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BREAKING NEWS!
”Pølse” set arbejde

For folkene på første rast og de fleste cykelordonnanser ventede et noget usædvanligt syn i morges.

For den skarpe observatør måtte gnide de morgentrætte øjne en ekstra gang for at få bekræftet hvad
der umiddelbart lignede dagens store sensation.
For Lars ”Pølse” Rosenkrantz Poulsen, cykelordonnans for TRR, arbejdede hårdt med forberedelserne
for sit hold og der er endda et billede som dokumentation, så i ved selvsyn kan se, hvordan han ligefrem
spejdede efter mere arbejde.

Jubilar på det svenske rasthold

Sveriges pendant til vores egen Jan Knoblauch,
Senior Logistic Officer Leif-Inge Nordström, kan
i år fejre 30-års jubilæum med Nijmegen
marchen.
16 gange har han gennemført marchen som gænger.
En gang tvang en nylig
operation ham til at udgå
og de resterende 13 år har
han arbejdet i den svenske
stab.
Jan-Inge er kendt af de
fleste af gængerne ude
fra rastepladserne, hvor
han udover at være overordnet chef også ofte ses gå
rundt med vand og saftevand og tilbyde gængerne .
Leif-Inge har ingen planer om at nøjes med 30 år i
det hollandske og ser nu frem til at fortsætte minimum til 100års jubilæet i 2016.
Så husk lige at ønske Leif-Inge tillykke med jubilæet, når i møder ham på en af rastepladserne.

Vejrudsigt - Nijmegen

Der faldt også prompte en gave fra hans co-cykelordonnans fra TRR for indsatsen.
Informationssektionen:

e-mail presse@nijmegen.dk		

tlf: +45 72 42 16 05

Danske marchmedaljer

blev for høj, og deltagerne derfor ikke efterspurgte
medaljerne længere.

De første vandresportsarrangementer, i organiseret
form, så dagens lys i
1957 – hvis vi ser bort fra
besættelsestidens ”algangsarrangementer”.

I dag er der ikke ret mange medaljemarcher tilbage
og et stykke dansk historie er dermed ved at forsvinde.
Det begyndte at gå ned af bakke i slutningen af
1970’erne, i takt med motionsløbenes øgede popularitet i Danmark.

Danmarks første march
var Øresundsmarchen,
der var arrangeret af Civil
Forsvarets Marchforening.
Mit gæt er, at inspirationen kom fra Holland, nærmere bestemt fra byen Nijmegen, hvor den i dag
verdensberømte march ”Nijmegen 4-dagse” så sin
spæde opstart i 1909.
Meget tyder på, at det var militærpersoner, som stod
bag de første danske marcher, enten som ophavspersoner eller som medlemmer i bestyrelserne i de
mange foreninger, der i slutningen af 60´erne så
dagens lys rundt omkring i det danske rige.
Nogle marcher blev kun gået en enkelt gang, mens
andre er blevet gået flere gange. Rigtig mange er
blevet arrangeret og afholdt over fem gange.
I min kommende bog vil jeg forsøge at beskrive de
marcher, der er blevet gået mindst 10 gange med
medaljer, da rigtig mange marcher ophørte med
at sælge medaljer, da fremstillingsprisen på disse

Oplysninger om disse historiske danske marcher er
uheldigvis ved at forsvinde i takt med, at de oprindelige arrangører vælger at gå på pension. Mange er
desværre allerede døde, og såfremt ingen nedfælder
historien omkring disse marchforeninger og marcher,
så vil et væsentligt kapitel af danskernes foreningsliv
gå tabt.
DANCON marcherne, fra Cypern til i dag, har fået
sit eget afsnit i bogen.
Har du været med til at arrangere føromtalte marcher
eller har du gennemført en eller flere, hører jeg
meget gerne fra dig.
Jeg søger oplysninger om marcherne i form af
medaljer, diplomer, brochurer, souvenirs, avisudklip
med mere, og jeg håber at nogen af alle jer Nijmegen
gængere kan hjælpe mig!
OS Per Gylling
Stue 36

Stemningsbilleder

Dagens billeder er taget med fokus på pink wednesday. Omend billede af leder rast 3 er taget i går.
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