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foren i n9e t ]ot Stilldroktivitetet

a
t porten fik sit gennembruJ i pe-
rioden 1870 l9l3 som en gren af
de folkelige bevzegelser. Den blev
anset som en del af opdragelsen.
Der blev oprettet idrietsforeninger
overalt, og pe landet prioriterede
man is€r skydning og g)'rnnastik,
der havde relation tjl hojskolerne.
Nederlaget fra krigen i 1864 fik
stor betydning for oprettelsen af
skyteforeningerne, det ses blandt

andet af de forste vedtaegter hos
vores forste lokale skltteforening.

nmCIgerlond,

tl(gtte1 GgmnortilG og

IdJelrlo.ening

Amagerlands Slqtte-, Gym .rstik-
og ldrcetsJorening eller, som den
oprindelig hed: Amagerlands

AndEetlands Sb,tteforeni s forun \, krc hvot krcninsen bler stiftet. Her er ned
lemtnene pdrate til at gi en narthtur i 1890. v.lerst til wnstrc ned stokkin forcnin
B.a. datprcnd. trrnond J)rlrgr F.J. VrJ'ea.
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SlEtteforening er en af de @ldste
foreninger pi Amager. Den blev
stiftet pi Ny Kro den 1.3.1868.
Foreningens formel var at give
Amagers vebenfore befolkning
ferdighed i brugen af skydevaben
til fedrelandets forcvar.
Mens skydningen gennem Alene
har veret det primere i fbrenin-
gen, kom gynnastik:ken forst til i
1880. Ved foreningens 25 ers ju-

bil@um i 1893 var der opvisning
af et 18 mands stort g)'rnnastik-

hold. Ferst i 1927 da glmnastik
ken for atvor blev indfort i for-
eningen var det Pigeholdene
dominerede billedet.
For nogle ir siden blev de enkelte
grene af foreningen rekonstruerct
ti l  selvstendige foreninger:
Blandt andet Amagerlands Slq'tte-

forening, - Amagerlands GYmna-
stikforening og Amagerlantls Fol'
keclanserforening.
Endnu en sk)tteforening kom til i
1975, nemlig TdrnbY Slqnefote-

Crkel!,ttercforcn Soryenti slot i t9I4. Nt to.ld wnstrc er Jahs Sorcnsen fra Tdnb

iittab;, det kone qkeltob pd Ordrupbanen. Foruden det vtr har c)'k'lfabrikltnt og

ejedefabfikkzn "Ta(trnby ' i Ringste.legadc pd Ostethru'
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ning pa gr]und af omstrukturering
i De Danske Sk),tte-Gymnastik
og Idretsforeninger.

Ogkelrport

I 1881 blev Dansk Bicycle Club
stiffet for at liemme denne sports-
gren, der blev en af 1880'ernes
mest populere nye sport.
En ny cykeltype var blevet kendt
i Danmark et par ar fsr, det var
den hoje bicycle, der var en for-
bedret udgave af velocipen.
Det store forhjul havde gummibe-
legning og tynde eger af stal, der
giorde cyklen lettere at tl@de.
Men ksrslen var langtfra ufarlig
og op- og nedstigning kraevede
stor ovelse.
Dansk Bicycle Club hlalp nye
medlemmer mcd at kobe bicycler
i udlandet og arrangerede blandt
andet udflugter og vleddelob. I
sommercn 1888 ibnede cykelba-
nen i Ordrup.
Pi Amager var interessen for cy-
kelsporten stor allerede i begyn-
delsen af 1890'eme. Amager Cy-
kelkl b afholdt seledes i august
1892 et cykellob pa oen. Hvomar
klubben er blevet etableret ved vi
dog ikke. I Amager Posten den
17. august 1892 blev lobet be-
skevet saledes:

