
BERÄTTELSE
öfver

HELSINGFORS RODDKLUBBS
VERKSAMHET

under tiden mellan vår-(års-)mötena den 11
maj 1906 och den 17 maj 1907. Afgifven af
klubbens styrelse till årsmötet den 17 maj 1907.

I öfverensstämmelse med höstmötets den
22 oktober 1906 beslut framlägges årsberättel-
sen nu för första gången i tryck för Helsingfors
roddklubb.

Å årsmötet den 11 maj 1906 diskuterade
klubben frågan om möjligheterna för utbredande
af ett allmännare intresse för roddsporten i
landet, på grund af hvilken diskussion klubben
uppdrog åt styrelsen att förstärkt med herrar
Uno Westerholm och Valter Klander af finska
båtvarf anhålla om kostnadsförslag på klink-
byggda båtar af olika typer, hvilket uppdrag
sedermera å höstmötet den 22 oktober s. å.
förtydligades sålunda, att uppgiften var alt in-
komma med utredning rörande möjligheten att
beställa kapproddbåtar å finska båtvarf. Ett i
sammanhang härmed å förstnämnda möte
väckt förslag, att Helsingfors roddklubb skulle
taga initiativet till stiftande af ett finskt rodd-



2

Under dej att styrelsen sålunda icke kan
framlägga något positivt förslag i anledning
af det förra densamma lämnade uppdraget, har
styrelsen däremot ansett förslaget om stiftande
af ett finskt roddförbund synnerligen beaktans-
värdt, i enlighet hvarmed å årsmötet förslag
framlägges, att Helsingfors roddklubb ville taga
initiativet till stiftande af ett sådant förbund.

Då det för klubben år 1889 fastställda rodd-
reglement redan länge i klubbkretsar ansetts
föråldradt och en å höstmötet den 10 oktober
1905 utsedd kommitté, bestående af herrar E.
Nylund, K. Tukeva och W. Solstrand, efter på
uppdrag af klubben verkställd granskning af
reglementet, jämväl å senaste höstmöte den 22
oktober 1906 biträdt denna åsikt, uppdrog klub-
ben å sistsagda möte åt herrar k. Nylund, V.
Solstrand och J. Fuchs att å årsmötet våren
1907 framlägga förslag till nytt roddreglemente,
hyilket förslag äfven kommer att till gransk-
ning föreläggas.

I enlighet med senaste årsmötes beslut öpp-
nades roddsäsongen 1906 officiellt genom llag-
gans hissande på klubbhuset söndagen den 13
maj kl. 12 p. d. Redan därförinnan voro likväl
intresserade medlemmar i tillfälle att utöfva
roddsport med klubbens farkoster. Roddturer-

förbund, hansköts jämväl till dryftning af sam-
ma personer.

Förfrågningar, som på styrelsens föranstal-
tande gjorts i anledning af det gifna uppdraget
till dess förra del, ha gifvit vid handen, att ut-
riggare tillsvidare icke kunna af finska varf
levereras till sådant pris och sådan kvalitet,
att behofvet af sådana hos oss på denna väg
kunde fyllas. Rörande giggar har styrelsen icke
ansett sig böra införskaffa vidare upplysningar,
då de allra flesta hos oss alltsedan 80-talet an-
vända kapproddbåtar af denna typ byggts i
landet.
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nas antal under säsongen var enligt uppgift af
roddinstruktörerna 2,395 eller för utriggare 245,
skiffar 217, giggar 150, Alba 144, roddkanoter
609 och kanoter 1,030. Frekvensen var sålunda
absolut taget ungefär vid medelmåttan, men
ställer sig gynnsammare, då i betraktande tagnes
att medlemsnumerären varit märkbart låg.
Därpå tyder äfven deltagandet i klubbens sed-
vanliga regattor, af hvilka sommarregattan egde
rum den 22 juli och höstregattan den 2 septem-
ber. I den iörra deltogo 4 utriggarlag, 4 man-
liga och 1 kvinnligt gigglag samt 6 kanotister,
i den senare 5 utriggarlag, 4 skullare, 3 kano-
tister samt 2 par damer i roddkanot. Vid det
förra tillfället vanns John Paischeffs pokal för
andra gången af laget A. Haglund, E. Lönnberg,
.1. Fuchs, K. Nylund och V. Kilman (cox), Fager-
roos' pokal för tredje gången och definitivt af
V. Vauhkonen ; vid höstregattan vanns van-
dringshornet jämväl af nyssnämnda utriggarlag.

