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GODT GÅET!

Nogle medaljer betyder mere for en end andre. Den 
medalje i har fået hægtet på brystet i dag for at gen-
nemføre Nijmegenmarchen har i slidt for – og dermed 
vil i huske alle de mange kilometer i har tilbagelagt, 
såvel som træning som under selve marchen. GODT 
GÅET.

2015 har været et godt år her i Nijmegen. Godt vejr, 
en lejr der stadig optimeres på og de mange glade 
mennesker langs ruten giver en perfekt ramme for 
strabadserne.

Næste år gennemføres marchen for 100. gang, og det 
bliver noget særligt. Vi ved endnu ikke, hvorledes de 
hollandske arrangører vil gribe det an. Fra dansk side 
vil vi bl.a. deltage med et MAKONI holde, der som op-
varmning til selve de 4 x 40 km vil gå fra København 
til Nijmegen. 

Under forudsætning af, at vi tildeles de sædvanlige 
knap 500 pladser, vil de foreløbige kriterier for delta-
gelse i jubilæumsmarchen i 2016 være:

• Hold prioriteres før enkeltgængere.

• Hold, der har deltaget tre gange eller mere   
   prioriteres.

• Der gives mulighed for, at et hold bestående   
   af værnepligtige kan deltage.

• Enkeltpersoner på hold, der har deltaget    
   tidligere prioriteres. Såfremt der er ledige pladser             
   på hold, fyldes der op med førstegangsgængere.

• Enkeltgængere, der har deltaget fire gange eller       
   mere prioriteres.

Jeg forventer, at vi modtager oplysninger fra KNBLO 
om næste års march sidst i januar 2016, hvorfor til-
melding forventes primo februar 2016. 

Vi har to officielle kommunikationsplatforme, hvor vi 
vil holde jer løbende orienteret om status: Nijmegen.
dk samt på Facebook, hvor vores side hedder Dansk 
Nijmegen Kontingent. 

Tak for denne gang. Jeg vil ønske jer alle en god tur 
hjem, og en fortsat god sommer.

”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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Stemningsbilleder fra 
Sidstedagen

Svar: Gæt en film!
De tre film igår var.
1: Good morning Vietnam (1987)
2: The wizard of Oz (1939)
3: Blinkende lygter

Hip Hurra - det 
min fødselsdag
Jan Pieler - 62 år - Team 
Tommerup


