Nijmegenmarchen 2012
Nummer 6 – fredag
frem til at se jer igen i Nijmegen i 2013, og
”tag bare en ven med - der er altid plads til en
til”. Følg med på vores hjemmeside, hvor vi
løbende vil holde jer opdateret.
Tak for denne gang, og kom godt hjem til
Danmark.
”Det er lysten til at ville, der giver evnen til
at kunne, og du kan”.

Rank ryggen, skyd brystet frem og vær glad
og stolt over den flotte medalje, der nu er
blevet hæftet på jer. Efter 160 km på de
hollandske landeveje kan I være mere end
tilfredse med jeres indsats. Gennem de fire
dage har vi oplevet næsten alle typer vejrlig,
og specielt torsdag var jo noget våd, men I
bed tænderne sammen, og det var en
fornøjelse at se, hvorledes I hjalp hinanden,
hvis der var enkelte, der ”hang lidt”.

Mogens Bech
Oberst
Chef Dansk Nijmegen Kontingent.

Generaler på tour

2012 vil blive husket som et år, hvor meget få
gængere udgik. Den træning, I har
gennemført inden starten i Nijmegen, har
været anstrengelserne værd.
Danmark har som nation sat et positivt aftryk
på marchen. MAKONI holdet, det blandede
dansk/hollandske hold, har aftvunget stor
respekt ved at gennemføre marchen fra
København til Nijmegen. Den danske tradition
med at modtage holdende i det store telt i
lejren med sang og klapsalver er ligeledes
med til at give en god stemning i lejren.
Tak til staben, der igen i år har sat en god
ramme for gængerne. Det danske samarbejde
med de hollandske arrangører har fungeret
meget fint igen i år, hvilket ikke mindst skyldes
den fleksibilitet og diplomatiske snilde, alle har
udvist.
I løbet af kort tid starter vi forberedelserne til
den 97. Nijmegen march, der i 2013
gennemføres i perioden 13. - 20. juli. Jeg ser

	
  

Nogle hundrede erhvervsledere og politikere
cykler med Team Rynkeby til Paris. Chefen
for Forsvarets Sundhedstjeneste, generallæge
Erik Darre, og Chefen for Hjemmeværnet,
generalmajor Finn Winkler, kører som
cykelordonnanser for Makoni i Nijmegen.
Hvorfor?
Samstemmende fortæller de to generaler
torsdag foran den canadiske kirkegård, at de
er blevet inviteret - ja faktisk inviteret til at gå
med, men de måtte konstatere, at de ikke
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Velkommen hjem

havde tiden til at træne tilstrækkeligt, og at
jobbet som ordonnans så var næstbedst.
- Det er en store ære, at få lov til at være med,
siger de.
- Og det er fantastisk kraftanstrengelse og
præstation, som disse mennesker leverer. Når
nu man - som jeg - selv har gået Nijmegen
marchen på 4 x 40 km og så ved, at de har
gået 650 km forud for det, så kan ikke undgå at
være imponeret, siger Erik Darre.
Bagom marchen
- Det er en fantastisk oplevelse, at være
ordonnans, når man tidligere har været
gænger. Man kommer ligesom bagom
marchen, når man har oplevet helt tæt på, hvor
meget det arbejde, som Rast og Sanitet og
andre hjælpere gør, betyder, siger Finn Winkler
- og suppleres af Erik Darre:
- Man ser også, hvor mange små
”kammeratskaber” der er, inde i det store
fællesskab: Ordonnanserne har deres eget
kammeratskab, Rast og Sanitet har deres eget
kammeratskab og så videre…
- Igen taler de to ivrigt i munden på hinanden,
når de med stor begejstring fortæller, om den
store og positive oplevelse, som denne uge er
for dem.
Og Nijmegen igen?
- Det vil jeg bestemt ikke udelukke, men så
bliver det som gænger igen, siger Erik Darre,
mens Finn Winkler allerede er på farten igen
for at varetage sine ordonnansopgaver, men
mon ikke han også…
For Erik Darre har forberedelserne til og virket
under marchen i øvrigt været fin fortræning:
- Jeg skal 1. september deltage i cykelløbet
Århus-København sammen med nogle af mine
medarbejdere - 375 km. på 24 timer… og så er
også han på farten igen.

Tak
I har i år købt
armbånd og
pins for 2200
kroner, som går
ubeskåret til
støtte for
tilskadekomne
danske soldater
og deres pårørende.
Tak for det!
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