Klubbens llottilj omfattar enligt meddelande
af materia]förvaltaren för närvarande följande
farkoster:

Kapproddbåtar. 2:ne fyraårade fullt utrig-
gade klinkbyggda kapproddbåtar ~Start" &

~Spurt", (levererade år 1905), en d:o d:o ~Alli",
(levererad år 1899), en d:o kravellbyggd d:o »Vic-
toria", en (single scull) enmansbåt, klinkbyggd,
~John", en d:o d:o benämd nSkifl"; 2:ne fyra-
årade hälft utriggade klinkbyggda giggar, ~Yann-
e" & »Calle", 2:ne racerpaddelkanoter, klink-
byggda, Rob Roy 1 & 11.

Öfriga Ilerårade bålar. En kravelbyggd, två-
årad roddbåt ~Alba", en d:o (indiankanot) be-
nämnd ~Centerbord", en mahognyroddkanot
»Sigrid", 2:ne iururoddkanoter ~Aino" & ~Elli",
en d:o d:o benämnd ~Roddkanot N:o 1", en tyg-
roddkanot ~Freja" (köpt 1906), en d:o d:o »Hulda"
(gåfva 1906),
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Kanoter (af tyg). N:o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, en d:o, 6 st.
d:o (vrak).

Flottiljen har under året ökats med 2 rodd-
kanoter af trä, hvilka efter redan å höstmötet
1905 därom gjordt beslut levererade i slutet af
juni och början af juli. Tillkommit har vidare
en tygroddkanot, hvilken skänktes till klubben
af hr J. Paischeff, utlottades å höstmötet och
återskänktes af vinnaren hr F. Molin. En annan
tygroddkanot har inköpts. De sålunda till-
komna båtarna iingo å höstmötet namnen resp.
Aino, Elli, Freja och Hulda. A höstmötet döp-
tes jämväl de år 1905 köpta ulriggarne till Start
och Spurt.

A senaste vårmöte befullmäktigades styrel-
sen att, därest tillgångarna försloge, inköpa nya
paddelkanoter. Heslutet har dock af ekonomi-
ska skäl ej ioranledt någon åtgärd.

Den af materialförvaltaren lämnade inven-
tarieförteckningen upptager, utom flottiljen, föl-
jande:

Byggnader. Ett båthus i Kaisaniemi park vid
Tölöviken, en nedgångsbrygga för de större bå-
tarnas upptagning, en större brygga (~Outriggerb-
ryggan") på 3 tunnpontoner, en d:o (Kanot-n-
bryggan") på 3 tunnpontoner, jämte landgång,
en tvärbrygga jämte bänk, 6 st. tunnpontoner,
2:ne pontoner för nedgångsbryggan och land-
gången.

Ärar och paddlar m. m. 7 st. nya eng], out-
riggerårar, 1 st. d:o d:o (ramponerad), 8 st.
äldre d:o, 11 st. giggårar, 2 d:o (ramponerade),
1 st. öfningsåra, 12 par årar till roddkanoterna
& singlc-sculls, 4 st. opara d:o d:o, 4 st. rull-
säten, diverse ramponerade rull- & glidsäten,
4 st. nya outriggerjärn, 6 st. äldre d:o.

Dynor, pressenningar & flaggor m. ni. 9 st.
dubbla tygbeklädda och målade kanotdynor,
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9 st. diverse d:o, 7 st. oljade kanotpressenningar,
3 st. ooljade båtpressenningar, 2 st. nya större
klubbllaggor, 4 st. d:o d:o, en äldre större blå-
randig d:o, 2 st. rödhvita startllaggor, 2 st. flagg-
duksbitar med H:fors vapen, 25 st. vimplar;
rödt ilaggtyg.

Diverse mobilier m. m. 75 st. klädskåp, en
klädkista, 2 st. bord, lo st. bänkar, en kommod
jämte servis, ett tvättställ jämteporslinsfat, samt
en zinkcistern, en vägghylla för böcker, en skrif-
pulpet, 2:ne anslagstaflor, ett bläckhorn, pennor
och pennskaft, en trästege, 4 st. bockar för båt-
målningar, diverse dörr- & fönstergardiner, en
karaff-brieka, 15 st. taflor och fotografier i ra-
mar, en 10 liters petroleumkanna, 2 st. olje-
smörjkannor, 2 st. båtlyktor, en acetylenlykta,
en lanterna, en handlykta, en taklampa, 2 st.
vägglampor, 2 st. zinkämbaren (nya), 3 st. äldre
d:o, en golfborste med skaft, 2 st. hand-golf-
borstar, en sopskyffel, en knif, en sax, ett skruf-
stycke, en skiftnyckel, en båtskrapa, en slägga,
en slipsten, 10 kaffekoppar med tefat, ett pri-
muskÖK, en kastrull, en hammare, 2:ne yxar,
en såg, en hoftång, en skärm, 4 st. skrufmejs-
lar, 3 st. mejslar, 1 st. stämjärn, en järnstör, en
gängkloppa, en fil, en plåtsax, en madrass med
dyna, 2:ne söndriga vattenreservoarer, en bläck-
plåtspump, en träpump, 2:ne tunnor, diverse
block och taljor, diverse virke, diverse trälister,
diverse spikar, skrufvar, hakar, märlor, järn
m. m.
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Balans^Konto.
Mars 31.

