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fo. kajakklubber: 

7 skaberne i Lond 
genoptaget træningen her fra klub- 

n. 

    

PR i 

” Med den ny lystbaadehavn har 

Hvidovre kommune sikret vore sø- 
rtsklubber adgang til vandet, og 

et har medført en glædelig op- 

blomstring baade for sejlerne og 

roerne, som fra deres ny klubhuse 

udfolder en Hg aktivitet somme- 

ren igennem. Men medens denne 
glædelige udvikling har fundet 

sted, er det, som om Hvidovre ka- 

jakklub Triton har været ved at 

gaa bag af dansen. 

Flere danmarksmesterskaber 

end nogen anden klub. 

Egentlig fandtes der i Hvidovre 
Hvidovre kano- 

klub og Kajakklubben Triton, og 

fra begge klubber udgik mange 
dygtige kajakroere. Det kan saa- 

ledes nævnes, at ,, Triton" er den 

kajakklub her i landet, der gennem 

aarene har "hjemført flest dan- 

marksmesterskaber, og paa kapro- 

ningsbanen kan klubben stadig 

hævde sig, hvilket ses af, at saa 

sent som i fjor blev Svend Frøm- 

ming — Klubbens største navn 

hm aarene — danmarksmester 

de paa 1000 og 10,000 m. Sv. 

Frømming er imidlertid den sidst 

tilbageblevne af den lidt ældre gar- 

de af kaproere. 

Medlemstilgangen har svigtet. 

— Hvad er der egentlig, der er 
galt, ver vi Svend Frømming. 

— Det er svigtende medlemstil- 

gang. De ledere, der var, har for- 

ladt klubben, og jeg maa indrøm- 

me, at selv har jeg været saa op- 

taget af at holde træningen ved 

lige, at jeg derudover ikke har haft 

fid tilovers til ledergerning. 

— Ja, men I har jo dejlige om- 

pereser hernede, et godt klub- og 

aadehus, beliggende paa en fin 

grund, saa alene det skulle jo kun- 
ne trække folk til klubben. 

— Det stemmer, siger Svend 
Frømming, og vi faar ogsaa hvert 

aar ved  foraarstid nogle enkelte 

nye medlemmer. Men de unge men- 

nesker mister desværre lysten, naar 
der ikke er nogen til at tage sig af 

dem, naar de- kommer i klubben. 
Jeg er som regel ude at ro, og det 

- "samme gælder Carl Johan Agger, 
der ogsaa træner her fra. Han be- 

gyndte i ,,Pagaj" i Holstebro: og 

naaede i 1948 en saa fin placering 

som en 3. plads ved verdensmester- 
r og han har nu 

Bliver Hvidovre repræsenteret 

ved de olympiske lege i aar? 

il Har De ikke ogsaa selv op- 

naaet store resultater i interna- 

— Jo, sammen med Ingvard 
Nørregaard naaede jeg i 1950 
at blive nr. 2 i toerkajak ved 
verdensmesterskaberne, og alli- 

"" tionale konkurrencer?   

gevel tror jeg, at jeg for tiden 
er i bedre form sinde 
før efter vinterens op ke 
fortræning, en fæl ing, 
hvori jeg har deltaget sammen 

med tre andre kajakroere og 

fire kanoroere. Det er imidler- 
en garanti for, at jeg til 

decem skulle kunne ro en 
olympisk medaille hjem til 

Hvidovre. Før det første er det 
et stort spørgsmaal, om keg 
overhovedet kommer af sted til 
de olympiske lege, som i aar 
afholdes i Australien, og man 

maa se i øjnene, at der i dag 

kræves mere end nogen sinde 

før for at gøre sig gældende i 

toppen. Tidligere frygtede vi 

først og fremmest svenskerne, 
men mu er ogsaa østrigerne, 
tyskerne, franskmændene og 
navnlig østlandenes roere, tjek- 
kerne, ritmænerne og i særde- 
leshed ungarerne meget, meget 

farlige modstandere. Men jeg 
har aldrig før gjort saa. mege 
ud af træningen som denne 

gang, og bliver jeg saa heldigt 
stillet, at jeg kommer til Mel- 
bourne, vil jeg naturligvis gøre 

mit yderste for at blive mellem | 
de tre første, saa jeg kan faa en 
medaille med hjem. 

Aabent hus i kajakklubben. 

— Men tilbage til klublivet; er 

der slet ingen mulighed for at faa 
gang i foretagendet igen? 
— Jo, heldigvis er der lysning 

forude, og det glæder mig natur- 

ligvis, fordi det ikke har været 
morsomt, saadan som det er gaaet 
i de sidste aar, hvor jeg har re- 

præsenteret en klub, hvor jeg næ- 

sten var eneste medlem. Køben- 

havns Kajak Kreds har lovet at gi- 

ve os en hjælpende haand, og for- 

manden for vores naboklub, Kajak- 

klubben Sønderstrand, har overta- 

get ledelsen, saa længe det staar 

paa. Det er Anker Hansen, som 

staar der henne og maler, og han 

kan meget bedre end jeg fortælle 

Dem om, hvordan denne sag vil 

blivejgrebet an. 
— Vi retter saa skytset mod An- 

ker Hansen og spørger hvilke pla- 

ner, han har for at bringe liv i 

klubben igen. 
— For det første, siger Anker 

Hansen, vil vi bestræbe ,os paa al 

faa en ledelse, som kommer i klub- 

ben hver aften sommeren igennem, 

og foreløbig kan man være sikker 

paa at finde mig her hver mandag, 
onsdag og fredag kl. 18—21. 
— Ja, men er det ikke dyrt at 

være kajakroer? 
— Det synes jeg ikke, man kan 

sige — tværtimod. Vi tager i aar 

ikke noget indskud, og kontingen- 

tet er sat saa” lavt som 3 kr. pr. 

