NIJMEGENMARCHEN 2022
Nyhedsbrev nr. 5, torsdag
Marchtermometer
42174 tilmeldte sig Vierdaagse 2022
1. marchdag.
38455 mødte op og startede første dag
1490 udgik på første marchdag (2 danske soldater)
2. marchdag.

Anden marchdag gennemført
Det blev en dag i bakket terræn nær grænsen til
Tyskland, gennem historiske områder hvor
luftbårent infanteri kæmpede i 1944.
Øglerne blev andet hold tilbage i lejren efter
Tyskland. På 3. pladsen UK og nr. 4 blev
Idrætsforeningen Varde Garnison

Morgendagens dagsmarch
Det bliver sidste dagsmarch her i 2022.
Det er dagen hvor floden Mass passeres over en
Hollandsk udlagt pontonbro ved byen Cuijk.
Den meget skiftende vejrudsigt for dagen lover 23
grader og overskyet for dagen
Vi afslutter på den såkaldte Charlemagne, hvor
marchen er gennemført – forude ligger dog en
kortere distance gennem byen til Wedren hvor
busser bringer os tilbage til Camp Heumensoord.

Vand i Lejren

Det var synet der mødte tropperne, da de våde
vendte hjem fra en march i kuperet terræn, og ikke
mindst regn fra oven.

Anden vinder
… erkendtlighed til første mand
Kruset blev udleveret, da Kim Pedersen meldte sig
tilbage på ADMIN-kontoret.
… det var vandet der bar mig, udtalte dagens vinder,
der nu er indehaver af to krus.

Set på ruten i dag

Honnør tribunen i Groesbeck under dagens
marchetape
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Set på ruten i dag

Historiehjørnet

Luftbårent infanteri fra 82. Airborne Division, ”All Americans”
spinger ud nær Grave den 17. september 1944.

Situationskort vedrørende indsatsen ved Grave. Den røde cirkel
i nordkanten af Grave markerer broen som i marcherer over –
samme bro som der blev kæmpet om.

Operationen var en del af operation Market Garden,
hvor ”Market” var den luftbårne operation og
”Garden” landoperationerne der fulgte efter.
En operation der som bekendt ikke gik helt efter
planen.
Det var dog ikke tilfældet ved Gravebroen hvor 82.
Airborne landede planmæssigt på begge sider af
broen, og nedkæmpede den tyske styrke i løbet af ca.
30 minutter – broen var sikret.
Generalmajor James M. Gavin
Chef for 82. luftbårne division.
Som 36 årig den yngste general
som divisionschef i den
amerikanske hær under anden
verdenskrig.
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