Debet.

An Inventarie Konto . . . 5,121:58
Kassa „ .... 287:49n
Båthus 2,707:07

Mars 31.
Kredit.

Per Kansallis Osake Pankki. 800: —

„ Kassakreditiv Konto . . 2,000:—

Rörande klubbens ekonomi har kassören
meddelat följande tablå:

„ Vykorts „ ... 19:60 8,135:74
Fmk 8,135: 74

„
Kapital

„
. . 5,335:74 8,135:74

Fmk 8,135:74



Vinsts & Förlust-Konto.
Mars 31.

Debet.

An Inventarie Konto .
. . 569:06

„ Båthus „
... 142:48n

Omkostnads „
... 1,017:92

Aflönings „
... 507: —

„ Kapprodders „
... 107:72

„ Annonsers „
... 118:80

„ Intresse- & Provisions

\

Mars 31.
Kredit.

Per Tillf. Inkomsters Konto 843:24

Kapital Konto = årets
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Konto 153:84 2,616:82

Fmk 2,616: 82

„ Inskrifn. & Årsafg. , 1,587:™ 2,430:24

nettoförlust 186:58
Fmk 2,616:82
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Såsom af tablån synes har klubben att för
året annotera en nettoförlust af Fmk 186:58,
oaktadt genom tillfälliga inkomster (en maske-
rad i januari och utlottning af en till klubben
skänkt tygroddkanot, såsom tidigare nämnts)
klubben tillförts Fmk 843: 24. Under sommaren
nödgades styrelsen efter beslut af den 17 augusti
upptaga ett banklån stort Fmk 800: —.

Afgifterna hafva under året varit: årsafgift
för kvarstående manliga medlemmar 12 mark,
kvinnliga 10 mark; för inträdande medlemmar
inskrifningsafgift (enligt stadgarna § 3) 10 mark,
årsafgift 5 mark för manliga, 2 mark för kvinn-
liga medlemmar. Afgiften för ständigt medlem-
skap är enligt stadgarna 100 mark. Medlems-
numerären för året är: 107 års-, 12 ständiga
och, 2 hedersmedlemmar.

Äfven under detta år ha trots möjligast effek-
tiva kontroll personer, icke hörande till klub-
ben, funnit tillfälle att använda klubbens far-
koster. En förteckning öfver dessa personer
har uppgjorts af styrelsen, så noggrant detta
varit möjligt. Det är att hoppas, att en sådan
båthuskommitté, som nu af kommittén för revi-
sion af roddreglementet föreslås, ändtligen skall
kunna göra slut på nu berörda missförhållande.

Förteckning öfver klubbens medlemmar under
det gångna året.

Hedersmedlemmar: Borgström, A.,hand-
lande, Ramsay, August, senator.

Ständiga medlemmar: Aspelund, Axel,
tandläkare, Borgström. Leon, kommerseråd -j-,
Bränder, K. A., filosofiedoktor, Krogius, E., vice
häradshöfding, Kurtén, L., bankdirektör, Lind-
gren, Edvin, underfaktor, Nylund, Emil, konto-
rist, Paischeff, John, handlande, Sinebrychoff',
P., handlande, Solstrand, Wäinö, filosofiekan-
didat, Westerholm, Uno, järnvägstjänsteman,
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Årsmedlenmiar:

Willebrand, R. F. von, friherre, juris utriusque
kandidat.

