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Idrottsveteranerna  e-post: kansliet@idrottsveteranerna.se 
Ågatan 15 B         Tel: 0734-32 12 98    
749 35 Enköping    
          
 

Idrottsföreningen för att stödja och möjliggöra idrott för sårade och skadade veteraner 
 

INBJUDAN TILL NIJMEGEN-MARSCHEN 

Lars Fockborn kommer att vara föreningens sammanhållande under Nijmegen-marschen. Du 
når honom på lars.fockborn@idrottsveteranerna.se  
Meddela honom före den 26 februari om du avser anmäla dig enligt nedan! 

Du måste vara medlem i Försvarsutbildarna eller någon frivillig försvarsorganisation som t.ex 
Hemvärnet. Medlem i Försvarsutbildarna kan du bli här: 
https://crm.forsvarsutbildarna.se/pages/minasidor/MembershipApplication.aspx 

Inför Nijmegenmarschens 16 mil på fyra dagar är förberedelser och träning väldigt viktigt. 
Nedan finns information och tips om lämplig träning samt hur du anmäler dig. 

Den som genomför sitt första deltagande i Nijmegenmarschen förbinder sig, i och med 
anmälan, att före den 19 juni genomföra ett marschprov. 
Provet ska omfatta minst 80 km marsch och ska genomföras inom två dygn om etapper på 
40+40 km. 

Ansvaret för genomförande av marschprov åvilar den enskilde deltagaren men bör om 
möjligt ske i grupp. 

Vissa anordnade marscher uppfyller kraven för marschprov. 

Marschdeltagaren bör dessutom ha tränat totalt minst 400 km i marschsträckor över 30 km. 

TRÄNINGSTIPS 

Träna få långa pass (2×40 km) med packning på asfalt. Börja med kortare sträckor, men 
sträva efter att så snart som möjligt nå ovanstående mål. 

Det är viktigt att inte fuska med vikten på ryggsäcken under träningen. 

De som går för första gången ska gå 400 km, övriga kan träna mindre eftersom de har ett 
mentalt försprång (vet hur det ska kännas respektive inte kännas). 

Som bra träning räknas också cykling och då framförallt om man har clips på pedalerna så 
att man kan ”dra” mer än vad man trampar. 

mailto:lars.fockborn@idrottsveteranerna.se
https://crm.forsvarsutbildarna.se/pages/minasidor/MembershipApplication.aspx
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För övrigt gäller att allmän god kondition (löpning/simning/bollsporter) är bra. 

Lämplig utrustning under träning: 

• Uniform m/90 
• Ryggsäck lastad med minst 10 kg (endast för män under 50 år) 
• Fylld vattenflaska, ombyte strumpor 
• Fotvårdsgrejor, medtages av var och en 
• Smörgåsar, dryck, ev. termos 

MARSCHTIPS 
• En rutinerad marschdeltagare vill dela med sig av sina marschtips och vilken extra utrustning 

som är bra att ha med sig. Se dokument nedan. 
• Nijmegenmarschen är ingen söndagspromenad 

Nijmegenmarschen – extra utrustning 
 
MARSCHPROV 

• Försvarsutbildarna sponsrar deltagande i ett antal svenska marscher i syfte att deltagare i 
Nijmegenmarschen ska ha genomfört marschprov. Vi vill på detta sätt förhoppningsvis 
minska antalet avbrutna deltagare i Nijmegen. 

• Försvarsutbildarna sponsrar deltagaren med 150 kr efter genomfört marschprov och 
utbetalning görs efter att intyg skickats in – både från deltagaren samt marschorganisationen. 

Nedanstående dokument är de intyg som ska skickas in efter genomfört marschprov. 

Intyg på genomfört marschprov SND20 (pdf) 
Intyg på genomfört marschprov SND20 (word) 
Sammanställning intyg avseende marschprov SND20 (pdf) 
Sammanställning intyg avseende marschprov SND20 (word) 
 

ANMÄLAN 
Anmälan öppnas 26 februari, kl 09.00 på 
https://www.forsvarsutbildarna.se/ovrigt/nijmegen/anmalan/ 
De 50 först anmälda får en ordinarie plats, övriga anmälda blir reserver. 

