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Varmt vejr er ingen
stopklods for danskerne
På trods af en ubarmhjertig bagende sol, så
har humøret i dag været højt.
Mange af gængerne var ramt efter en meget
varm førstedag i går, det fik saniteten og
ordonnanserne at mærke ved rast 1 i dag. De
havde nemlig rigtig travlt med at prikke
vabler.
Ordonnanserne havde også travlt med at
servicere deres hold med vand, da flere af
deltagerne havde svært ved at følge med
væskebalancen.

HESK pigerne går i ”hår”knude
Hos HESK er korrekt uniformering og ensartethed
meget vigtigt, for hvordan man fremstår i
offentligheden. Og HESK pigerne har derfor valgt
ved flere lejligheder her ved Nijmegen marchen, at
lave en helt speciel frisure.
I alt sin enkelthed går det ud på at skabe et rent
billede af holdet, ved at deres hår kan gemmes
væk under baretten, og de på den måde ikke vil
stikke ud fra drengene.
Deres helt unikke frisure har skabt omtale i lejeren
– simpelthen fordi det ser godt ud.
Det er et levn fra deres værnepligt, hvor denne
frisure er en del af ”uniformen” når man bærer
69’eren eller galla.
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Sanitet er føddernes ven.

Onsdag går alt i LYSERØDT
For at støtte homoseksuelle så har
hollænderne besluttet at man om onsdagen
går i lyserødt eller pink - hvilket mange af de
civile også gør.
Denne farve er
dog ikke en del
af uniformen
hos danskerne.
Karsten Selmer
Søbye har dog
fundet en
alternativ måde
at støtte op om
hollændernes
fejring af de
homoseksuelle.

Her får Vanessa Janeczek tapet fødderne op af Freya Eld.

Det har været en meget travl første dag i
forhold til andre år.
Især varmen har drillet og mange er blevet
syge, da de simpelthen ikke har kunne følge
med væsketabet.
Freya Eld som er med for første gang ved
sanitet har haft en travl dag, hvor især op
tapning af fødder og prikning af vabler har
hittet.
Vanessa Janeczek er førstegangsgænger og
deltager på holdet High Five. Også hun er
blevet nød til at søge over til sanitet da
fødderne er ømme og vablerne begynder at
vise sig.
Derudover har de 43 kilometer budt på røde
plamager på fødder og ben, men om det er
relateret til varmen eller om det er allergi kan
ingen på nuværende tispunkt konkludere.
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Beredskabsstyrelsen
Med som en del af Det Danske Kontingent er
også Beredskabsstyrelsen, som har samlet et
hold af tidligere værnepligtige og ansatte ved
styrelsen.
I år er de fem som marcherer i uniformen, og
indtil videre er de alle godt gående.

presse@nijmegen.dk

Til.: +45 24 82 42 69