Aarto, U. V., okänd, Ahlberg, W., typograf,
Andrejeff, Maria, handelsbitr., Backman, Olga,
okänd, Barck, A., kontorist, Haranow, W., stu-
dent, Behrend, A., Berg, K., grefve, Bergholm, G.,
Breider, F., bokhandelsbitr., Brandt, Otto, hand-
lande, Bäckström, \V., okänd, Böök, Ililja, okänd,
af Björkesten, 8., vicehäradshöfding, Bäckman,
A., okänd, Carlsson, E., mekaniker, Dahlberg,
O. J., handlande, Drejman, E., tekniker, Dufholm,
Th., typograf Ekberg, Fr., handlande, Ekholm, A.,
okänd, Ekqvist, G., typograf, Ekqvist, John, me-
kaniker, Eriksson, Th., student, Fagerros, Hj.,
guldsmed, Flander, W., polytekniker, Forsman,
E., bleckslagare, Fuchs, .1., dekor.mål., Goldbeck-
Löwe, Alb., konsul, Grönqvist, F. W., kommunal-
råd, Gustafsson, Elin, okänd, Haase, Paula, okänd,
Haglund, A., lilare, Haglund, F., okänd, Hagel-
berg, Ch., okänd, Harju, S., typograf, Helenius,
J., elektr.montör, Hemming, E., kontorsförest.,
Henriksson, John, student, Henriksson, Rob.,
kontorist, Högberg, Edvin, kontorist, Ilkka, K.,
okänd, Ivanoff, J., okänd., Jakobsson, E. 8., stu-
dent, Janson, W., typograf, Johansson, J., okänd,
Johansson, N., typograf, Kalpa, J., okänd, Karls-
son, Adelaide, okänd, Kivinen, Hulda, kontorist,
Klosse, T., okänd, Koskinen, L., okänd, Korsin-
kin, W. N., okänd, Ladigen, S., okänd, Lager-
blad, G., vicehäradsh., Lassenius, A. M., vice-
häradsh., Lax, F., handelsbitr., Lellkovitsch, M.,
kontorist, Lindholm, Hj., kontorist, Lindberg,
E., okänd, Lindgren, Cissi, okänd, Lindblad,
Berta, okänd, Lindman, E., kontorsbitr., Lind-
berg, Berta, okänd, Lindroos, Anna, okänd, Lind-
roos, Mimmi, okänd, Lindström, W., okänd,
Lönnberg, F., kontorsbitr., Lönnberg, E., typo-
graf, Malm, Hanna, okänd, Manelivs, 8., okänd,
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Helsingfors den 17 maj 1907.

Styrelsen.
R. F. von Willebrand

John Paische/f.
Edvin Lindgren

Molin, F., typograf, Neroiien, W., student, Ni-
kander, E., kontorist, Nyberg, Chr., okänd, Ny-
berg, U., kontorsbitr., Nyman, Hj., polytekniker,
Palenius., H., praktikant, Palomäki, W., okänd,
Peltonen, V., okänd, Pettersson, K., okänd, Pla-
than, A., filosofiedoktor, Polarsky, 1)., kontorist,
Rosenberg, A., typograf, Rosenberg, E., okänd,
Runeberg, J. W., professor, Rönnberg, H., okänd,
Rökman, 0., okänd, Saarinen, K., typograf, Saar-
nio, Elin, okänd, Salin, V., okänd, Sjöman, N.,
lotsdirektör, Spiring, Edith, okänd, Spiring, Elsa,
okänd, Sonnenberg, E., praktikant, Ström, G.,
okänd, Sundholm, Ida, okänd, Svensson, E. W.,
student, Tallberg, Julius, handlande, Tukeva, K.,
bokbind., Walovaara, E , typograf, Wauhkonen,
W., plåtslagare, Wasenius, Leonard, konsul, Wa-
sastjerna, Björn, vicehäradsh., Wasström, J.,
okänd, Wasström, P., okänd, Wickström, Valter,
stationsbetjänt, Widenius, H., student, Wiitanén,
V., typograf, Winberg, A., student, Wilskman, 1.,
lektor, Westerberg, K., kontorist, Wetzell, 0.,
okänd, Wuolle, W., student, Zitting, 0., proto-
kollsekreterare, Zweygberg, A. L., student, Öf-
lund, 0., litograf. Summa 107.

Wäinö Solstrand.

Emil Nylund.
W. Wauhkonen.



Revisionsberättelse.

Helsingfors den 14 maj 1907.

Adolf Winberg.
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Sedan undertecknade vid Helsingfors Hodd-
klubbs ordinarie höstmöte å C. F. Nybergs café
den 22 oktober 1906 utsetts att granska klub-
bens räkenskaper under nämnda år, hafva vi
fullgjort sagda uppdrag och få däröfver aflemna
följande redogörelse:

Uppgifterna i årsberättelsen om klubbens
inkomster och utgifter, tillgångar och skulder
öfverensstämma med klubbens böcker.

Bokslutet för år 1906—07 har befunnits rik-
ligt uppgjordt.

Kassan hafva vi i dag uppräknat och fun-
nit innehålla det belopp kassaboken utvisar.

Då vi sålunda ej funnit skäl till någon an-
märkning, utan tvärtom kunna vitsorda att klub-
bens räkenskaper handhafts med synnerlig om-
sorg och insikt, få vi för mötet föreslå beviljande
af full ansvarsfrihet åt skattmästaren.

Harald Widenius.



Helsingfors 1907.
Huvudstadsbladets
Nya Tryckeri.