AVANMÄLAN TILL MARSCHEN SAMT ÅTERBETALNING 

Fram till den 31/5 återbetalas hela anmälningsavgiften inkl ev. avgift för busstransport vid 
återbud till marschen för ordinarie deltagare. 

Efter 31/5 sker ingen återbetalning alls (med undantag för reserver enligt ovan). 

För att avsäga sig sin plats och för att föreningen ska kunna få återbetalning, skicka ett mail 
till kansliet@idrottsveteraneran.se 

Den 20 juni fastställs deltagarlistan för den svenska delegationen och efter det får inga 
ändringar göras gällande deltagare. 

https://www.forsvarsutbildarna.se/wp-content/uploads/2019/12/Nijmegenmarschen-är-ingen-söndagspromenad.pdf
https://www.forsvarsutbildarna.se/wp-content/uploads/2019/12/Nijmegenmarschen-extra-utrustning.pdf
https://www.forsvarsutbildarna.se/wp-content/uploads/2019/12/Intyg-på-genomfört-marschprov-SND20.pdf
https://www.forsvarsutbildarna.se/wp-content/uploads/2019/12/Intyg-på-genomfört-marschprov-SND20.docx
https://www.forsvarsutbildarna.se/wp-content/uploads/2019/12/Sammanställning-intyg-avseende-marschprov-SND20.pdf
https://www.forsvarsutbildarna.se/wp-content/uploads/2019/12/Sammanställning-intyg-avseende-marschprov-SND20.docx
https://www.forsvarsutbildarna.se/ovrigt/nijmegen/anmalan/
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KOSTNADER 

Anmälningsavgiften för gångare är 4500 kr. 

Nytt från och med Nijmegen 2020 är att inbetalning av anmälningsavgift och eventuell 
busstransport görs via Swish i samband med anmälan till marschen. Betalning ska 
därmed ske i direkt anslutning till anmälan och inte senare via bankgiro. Vi tar inte 
emot betalning på annat sätt. 

Kvitto på anmälningsavgiften skickas till Lars Fockborn, Östra Stallmästaregatan 12, 217 49 
Malmö. Har du inte möjlighet att lägga ut pengarna några dagar så kontaktar du Lars senast 
två vardagar innan anmälan. 

I ANMÄLNINGSAVGIFTEN INGÅR FÖLJANDE: 

• Anmälningsavgift CVM (logi från söndag till lördag samt måltider från söndag middag till 
lördag frukost) 

• 4Daagse (startavgift och medalj för gångare) 
• Rastplats (service med dryck, frukt och viss mat samt begränsad sjukvård på de 

skandinaviska rastplatserna) 
• Administrativ kostnad (inkl en t-shirt och ett tygmärke) 

CAMP HEUMENSOORD 

Samtliga militära deltagare bor på Camp Heumensoord. Inga andra alternativ är tillåtet. 

TRANSPORTER 

Se Transporter för mer information. 

UTRUSTNING 

Se Utrustning/Materielkort för mer information. 

MARSCHTRÄNING/MARSCHPROV 

Se Marschträning/Marschprov för mer information 

PACKNING 

Män under 50 år ska bära 10 kg packning. 
Sopsäckar eller motsv. för sand medtas av den enskilde deltagaren. Sand tillhandahålls på 
campen. 

START/KONTROLLBEVIS 

Marschdeltagarna tilldelas någon form av personligt start-/kontrollbevis. Detta ska bäras 
enligt arrangörens bestämmelser. 

https://www.forsvarsutbildarna.se/nijmegen/undersida-2/
https://www.forsvarsutbildarna.se/nijmegen/undersida/
https://www.forsvarsutbildarna.se/nijmegen/marschtraning-marschprov/
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SJUKVÅRD 

Åk inte till Nijmegen med någon typ av skada. Delegationen har inte de sjukvårdsresurser 
som krävs för det. 

Om du på grund av skada eller sjukdom behöver besöka allmän sjukvård i Nijmegen bör du 
ha det Europeiska sjukförsäkringskortet med dig (beställ det därför i god tid via 
Försäkringskassan). 

 


