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Nummer 3 - Tirsdag
Glæder sig til at opleve
Nijmegenmarchen

I år er der tæt på 200 førstegangsgængere med i
den danske delegation og en af disse er 21’årige
Nicolai Hansen fra Marchhold Sjælland; der skal
krydse klinger med de hollandske veje for første
gang.

Holdet har også forberedt sig grundigt til årets
Nijmegenmarch; da de har været igennem hele tre
andre marcher, inden de tog til Holland. For både
1864-, grænse- og Slagelsesmarchen er blevet
gennemmarcheret af holdet; der udviste masser af
overskud tirsdag morgen til at gå og pjatte og hygge
inden de marcherede ud på dagens 44 kilometer.
Det er da heller ikke
dagens rute, som
Nicolai frygter mest. Det
er derimod tredjedagen,
der fylder i hans bevidsthed. For som han udtalte
lige inden starten.
“De tidligere marcher i år
har kun varet to dage, det
kender jeg. Det er tredjedagen, der er ny og som
kan blive slem.”

Det som Nicolai glæder sig mest til ved sin første
Nijmegenmarch, er at opleve og se alle de
mennesker; som står ude langs ruten under de fire
dage og støtter, jubler og bærer gængerne videre
frem mod den endelige målstreg om fredagen.

Vejrudsigt - Nijmegen

Marchhold Sjælland stillede sig op som det sidste
danske hold, der marcherede ud af Heumensoord
tirsdag morgen. For som de siger, det handler ikke
om at komme igennem hurtigst muligt. Det handler
om at få alle med fra tirsdag morgen til fredag eftermiddag.
Informationssektionen:
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tlf: +45 72 42 16 05

Lægen har ordet
Nu hvor marchen er begyndt, så stiger behovet for
at besøge de to danske læger og den danske sanitetsgruppe.
I den forbindelse er det værd at notere, at når man
møder op i teltet for at modtage behandling, så skal
man IKKE registrere sig ved receptionsskranken.
I stedet for skal man blot følge skiltene, og gå ned til
det danske rum, og tage plads ude foran og vente.
Her behøver man heller ikke melde sin ankomst.
Sanitetsgruppen skal nok selv gå ud og hente folk
ind til behandling, når der er plads.

Rast 1 mødte mange kendte
ansigter
Rast 1 var i fulde omdrejninger og klar til at modtage
de mange gængere fra Danmark, Sverige og Norge
tidligt tirsdag morgen - Heldigvis.
For de mange gængere kom meget samlet ind til
rasten, der hurtigt blev fyldt op.
Men det hele forløb med godt humør og
genkendelsessmil over hele linjen, efterhånden som
de kendte gængere troppede op.
Derfor bestod behandlingen fra sanitetspersonalet
ude på rasten også mest i kærlige kram til de mange
gængere, som efterhånden er faste indslag på vejene
omkring Nijmegen.

Stemningsbilleder
Dagens billeder er fra honnørbyen Elst.

Informationssektionen:

e-mail presse@nijmegen.dk		

tlf: +45 72 42 16 05