Sporlen pd Attrdger. Amager Cy-
kclklubs VrBddelob i Sondags lo-
regik undet safihe livlige Delta-
gelse fra Publikuns Side som for-
rige l/eddelob og Inleressen for
Lobet var betydeligt foroget der-
ved, at nan forudsaa en skurp
Konhrrence mellem Sejrherren

fra Dragor-Lobet, Mafius Chri-
stensen og C)'klelerer Kundby,
men de leste hoklt pd Murius og
vovede en eller .flere Kroner ved
Totalisaloren paa den unge raske
cyklist.
Man havde dehhe gang forl.arlet
Dislancen til kuh at gcelde Hol-
kznderbyen som Vendepunk; af
de annteldte Ryllere slartede kun
7, alle forsynede med Maskiner
med LuJlringe. Amager landevej
frenbod uniddelbart .[or og un-
der Label et livligt Billede af Cy-
kelsporlen idet en stor Maengde
Ryttere./ber Jiem og tilbagefor at
o|erv@re V@dderidtet.
En Mengde Fodgtengere saas
ogsaa og Nykro gjorde god For-
relning som Melletustalion. Her-
udJbr havde Kastrup Politi og
Gendarner taget Plads for at
paase, at Cyklisterne ikke gav ef-
ler for fristelsen til at beq)lle
Gangstieh som Korebane.
Ved Hollcenderbyen var en del af
Byens Beboere opstillel for at faa
en Part afFomojelsen.
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Pr@cis Kl. 5 tog Lobet sin Be-
g/kdelse og Rytterne starteale
ned et Minuts Mellemrun. Mari-
us Chrislensen blev alter Sejr
herre, idet han tilbagelagde Tu-
ren fra Rode Kro til Holl@nder-
hyen paa 36 Minutter 25 Sekun-
der, medens hr. Kundby brugle
20 Sekunder mere; Nr. 3 blev Hr
Emil Larsen i 37 Min. 9 Sek. Nr.
4 Hr. Fabrikant Lohmann i 38
Minutter og Nr. 5 HL bager-
svend Herm. Nielsen i 38 Min. 45
Sek. Disse 5 Ryttere erholdt Pr.e-
hiet. De to sidsle Indkomne Ryt-
tere Saebemester Jorgensen og
Fabrikant Johansen brugte hen-
holdsvis 40 Min. j Sek. og 40
Min, 28 Sek alt i alt meget re-
spehable Tider.
Lobene foregik uden nogen sont
helst Uheld.
l/ed Totalisatore omsattes 70
lcr. og de som havde holdt paa
Marius Chiste[sen jlk deres Ind-
sats tredobbelt tilbage.

Det me siges at vere en meget
flot pr@station at cykle de vel ca.
7 km. pe datidens veje og cykler
fia Sundby til St. Magleby. Vi
ved dog ikke, om de cyklede pi
en "v@ltepetei' eller dennes aflo-
ser "sikkerhedsbicyclen" med to
n@sten lige store hjul med krde-
tr@k, der dukkede op fia 1886.

Amager Cykle Rir?g blev stiffet
mange er senere i 1940 i Sundby
men holder idag ti l  pa Lsjte-
girdsvej.
En af Klubbens storste triumfer
var da medlemmet Dan Frost
blev verdensmester i 1986 pa ba-
nen i Colorado Springs i USA.

forenrngen slar I samaroeJoe
med Amager Bladet bag moti-
onslobet "Amager Rundt" der
forstc gang fandt sted den 19.
rr,aj 19'14 med 1700 deltagere. I
ar deltog 1800 pe den 78 km.
lange rute.

Ra. kojok- og ,ejlr?ort

I 1866 bl€v de to fsrste rcklubber
i Danmark stifiet, nemlig Kvik og
Handels- og kontorforeningens
Roklub, senete Kjobenha,rns Ro'
klub.
Den fsrste kajakklub i Danmark
blev stiftet i Dragor i 1916 men
Kastrup tulgte eft.er j, 1922. UIla
Starup fodt Hansen forttEll€r hel
om starten i "50 er pe Neptuns
bld bolgef' :
Vi var nogle unge, der gik og k-
dede os. Vi havde ikke rigtig no-
gel at samles om. Jo! Vi kunnt
tage i Kongelunden eller f)yte-
haven bdde sommer og vi ter, oe
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Ersnins afRose Kujakklubs nye klubhus. 1934

vi h.tnne cfkle til Dragor ad den
stuukke sti lahgs stranden - det
var inden lt0havnen lagde sig i
vejen. Men vi ville vere sa,nmen
med andre unge, blandt andet be-
undrede yi ktjaVolkene i Dra-
gor - det sd dejligt ud, ndr de roe-
de rundt i deres elegante kajak-

En dag horte vi, at glasnager Hu-
go Moller havde b,gget en kajak
til sin datte/ Etly, og at han ville
starte en klub sammen med nogle
unge m.end, han kendte.

