Nijmegenmarchen 2014
Nummer 2 - Mandag
Dansk Nijmegen Kontingent
2014 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.

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.
Kontingentchefen sagde ydermere.

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.
For første gang deltog også det danske musikkorps
i paraden, da de var mødt op i lejren for at give en
smagsprøve på deres musikalske kunnen før og efter
paraden.

- 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!

Undervejs i paraden var der en hyldest til 88’årige
Meyer fra Beredskabsstyrelsen, der i år går Nijmegenmarchen for 25’ende gang.
Derudover modtog RSM (regimental sergeant major)
de Vries Hjemmeværnets fortjensttegn af generalmajor Finn Winkler for hans mangeårige støtte til
Hjemmeværnet og Dansk Nijmegen Kontingent.
Informationssektionen:

e-mail presse@nijmegen.dk		

tlf: +45 72 42 16 05

Nøgletal omkring Dansk
Nijmegen Kontingent 2014
Der har været en exceptionel stor interesse for årets
Nijmegen march, hvilket resulterede i det største
antal gængere på venteliste nogensinde.
Så selvom Danmark i år har kunnet melde 480
gængere til, så var der en venteliste på ca. 100
gængere mere, der gerne ville have været med.
Så selv med en del frafald og enkelte der ikke mødte
op eller gennemførte kontrolmarcherne, så kunne
Dansk Nijmegen kontingent tilmelde præcis 480
gængere på sidste dagen for tilmelding nede ved
hollænderne.
Efter denne dag er der dog desværre enkelte der
grundet sygdom eller andre alvorlige hændelser har
været nødt til at melde fra, hvilket bevirker, at der i
skrivende stund vil stille 474 danske gængere til start
i Nijmegen, og 28 cykelordonnanser.
Af de 474 gængere er de 98 individuelle gængere, mens
de resterende 376 er holdgængere.
Der er 279 gængere/cykelordonnanser tilmeldt fra forsvarets tre værn, og disse fordeler sig således

Husk væskeindtaget
Årets Nijmegenmarch forventes at blive tør og varm
og derfor er det ekstra vigtigt, at man hele tiden
husker at få fyldt vanddepoterne godt og grundigt op
– Det er selvfølgelig vigtigt, at man drikker
undervejs på dagens rute; men det er endnu mere
vigtigt, at man tænker fremad, og får fyldt vanddepoterne grundigt op inden man påbegynder
marchen.
Og selvom alt hvad der kommer ind ofte naturligt
skal ud igen, så har Nijmegen og omegns søde
indbyggere frabedt sig venlig assistance til vanding
af deres blomster og hække fra årets mange marchdeltagere; hvilket vi på det kraftigste vil opfordre jer
til at respektere.

Stemningsbilleder
Dagens billeder
er fra Grave, hvor
Rastpersonel har
hovedsæde og
bor/sover.

Flyvevåbnet har 28 med; Hæren har 237 og
Søværnet har 14.
Derudover stiller Hjemmeværnet med 215 gængere/
cykelordonnanser, og beredskabet stiller med 8
gængere.
Der er i år 77 kvinder og 425 mænd tilmeldt.
Aldersmæssigt er der stor spredning på gængerne, hvor
den ældste er 88 år og den yngste er 19 år, så der er en
spredning på hele 70 år.
Også gradmæssigt er der stor spredning, idet der stiller
både generalmajorer og menige.
Den gænger der har gennemført Nijmegenmarchen flest
gange, har nu passeret målstregen 38 gange og der er
196 gængere, der står overfor deres debut.

Vejrudsigten

Udover de 474 gængere og 28 cykelordonnanser, så stiller Dansk Nijmegen Kontingent også med et musikkorps. I
år er det Hjemmeværnets musikkorps Vestsjælland.

Lægen har ordet

Har man behov for at besøge læger og/eller sanitetspersonel inde i lejren, så er her åbningstiderne.
Mandag-Torsdag 16.00 - 20.30
Fredag 16.00 - 19.00
I bedes dog komme så tidligt som muligt, for at
undgå stor kø og manglende behandling.
Informationssektionen:

e-mail presse@nijmegen.dk		

tlf: +45 72 42 16 05

