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Storstrømmen spillede
gængerne i gang
Onsdag morgen var det Hjemmeværnets Musikkorps Storstrømmen (MUK Storstrømmen),
der havde fået æren af at spille de militære
marchdeltagere i gang.

Nijmegenmarchen skal
bare prøves
En af årets 106 førstegangsgængere er Nina J.D. Pedersen fra det sammensatte TRR hold, der består af
26 gængere fra det nordjyske.
Nina er selv Hjemmeværnssoldat og fra Cimbrer kompagniet i Aalborg.

Så allerede fra 04.35 tog de danske musikere fat og
spillede dygtigt den ene march efter den anden.
For MUK Storstrømmen er dette anden gang på blot
tre år, at de har fornøjelsen af at spille på de hollandske landeveje under Nijmegenmarchen.
Denne tidlige morgens koncert var musikkorpsets
tredje i det hollandske for i år, og musikerne nyder
turen og de mange oplevelser og heppende gængere
langs ruten

Nijmegenmarchen er en meget speciel march, og
det skyldes ikke mindst den særlige stemning der
omkranser hele marchen. Og netop stemningen var
også en af de ting, som Nina har glædet sig mest til
at opleve.
Og efter førstedagen lyder det til, at Nina er klar til
at stemme i det store kor af danske gængere, som
taler varmt om Nijmegenmarchen. For øjnene stråler
af glæde når hun fortæller om de mange mennesker
ude på ruten, der heppede, sang, tilbød slik, mad og
drikke undervejs på den 43 kilometer lange førstedag.

På førstedagen var det primært for de sidste gængere
på ruten, at det danske musikkorps spillede. Men
jublen og glæden over at opleve musik langs ruten fra
de mange gængere var ikke mindre af den grund, og
de jublede og klappede glædeligt i takt til musikken
efterhånden som de gik forbi.

Hip Hurra - det min
fødselsdag
Peter Rune Kronborg - Individuel
Anders Frimuth Kristiansen - Individuel
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Men også stemningen i lejren har charmet sig ind og
her ikke mindst stemningen i ølteltet efter man er
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færdig med dagens rute. For den måde gængerne
hepper og jubler af hinanden, efterhånden som enkeltgængere og hold kommer i mål, skaber en unik
ramme og giver overskud.
Førstedagens mange indtryk har gjort, at selvom ruten var på 43 kilometer, så føles benene gode – jævnfør hvad Nina havde forventet.
Så selvom der venter en ny hård march i morgen, så
bliver der set frem mod de kommende dage og de
mange oplevelser som venter efter hvert nyt sving på
ruten.
For som Nina flere gange i samtalen fortæller.

De mange indtryk får benene til at glemme,
hvor langt de har gået

Sanitet har
ordet
Dagens budskab fra Sanitet
er kort men ikke mindre vigtigt af den grund.
Husk spritten, og her tænkes
der selvfølgelig på hygiejnen,
så det er den udvortes sprit der er tale om.
Hygiejnen er ekstremt vigtig, så husk at få sprittet
hænderne godt af.
Ved behov for hjælp fra saniteten i lejren skal
man IKKE stille sig i kø ved hollænderne, men
gå direkte ned til det danske område.

Fakta om Dansk
Nijmegen Kontingent

Svar: Gæt en film!
De tre film igår var.

2015 er det 51. år, at der er deltagelse af et dansk
militært hold i Nijmegen marchen.

1: De Grønne Slagtere (2003)
2: Truman Show (1998)
3: The Shining (1980) - Ondskabens hotel

Det første danske militære hold, der deltog i Nijmegenmarchen, var et hold fra Kvindeligt Flyvekorps.
1976 gennemføres MAKONI for første gang, idet et 56
mand stort hold går fra Rådhuspladsen i København
til Nijmegen - ialt en tur på over 800 kilometer.
Til årets Nijmegenmarch er der ialt 442 danske gængere.
Af disse var 368 tilmeldt på hold og 74 som individuelle gængere.
Største enhed er Hjemmeværnet med 220 gængere.
Beredskabet har 7 gængere tilmeldt og de resterende
215 er fra forsvaret.

1: Bare ærgerligt, Sonny-boy

Den gænger der har gået flest gange, er Otto Zibull,
der har 40. års jubilæum.
Ældste gænger er Jørgen Skovgaard Meyer
på 89 år, mens yngste gænger er Kåre
Vang B. Jensen på 18.

2: Son, your ego’s writing cheques your body can’t
cash

Af de 442 gængere er 106
førstegangsgængere.

Gæt en film!

3: Men are rats. Listen to me, they’re fleas on rats.
Worse than that, they’re amoebas on fleas on rats.
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