maaned: det skulle enhver ung 

mand eller pige kunne overkomme. 
Til-at: begynde med behøver man 
ikke at anskaffe sig egen kajak, 
idet man kan ro i klubbens baade. 
Men vi kræver af-de unge, at de 
skal kunne. svømme, De unge vil 
være under betryggende opsyn, og 
vi kan derfor sige til evt. ængste- 
lige forældre, at. drevet paa denne 
maade rummer kajakroning absolut 

ikke større farer end f. eks. sykel- 

kørsel. Forældrene kan derfor trygt 
lade de unge komme til os, og de 

vil her faa lejlighed til at deltage 

i et sundt og frisk friluftsliv med 

dunet Anal [NR Lør ——— 

, 

em 

lejre og hyggelige klubaftener i 
kammeratligt samvær. 

Gratis film paa Risbjerggaard. 
Anker Hansen har talt sig helt 

varm, og man mærker tydeligt 

hans store interesse for . denne 

idrætsgren og fritidsbeskæftigelse. 

Men vi faar dog lejlighed til at 

indskyde. en bemærkning om, at 

medlemmerne dog ikke kommer 

myldrende af sig selv, blot . fordi 

han er saa begejstret for kajak- 

roning. 
— Nej, men netop derfor har 'vi 

planlagt en propagandaaften, hvor 

vi vil vise evt. ny medlemmer, hvad 

vi kan byde paa. Den afholdes ons- 

dag den 23. maj kl. 19,30 i pejse- 

salen paa Risbjerggaard. Forman- 

den for Københavns Kajak Kreds, 

Einar J. Nielsen, byder velkommen, 

og der vises et par film, bl. a. fra 

en international kajaklangtur og fra 

verdensmesterskaberne paa Bbag- 

sværd sø i 1950. Derefter vil for- 

manden for Dansk Kano og Kajak 

Forbund, Robert Kristensen, for- 

tælle om kajaklivets glæder. Der 

vil ogsaa blive udstillet nogle ener- 

og toerkajakker og pagajer, og en 

halv snes unge medlemmer fra Ka- 

jakklubben Sønderstrand vil være 

til stede og fortælle om, hvad de 

synes om at være kajakroere, saa 

man kan faa et lille begreb om, 

hvad det hele egentlig er for noget. 

Enhver ung mand eller pige — 

evt. ogsaa forældre — er velkom- 

men til at komme til stede og høre 

noget mere om vores friske idræt. 

Vi venter stort besøg den aften — 

det er førstkommende onsdag — 

idet entreen er gratis, og vi kan 

love, at hvad enten det fører til 

medlemskab eller ej, vil de tilstede- 

værende faa en underholdende og 

fornøjelig aften ud af det. To K. 

    aftenture, week-endture, .sommer- 

] / 4 lynfrossen kylling 

eller jordbær med fløde! 
Vi har sagt det før — men siger 

igen — det bliver lettere og lettere 

at være husmor. Her tænkes ikke 

paa de mange nye og moderne tek= | 

niske muligheder, en husmoder i 

dag stilles overfor — støvsugere, 

køleskabe, røre- og piskemaskiner, 

bonemaskiner 0. I. — men paa det 

rent madmæssige omraade… Vi er 

kommet helt gødt med herhjemme. 

Man kan faa — kort sagt — alt i 

hygiejniske pakninger, kartoner 0. 

I. — man kan faa lynfrosne grønt- 

sager og frugt — jordbær med flø- 

de hele aaret rundt — en herlig 

tanke. Den ene forretning efter den 

anden faar installeret store og mo- 

derne køleskabe — vi ser dem hos 

grønthandleren, hos fiskehandleren 

og hos slagteren, — han har nu 

haft det længe —— og altsammen, 

fordi man maa følge med, tidens 

udvikling. Kravet om hygiejne bli- 

ver større og større, og kun godt. 

Vi følger ogsaa med tidens krav, 

siger slagtermester Marius Niel- 

sen, ,Spurvegaardens slagter og 

viktualie", og viser med stolthe 

— berettiget stolthed — forretnin- 

gens nyerhvervelse, et" hypermoder- 

ne Atlas lynfryseanlæg, frem. An- 

lægget er netop bleven installeret 

og vækker berettiget opmærksom- 

hed. Slagtermesteren tager en d b- 

frossen kylling — man kan faa dem 

i saavel % som W og 1/1 — saa galt 

ogsaa høns — den er som granit 

— men ikke desto mindre, siger 

han, lige til at putte i gryden. Fjer- 

kræet er renset istandgjort og der- 

han 
fross 

dfe 

  efter pakket i glasklart cellophan         

  

— delikat og lækkert, og, siger 

Se vore udstillinger 

med moderne tapeter 

og linoleum 
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