicinen, så du har den med ude på
ruten.
Lørdag og søndag er blevet brugt til de sidste forberedelser. Der er øvet i at tape fødder og der er
foretaget gennemgang af ambulancer og materiel.

Informationssektionen:

Internet
I år er det også muligt
at få adgang til internettet, idet der er opsat
trådløse routere flere
steder i lejren.
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