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Føringsstøtteregimentets
Medaljemarch
I år med
sølvmedaljer

Danmarks smukkeste march!

Lørdag den 2. oktober 2021.
Ryes Kaserne, Treldevej 110, Fredericia.

Samlet start kl. 09.00 fra garageområdet på Ryes Kaserne.
Der er ruter på 5, 8, og 20 km.
Føringsstøtteregimentets Venner arrangerer for 6. gang medaljemarch, derfor er
der i år både bronze- og ”sølvmedaljer”.
Alle kan deltage.
Skal du med? Skal familien, venner og naboer? Hvad med regimentets værnepligtige?
Nogle værnepligtige holder fri fredag (dagen før), og har så ”tjeneste” denne lørdag.
Vi ser gerne, at alle som har uniform, går i uniform. Kvartermærker, musik og maskotter er
meget velkommen. Hunde føres i snor. Der er en 40 cm høj pokal til største gennemførte hold.
Adgang:
Alle skal igennem hovedvagten (Husk ID-Kort). Civile bliver registreret.
Adgang til stratområdet fra kl. 07.30. Der kan købes kaffe og rundstykker m.m. til rimelige priser.
Indskrivning og start/mål/rast ligger overfor hinanden på garageområdet
Raster:
Marchen startes samlet kl. 09.00. Seneste start er kl. 10.00. Der er raster ved start/mål og to
undervejs, hvor der kan købes øl, vand, kaffe, kage, pølser, m.m. til rimelige priser.
Startgebyr alle ruter 50,-. Bronze- eller sølvmedalje med sild 150,- (efter 20 km), og efter 5 km
(for alle over 60 år). Der betales på dagen kontant/mobilepay. Der er diplomer til alle gennemførte. Hold med 9 personer og derover skal føres på offentlig vej - de må have cykelordonnans.

Tilmelding NU på mail: telegrafen@outlook.dk
på sms til: 6168 1168
Husk at tilmelde jeres værnepligtige.
Har I én, der ikke kan/vil gå, så mangler vi en cykel-hjælper og en fotograf.
”Danmarks smukkeste march” går af Treldevej - ned igennem fælleden, langs stranden, havnen og rundt
på volden. Marchen er for alle - og det skal være hyggeligt. Der er raster med rimelige priser.
Vil du være hjælper på dagen, så mangler vi tre hjælpere + 2 cykelordonnanser.