Vi meldte os straks. De unge
mrznd Jik "tegninger" fra Dragor
og gik ongdende i gahg tned at
bygge kajakker. Det foregik pA et
loft i "Bryggerg'irden" ved hav-
nen. Hele hteten.
Mi soster ogjeg ndtte Jbtsl ikke
vere medlemmer. Min lhr var
vred - men min mor Jik ham over-
tah, ogfar bestilte to kajakker hos
en bddebygger her i Kastrup. De
hlev af tre og var ncermest som
bdde, men gode og st@rke, det var
de- den ene blev senere lil sejlka-
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Ak og ve - det viste sig, at alle ka-
jakkerne var ncermest ubrugelige,
hoje og brede, som de rar. Men
"drengeke" tabte ikke modet. Der
blev .fremskaffet nye tegninger fra
Sverige, som vur helt rigtige,
nenlig "NOVA" - og sd mdtte al-
le i gang igen, ogsd min far - og
denne gang lykkedes det. Vi var
slolte, ndr vi sammen roede ud pd

Klubhuset var et stativ i fri luft pd
den yderste uole - samt in lille
bro.

Kastrup Kajak ,(fub var hermed
en realitet. Allerede i august sam-
me e\ 1922 deltog kajaklubben
med 15 delta-

gere i et stlgvn€ i Svanemolleb
t€n. Edgon Msller blev nr. 2
1000m 2-mandskano af sej ldug
og Ulla Hansen (senere StarupJ
blev nr. 3 i 1000m for damer i se.
niorklassen.
Efier fem er blev klubben splittet
da man ikke kunne blive enige.
om man Skul€ vaere medlemm€r
af landsforbundet. Derfor sa en n)
kajakklub dagens lys i 1927, Ka
jakHubben Neptun.

Rose Kajakklub blev stiftet i 1929
og bag denne klub stod blandt an
det Erik Starup og Kaj Wet. Klub
ben holdt til ved Thyges Bro.
Det fsrste klubhus var et ruf fra d

9
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gammelt skib, der var strandet i
Oresund. Et nlt hus blev dog
bygget og var ferdig i 1934. Un-
der kigen blev det brugt som bo-
lig til t)ske krigsinvalider og
flygtninge.

Ogsi denne klub mitte flytte sine
teltpele p.g.a. lufthavnesudvidel-
seme og klubhuset blev anbragt
Iidt syd for sin nuverende plads.

Rosporten kom ogsa til Kastrup.
Denne gang kom inspirationen
udenss. Erik Markers fo(eller
folgende i Roklubben Oresunds
50 Ars jubileumsskrift:
I januar 1930.flytlede ntin familie
lil Kastrup i forbindelse med, at
der i Kastrup Lufthavn blev op-
rettet en toldforraltning Jbr Ka-
slrup og Drugor.
Vi havde boet tler fot son som-
nefturister, sd jeg havde alleretle
fdet en del venner.
I de mellemliggende dr havde jeg
/oel i Skjold lige som min far
hade gjort det i drhunredets be-
g delse.
Jeg var bidt a,f roning og hawle
foet taproning i 4-dres inrigger
og i oller.
Det smittede af pd en del a,f de
unge mennesker, der boede eller
opholdt sig onkring "Thyges
Bro", der var et idyllisk sted,

men nu er borte son.folge af luft-
havnens udvikling.
Tanken onr at starte en roklub
kont eflerhdnden. lllerede i naj
og juni mdned roetle vi i postfo-
rer Theisens jolle, hvad der na-
turligvis ikke havde noget med
roning 4t gore, men var nodven-
diq kr det kammeralskab, der
shtlle til for at svejse os sammen.
Deh 10. juli 1930 blev der ind-
kaldt til generarorsdnlihg pd rc-
staurunt "Tovegdrd", hvor en
rekke nere ellet nihdre interes-
serede modte op.
Jeg havde .fdet min fader med.
Dels havde han selv roet i sin
ungdom, dels skulle i bruge en,
der kunne tage et answir. I/i unge
var lan mellem 16 og 20 dr. Den-
gang huvde man sofi beke dl
forst stentmeret til Folketinget,
nlir n\an var 25 dr.
Lovene der bler vedtaget var me-
gel nalurligt df semme monsler
^rom Skjold.

