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Udskiftning i Informationsvirksomheden
Der er sket en udskiftning i Informationsvirksomheden,
der ellers i seks år er blevet varetaget af
informationsofficer, kaptajn Nina Villadsen og
informationschef Preben Petersen.

Velkommen til Holland og til den militære lejr i
Heumensoord, hvor vi er indkvarteret ca. 6.000 soldater
fra hele verden.
Jeg håber, at alle har haft en god tur herned, og i nu er
klar til at deltage i den internationale Nijmegen march, der
i år gennemføres for 97. gang – imponerende, at
hollænderne i så mange år har stillet dette enorme setup
på benene.
I år er vi det tredje største militære kontingent, idet vi fra
dansk side deltager med ca. 500 gængere, ca. 40 i
staben og et musikkorps fra Hjemmeværnskompagni
Storstrømmen på ca. 35 mand.
Den næste uges tid vil i opleve den mangfoldighed, der er
i et multinationalt miljø – benyt lejligheden til at møde
kollegaer og marchgængere fra mere end 50 lande.
Hollandsk forsvar, er som mange andre lande udsat for,
at der skal spares på forsvarsudgifterne, men vi har netop
erfaret, at der er indgået en aftale mellem hollandsk
forsvar og marchledelsen om, at vores militære lejr i
Heumensoord forbliver til 2017, hvilket vi kun kan være
meget tilfredse med.

Rune Kronenberg

Michal Schøn

Men i år er faklen overbragt til kommunikations- og
rekrutteringsrådgiver Rune Kronenberg og OS Michal
Schøn, der sammen vil varetage Dansk Nijmegen
Kontingents informationsvirksomhed under marchen.
Bygger videre på de gode traditioner
Vi laver nyhedsbrevet Godt Gået, nyheder på
nijmegen.dk, her og nu nyheder til forsvars- og civile
medier, herunder hok.dk og hjv.dk - og har aftaler om
artikler til en række af forsvarets blade i løbet af efteråret.
Vi håber, at I vil tage lige så godt imod os, når vi dukker
op med kamera, pen og notesblok, som I altid har taget
imod Preben og Nina.

I år er der enkelte mindre ændringer i forhold til tidligere
år, og disse vil i blive orienteret om i vores nyhedsbreve,
ved holdførermøder og ved vores åbningsparade mandag
formiddag. Følg også nyhederne på INFO tavlerne ved
ADMIN.

Gode historier modtages gerne
Hvis du har en god ide til en historie, så sig til, når vi
mødes - eller ring på +45 72 42 16 05 (Rune) eller +45 41
74 67 66 (Michal Schøn) eller mail på
presse@nijmegen.dk.

Vi er udsendt som en militær enhed, og jeg forventer, at
alle optræder korrekt påklædt og er gode repræsentanter
for jeres enhed og for Danmark.

Vejrudsigten
Som noget nyt, vil vi her hver dag bringe vejrudsigten for
de kommende to dage.

Jeg vil ønske alle en god march.
”Det er lysten til at ville, der giver evnen til at kunne,
og du kan”.
Mogens Bech
oberst
Chef for Dansk Nijmegen Kontingent
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Kære marchgængere
Marchleder teamet, som i år består af major Benny
Stensdal, chefsergent Søren Sonberg, kaptajn Paul Reimer
og kaptajn Johnny Larsen, er klar til at bistå alle de
marcherende deltagere.
Benny står i spidsen for teamet som leder for sjette år i
træk, og både Søren og Johnny har et utal af år med i
bagagen, og teamet rummer derfor stor erfaring med at få
marchen til at være så gnidningsløs som mulig. Benny,
Paul og Johnny tager sig primært af deltagere og ruterne,
hvor Søren har det forkromede overblik på indkvartering og
orden i lejren. Søren henstiller til, at der er ro efter klokken
22.00 før marchdage. Hygge herefter henlægges til ølteltet
m.v.

Major Benny Stensdal, marchleder

Har du spørgsmål angående marchen, ruten, indkvartering
m.v., er vi til rådighed og gør alt, vi kan for at bistå med
hjælp.
Vi gennemfører marchen efter gode traditioner; det
afspejler sig bl.a. i at tirsdag og fredag morgen er der
samlet afmarch fra paradepladsen, hvorimod onsdag og
torsdag kan de individuelle benytte den tidlige afmarch kl.
04:30.

Chefsergent Søren Sonberg, kvartermester

Ligeledes bliver afslutningen fredag igen udført ved, at
medaljer bliver overrakt på rast 4, hvor den tunge
udrustning kan aflægges, før parade marchen med hyldest
ind til byen kan starte.
Vi i marchleder teamet ser frem til en god og flot march i
samarbejde med alle gængere; det eneste vi ikke rigtig har
styr på, er vejrguderne, men lige nu tyder det på strålende
solskin og rigtig varmt vejr.
Et godt råd er derfor, medbring regntøj selv om vejret ser
fornuftig ud om morgnen, da vejret pr. erfaring kan skifte
ret hurtigt i Holland.

Kaptajn Paul Reimer, marchlederassistent

Et andet godt råd, drik rigeligt med vand selv om det
måske ikke lige er så varmt; din krop behøver det.
Vi vil følge op med yderligere informationer på de daglige
holdfører- og stueformands møder.
God tur.

Kaptajn Johnny Larsen, marchlederassistent

Klar til at servicere

Staben for Dansk Nijmegen Kontingent har vanen tro
forberedt sig grundigt, for at kunne hjælpe og servicere de
489 tilmeldte danske gængere samt de 375 norske og 288
svenske gængere bedst muligt under Nijmegen Marchen.
Ud over en evaluering efter sidste års march, så har der
været afholdt et antal stabsmøder for at forberede alt til
denne uge, præcis som der har været arbejdsweekender
hen over foråret. I den forløbne uge har alle 42 været i
Søgårdlejren, hvor der er blevet talt op, købt ind, pakket,
gennemført kørerutinering, udarbejdet nyhedsbreve og
justeret personellister, for bare at nævne nogle få ting.
Så kære gængere, bare kom an!
Vi er klar, og vi glæder os til at servicere jer.
Foruden de allerede nævnte gængere deltager også 30
musikere og hjælpere - primært fra
Musikhjemmeværnskompagni Storstrømmen.

Ambulancerne er ved at blive pakket og klargjort.
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