Kære sponsorer
Løbeåret 2016 er ved at være i mål, og det vil Team Veteran gerne markere med dette julekort til vores
gode sponsorer og andre samarbejdspartnere. Uden jeres støtte i form af penge, startnumre, udlån af
ressourcepersoner, træningsfaciliteter og mange andre former for støtte var der ikke noget Team Veteran,
og dermed ikke vores unikke tilbud til veteraner, der er kommet fysisk eller psykisk til skade i deres tjeneste
for Danmark. Tak for det.
Det er december, I har alle travlt, så lad os gå lige til sagen: Vi fik alle vores veteraner over målstregen, da vi
på en smuk søndag i slutningen af oktober løb Marine Corps Marathon i Washington. Det er vi stolte af!

Thomas og hans medløber Rasmus midt i den fantastiske stemning, der præger US Marine Corps Marathon.
At løbe over målstregen i Washington giver veteranerne en fornemmelse af succes, noget mange af dem
har savnet længe. Men i den større sammenhæng er den sportslige succes også et bevis på, at man selv
som skadet veteran stadig besidder noget af den fightervilje og udholdenhed, som man har som soldat –
men har svært ved at mobilisere som skadet veteran. Den fornemmelse kan veteranerne tage med ud i
hverdagslivet. Vi har igen noteret kæmpemæssige fremgang i den sportslige form – naturligvis – men også
at veteranerne har vundet personlige sejre i forhold til de sociale og personlige begrænsninger, som deres
PTSD giver dem. De fleste af dem fremstår i dag som mennesker med væsentlig mere overskud, end da vi
mødte dem i begyndelsen af året. Og det hører vi også fra deres pårørende.
Vores tur til Washington blev gennemført efter stort set samme program, som vi har brugt de foregående
år – vi laver ikke om på det, der virker. Men lad os alligevel nævne to begivenheder, der gav turen
yderligere værdi.
Dagen efter ankomsten til USA var vi efter et års pause tilbage på den danske ambassade. Og vi oplevede
igen at forsvarsafdelingens modtagelse, frokost og tak til veteranerne for deres indsats betød meget. Det
gjorde det også, at forsvarsafdelingens medarbejdere og den danske ambassadør mødte frem før starten
på maratonløbet for at sende os godt afsted. Team Veteran er 100 procent en frivillig forening – men det
gør ikke taknemmeligheden over støtte fra det officielle Danmark mindre.

Siden Team Veteran i 2013 vendte tilbage til Washington og US Marine Corps Marathon har vi haft et nært
samarbejde med det amerikanske veteranhold Team Semper Fi og fonden bag holdet - Semper Fi fund. De
hjælper med startnumre, transport og vi deltager i deres pasta party lørdag inden maratonløbet og bruger
deres telt og forplejning før og efter løbet. Derfor var det en stor glæde for os, at Team Veteran i år fik lov
at komme på scenen ved deres pasta party for at fortælle lidt om os selv, takke hele organisationen og
overrække gaver til kvinden bag Semper Fi Fund – Karen Guenther. Karen fik et indrammet Dannebrog, der
har siddet på det køretøj, som Team Veterans formand kørte i under sin udsendelse til Afghanistan. Og en
repræsentant for Team Veterans hovedsponsor, Aagaard Smykker, overrakte Karen et meget flot Soldierto-Soldier armbånd. Det var en glæde for holdet, at vi på den måde kunne vise Team Veterans
taknemmelighed over støtten fra amerikanerne.

Hele Team Veteran 2016 med pårørende og repræsentanterne for den danske ambassade før starten på
maratonløbet i Washington.
Straks efter hjemkomsten begyndte Team Veteran at forberede 2017. Vi har modtaget omkring 35
ansøgninger om at blive en del af Team Veteran 2017. Psykologteamet har talt med alle ansøgerne og
udvalgt de 15 veteraner, som de ud fra en samlet vurdering mener, vil have mest glæde af, at blive en del af
Team Veteran. En af dem er ham, som vi fortalte om, da vi skrev til jer sidst, som ikke klarede løbekravet på
træningslejren i Frøslev. Det gør han næste år – han træner flittigt og bliver med sin erfaring en stærk
spiller på vores nye hold.
Løberne fra 2016 er nu Team Veteran All Stars. Vi prøver at holde fast i dem, både ved at bevare det
personlige bånd mellem løber og medløber, men i høj grad også ved at invitere dem til at løbe med Team
Veteran og det nye hold. Rigtigt mange af løberne fra Østdanmark mødes til Spartas Nytårsløb i København
den 31. december, og den 21. maj 2017 forventer vi et rekordstort Team Veteran hold Fi ved Københavns
Maraton, hvor vi også har løbende og håndcyklerne besøg fra Team Semper Fi. Det glæder vi os til – og til at
fortælle mere om, når vi igen har fået veteraner på den rigtige side af en målstreg.
Endnu engang tak hjertelig for støtten. I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår.