Roklubben fik bygget et bedehus
ved lufthavnen men matte fl).ttes
p. g. a. at lufthaven skulle udvide.
I stedet blev kJub og bidehuse
fl],ttet til en gund ved Thyges
Bro. Se kom besettelsen og al ro-
ning blev indstill€t og bAdene
overllyttet til Styblds bridehus
ved Langelinje. Men her blev hu-
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Roklubben Orcsund Tit hojre ses Geors Hansen Cd l93z

se og bedl. sdelagt ved Schalbu.g-
tage. Klublivet blev dog genoprct-
tet efter krigen og i 1950 kom Ka-
strup Daneloklub til. Et stort nlt
klubhus bygges i de folgende ir.

I 1967 indgik KttstruP Damero'
klub og Roklubben Olesund et
"fomullsa-gteskab", hermed blev
clet samlede medlemstal 175 og
bedeantallet 18

Kustrup Kttjak Klub, - Roklubben
Oresund og Rose Kaiakklub hster
i dag til i kommuDens gamle lyst-
hed;havn fra 1954. mens Kajak
klubbe NeptLol har klubhus og
bade i Kastrup "nye" Lystbade-
havn ved Kastrup Strandpark'
hvis l etape blev indviet i 1978

Kastrup Sejklub blcv stiftet

192'1. En al initiatirtagerne va

skatteinspoktor Aksel Theisei

HaD forteller om sejlklubben
klubbens 50 Ars jubileumsskriftl

I fordret 1927 snakketle en dt

seilsy)rtstuteressetede bliclei,en

indbydes, on det ikke rar nulig

at sldrte en seilklub i KastruP na

hjemsted i den stadig sd velkendt

Jiskerihavn, og en smuk.fbrdrsttr.
ten samledes 14 i leressered

bdtlejere....i Jacob Brask's stol

kutter "Leil". Man sad wtk lir

ubek|emt en der Yat stor ink

resse og megen oPtifiisfie til stl

de, og enden Pd "snakken sk't

blev at nan eneiles om alle at mt

de  op  den  l 5  j un i

"Hanecafeen" til e sdkaldt sti

t e n de gene r aAo$ am I ing.
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--I aftercns lab var der modt flere
intereiserede og yde igere 9lod
sig tegne som medlemmef, og
Hubber havde sdledes ved sin' 
start 23 aktive sejlere. Der blev
turtigt rigget en midlartidieflqg-

' mast op, og sondag det j. juli
.". . fandt Hubbens fqste standerhejs-
,.. ning sted, desvene i qende

I regnvejr..,
,.. De forsle dr havde mch intet
'i:' lltbhus men pA et msde d.en 6,

januar 1930 vedtog mat al an-
sLoffe 4 lille "klubhts" ..d

et sdkald, "Ruft fra et

'de i sin kolanihave ved Nord-

: -:''' ':..:|'j

tuiigrit, tA har i ml-
helu lattet nan ser
tun sidder goda og bag
hari Kdstrup Sejlkluw
uundver$ge 'Matcol',

bd bagbords Airing Je-
sper, ,an W vist nok
be:tih nen dlle seks @t
heiie oE dejlq sejltur
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Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lo-
kalhistorisk interesse, si henvend dig til:

Lokalhistorisk Samling
Kamillevej 10
2770 Kastrup

Trf.32 46 0S 45 ',

Abningstider:
Mandag 16.00 - 20.00
Tirsdag 12.00 - 16.00
Fredag 12.00 - 15.00

Lokalhistorisk Samling har desuden udstillinger pi

KastrupgArdssamlingen

"Midt pA Amager" og
"Kastrup Glas'r

Abent Tirsdag og sondag
14.00-17.00

Onsdag tillige
19.00-21.00

Plyss€n
Amager Strandvej 350:

Permanente og
skiftende udstillinger

Abent Lordag og sondag
13.00-16.00


