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Velkommen til Nijmegen 2012

Velkommen til Nijmegen og til de gode oplevelser, der er
forbundet med den traditionsrige march i det smukke
hollandske landskab.
Jeg har i foråret besøgt to af vores kontrolmarcher og
kunnet konstatere, at der som altid er en god blanding i
det danske kontingent af ældre erfarne gængere og nye,
der for første gang kaster sig ud i den udfordring, det er at
gennemføre 4 x 40 km march.
Ekstremsport er meget populært for tiden. Folk løber
maratonløb, 100 km løb, triatlon, adventure race eller
lignende. Nijmegen marchen hører til i samme kategori måske endog hårdere end meget andet, idet de fire
dages march virkelig er en udfordring - mentalt som
fysisk.
Alle kan i løbet af de fire dage få en periode med lidt
småproblemer, men gør som vi plejer: Hjælp hinanden
med at få alle i mål.
I lejren her i Heumensoord lever vi tæt sammen, så også
her gælder det, at vi kommer længst ved at hjælpe
hinanden og tage det behørige hensyn, der er
nødvendigt, for at alle får en god oplevelse. Har I
spørgsmål, ved jeg, at staben er klar til at støtte.
Vi er et stort kontingent, faktiske det tredje største, kun
hollænderne og englænderne stiller med flere gængere
end Danmark. Vi repræsenterer alle vores enhed og
vores nation, så optræd med den værdighed og pli, der
forventes af uniformeret personel.
En speciel velkomst til MAKONI holdet, der startede fra
København for godt to uger siden, og som nu har
tilbagelagt mere end 650 km march inden selve starten
på tirsdag - en solid opvarmning er altid godt!
Jeg er sikker på, at I alle har ”gode ben”, så brug også
jeres overskud til at knytte nye venskaber, opleve det
smukke landskab og være en del af den folkefest, som
Nijmegenmarchen også er.
”Det er lysten til at ville, der giver evnen til at kunne, og du
kan”.
Mogens Bech
oberst
Chef for Dansk Nijmegen Kontingent

	
  

Til fods til Holland
Mens de fleste har kæmpet i nogle timer med danske,
tyske og hollandske motorveje for at nå frem til Nijmegen,
så er der 50 gængere og 16 hjælpere fra hjemmeværnet,
det øvrige danske forsvar og hollandsk forsvar, der har
kæmpet i to uger med de danske, tyske og hollandske
lande- og biveje.
Det er deltagerne i Makoni, Marchen København
Nijmegen på 650 km.
De startede lørdag den 30. juni med parade på Kastellet i
København og gik med et hjemmeværnsmusikkorps foran
gennem byen ned over Amalienborg Slotsplads, hvor
garderne viste deres respekt ved at præsenterede gevær
og med kurs videre mod Korsør. Herfra sejlede de til Kiel,
og så var det ellers videre til fods mod Nijmegen, hvor de
ankommer søndag middag.

Træning skal der til
- Hjemmeværnet støtter denne helt fantastiske frivillige
indsats, fordi march er fysisk træning, og god fysik er en
forudsætning for at være en god soldat, sagde chefen for
Hjemmeværnet, generalmajor Finn Winkler, da han
sendte holdet af sted, Generalen skal selv være
cykelordonnans for en af Makoni dråberne under
Nijmegenmarchen
Og trænet er der blevet. Deltagerne har haft fire fælles
træningssamlinger siden sidst i april og har hver cirka
1.500 km ”i benene” før turens start.
Og logistik…
Overnatningen et foregået på kaserner og skoler og i
idrætshaller. Med på turen er 16 hjælpere, der er oppe
som de første for at lave morgenmad, rydder op efter
holdet, når de er taget af sted, etablerer rastepladser med
forplejning og førstehjælp tre steder undervejs på dagens
rute og så skynder sig til det nye overnatningssted for at
gøre klar til aftensmad og nattehvile.
Byd dem velkommen
Makoni forventer af passere broen ind i Nijmegen søndag
ved 12-tiden og at være fremme i Heumensoord ved 1314-tiden. Alle gænger-kammerater, der har tid og lyst,
opfordres til at være med til at byde dem velkommen.
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Kære marchgængere
Marchleder teamet, som i år består af major Benny
Stensdal, chefsergent Søren Sonberg, kaptajn Bjarne
Andreasen og kaptajn Johnny Larsen, er klar til at bistå alle
de marcherende deltagere.
Benny står i spidsen for teamet som leder for femte år i
træk, og både Søren, Bjarne 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, Bjarne 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 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 er glade for at kunne afsløre, at 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 strålende skal det nok blive.
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 Bjarne Andreasen, 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

Staben er klar
Staben for Dansk Nijmegen Kontingent har forberedt sig
godt og er klar og glæder sig at servicere jer.
Kort tid efter sidste års mach mødtes alle lederne og
evaluerede årets indsats.
Siden har der været afholdt et antal stabsmøder for at
forberede dette år, nogle af elementerne har haft
arbejdsweekender hen over vinteren, og i den forløbne uge
er vi alle 46 kommet til Søgårdlejren, hvor der er
gennemført kørerutinering, talt op, købt ind, pakket, justeret
personellister, udarbejdet nyhedsbreve etc.
Så kære gængere, bare kom an, vi er klar, og vi glæder os!

Alt sanitetsudstyr tjekkes før afgang fra Danmark.
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