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”Dansk Nijmegen
Kontingent er formeret!”
Sådan lød ordene kl 09.00 i formiddags, da
Oberst Lennie Fredskov Hansen og Major
Benny Stensdal bød velkommen til de danske
soldater.

I alt består Dansk Nijmegen Kontingent af 496
personer, heraf er 429 gængere meldt klar til i
morgen. Alle værn fra det danske forsvar er
repræsenteret.
Stabschef Benny Stensdal lagde ud med sin
forventning til de danske gængere, ”i år har
der ikke været en kontrolmarch, så jeg
forventer at I har trænet selvstændigt og er
klar til marchens
strabadser”, og
minder
soldaterne om at
selvom det gør
ondt, skal vi
huske hinanden
på at vi skal
videre.

Informationssektionen

”Nijmegen er en stor fest, husk at nyde det,
kig op, snak med de forskellige nationer og
hjælp hinanden”, sådan fik Oberst Lennie
Fredskov Hansen formuleret de inspirerende
ord til soldaterne. Obersten huskede os
samtidig på, at med kammerathjælp kommer
man langt.

I år kunne vi fejre 5 jubilarer, som blev hyldet
på passende vis med klapsalver og gaver.
De fem jubilarer er:
Ole Christiansen, TRR, deltager for 40. gang.
Birthe Elsebeth Rasmussen, Individuel,
deltager for 25. gang.
Henning Eigil Hansen, Individuel, deltager for
25. gang.
Jonna Drejer Sørensen, Individuel, deltager
for 25. gang.
Michael Jensen, Øglerne, deltager for 25.
gang.
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I morgen går det løs

29◦

Nu er der ikke længe inden starten går på den
første dag. Tirsdag vil ifølge vejrudsigten blive
den varmeste dag, samtidig er det også den
længst kilometermæssigt. 43 km skal
tilbagelægges og det er derfor vigtigt at I
allerede i dag husker at drikke vand.

Saniteten:
Saniteten stiller i år med 10 mand, alle er klar
til at give jer en hjælpende hånd skulle I få brug
for
det.

Dagen i dag kan også bruges på at få fyldt de
sidste kilo i tasken, få plejet kroppen og at få
fundet uniformen frem, så den er klar til i
morgen kl 06.00.
SAN anbefaler at drikke af drikkedunk fremfor
Camelback e.l. da man dermed får
et bedre overblik over hvor
meget væske man har fået.

Information og presse –
hvad kan du bruge os til?
Har du en idé til en artikel, nogle billeder du
vil dele med os eller har en holdkammerat
fødselsdag, så tag endelig kontakt til os.

Åbningsceremoni:
I går gik tre danske hold, den 6 km lange tur
fra Heseveld til Wedren, som en del af den
Hollandske åbningsceremoni. I alt deltog 700
personer, og alle deltagende lande i
Nijmegenmarchen, var repræsenteret

Vi vil være at finde ved administrationen og i
løbet af dagen vil vi være at finde langs ruten.

Sider værd at følge på Facebook:
Nijmegenmarsjen Norge/Norway
Svenska Nijmegendelegationen – Swedish
Nijmegen Delegation
Kamp Heumensoord
Dansk Nijmegen Kontigent
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