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Päällikkyys.
1 §•

Soutupäällikkö, jonka walitsee johtokunta ja fille was»
taa kallista toimistaan, on soutuharjoitusten ylimmäinen
johtaja ja hänellä on rajaton walta käilleen mikä koskee sou»

tuopetusta.
Soutupäällillö walitsee soutukauden alussa riittämän

määrän fopiwia soudunneuwojia erityisten wenheluntien har»
joitusta warten. Soudunneuwojien tulee keskenänsä jalaa
päiwät wiikossa, niin että heillä aina on määrätyt päiwät
ollaksensa läsnä foutuharjoitulsissa.

Niin usein luin foutupäällitlö tai neuwojat katsomat
sopimaksi, tulee menhekunnan soutaa heidän wälittömällä joh«
dannollaan.

Kulin wenhekunta walitsee keskuudestaan wenhepäällys-
miehen, jonka hywäksyy soutupäälliktö. WenhepäällyZmies
woi olla joko perämies taikka alimman tuhdon soutaja.

Soutupäällitön ja neuwojien tulee katsoa että soutu»
sääntöjä tarkasti noudatetaan.

Niin hywin neuwojan, luin luntin soutajan tulee eh-
dottomasti alistua niitten määräysten alaiseksi, joita soutu-
päällikkö Mirkansa puolesta hymäksi näkee.

Harjoitukset wasta alkajille.
§2.

Kunkin jäsenen tulee läpikäydä walmistawat harjoituk-
set sitä warten tarkoitetuissa harjoituswenheissä ja hänen tv >

lee olla, ennenkuin hän saa uttaa paikkaa jossakin tlupin
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muissa »venheissä, siihen soutuftäällikän hywaksymä. Wen
hehuoncessa tulee olla ilmoitus niistä »venheistä, mitlä uwat
harjoitustvenheitä.

Wenhekunt».
§ 3

Wenhekunnan muodostaa soutajat leZluudesfaan, ja se
moi olla joko watinainen taikka tilapäisyyttä Marten muo,
dostcttu. Wakinaiseksi kutsutaan wenhekunta, jota muodos»
telaan kilpasoutua warten taikka kerrassaan soutukautta »nar»
ten kaikille määrätyillä soutuajoilla.

Jokainen wenhekunnan jäsen on welwollinen osoitta-
maan wenhepäällysmiehelle ehdotonta ja silmänräpäyksellistä
kuuliaisuutta, sillä hänellä eikä kellään muulla ole waltaa
wenhekunnassa.

Wenheen saaminen ja saapumuZ fontunn.
§ 4.

Wakinaisen wenhelunnan tulee päällysmiehen lautta »va-
rastonhoitajalle ilmoittaa jonkun määrätyn wenheen saami-
nen foudcttawaksi määrättyinä pimuina ja tunteina jollakin
pitemmällä ajalla; jos tämä myönnetään, merkitään se wen-
hehuoneeZsa olemaan listaan watinaisista wenhelunnista ja
niitten soutuajoisw.

Niitä »venheitä, jotka näin muodoin eiwät ole tilatut,
saa wenhepäällysmieZ käyttää soutuun ilman ilmoittamatta
jollei Varastonhoitaja ole saapuwilla wenhehuonecssa; jos
hän on saapuwilla. on ilmoitus siitä tehtäwä hänelle.

Älköön »venhettä käytettäkö 6 tuntia enemmän ilman
erityisettä ilmoituksetta »varastonhoitajalle ja hänen siihen
myöntymättänsä.
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Jollei wenhekunta tunnin kuluessa ilmoituslistassa mää-
rätyn ajan perästä täysilukuisena ilmaannu wenhehuoneelle
eikä myöskään muilla jäsenillä tule täytetyksi, on toisella
wenhekunnalla oikeus käyttää wenhettä. Jos ilmoitettu wen-
hekunta kaksi kertaa perätysten ei ole soutanut määrätyllä
ajalla ilmoittamatta syytä fiiheu, jonka »varastonhoitaja moi
hywäksyä, olkoon tämä oikeutettu käyttämään wenhettä toi-
selle wenhekunnalle. - Wenhekunnan jäsenen, joka on es»
tetty saapumasta soutuun määrätyllä ajalla, on siitä niin
pian kuin mahdollista ilmoitettawa wenhepäällyZmiehelleusä,
kumminkaan ei myöhemmin lähtöä warten määrättyä aikaa.
Wenhepäällysmiehen tulee aina koetella täydentää wenhekun-
taa, niin ett'ei soutua tarwitse ehkäistä.
, Ennen lähtöä tulee wenhepäällysmiehen sitä warten tar-
loitettuuu päiwäkirjaan inerlitä omansa ja wenhetunnan sekä
wenheen nimen, ja ajan wenheen ulosottamisellesamoin kuin
sen takaisin tulo-ajalle.

Kanootti» älköön edeltäpäin saatako tilata ja se on takai-
sin tuotawa 6 tunnin perästä lähtemisen jälkeen. — Kummin»
lin on »varastonhoitajalla oikeus myöntää jäienelle, joka ha»
luaa tehdä pitemmän matkan, lupa kanootin saamiseen ylikin
6 tuntia. — Aita niin hywin lähdölle kuin tulollekin sekä
kanootin nimi ja kanootin N:o merkitään päiwäkirjaan.

Puku.
§ 5

Kaikissa souduissa on pidettäwä Kupin hywätsymää
pukua, josta määräys on ilmoitettawa wenhehuoneella. Sitä
paitsi tulee soutajalla, wilustumisen estämiseksi soudun pe-
rästä, aina olla wenheessä lämmin päällyswaate.
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EdeswaStauS määrätyn ajan laiminlyömisestä.
8 6.

Jollei alusta määrätyssä ajassa talaisin tuoda, satsi»
tettakoon syyllistä (jola miestä lvenhelunnassa) 1 markka jo-
kaiselta laiminlyödyltä tunnilta. Osa tunnista luetaan lo-
lonaiseksi.

Ennen salon maksua ei saa wenhettä antaa sakolliselle
eitä myöskään sallittako hänen ottaa osaa soutuun klupin
wenheissä.

Salot maksetaan soutupäällilölle ja merlitään sallolir»
jaan ja ne tulewat tlupin rahastoon.

§ 7.
Wenhettä on wenhetunnau sekä ulosottaessa että jättä-

essä warowaisesti lannettawa, jossa tilaisuudessa menhe,
päällysmiehellä on päällikkyys. Ei ulosottaessa eikä jättä-
essä taikka uinuttaessa wenhettä saa olla auttamassa wii-
hemmän tuin 4 miestä neli-foutuisia ja 2 miestä pienem-
piä wenheitä. Airoja on läslteltäwä warowaisesti ja nm»
rottawa kolauksilta ja särkymisiltä.

Weuheen hoito y. m.

Kun matkoilla noustaan maalle on wenhe warowaisesti
wedettawä maalle, niin että kööli on suorassa tarpeellisine
tukineen ja niin paljon kuin mahdollista ei auringon pais»
teessä. Wenhe saa olla medessä ainoastaan päiwällä jollei
sillä luleta ja on se hywin kiinnitettäwä setä lotta» etta pe»
räpuolelta. — Laiturittomilla rannoilla taltta missä muuta
someliasta maalle nousemispaittaa ei ole, ei klupin »venheillä
saa nousta maalle.

Soutua pimeän tultua pitää ylipäänsä wälttäää eikä
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se saa ollenkaan tapahtua, jollei lyhtyä sytytetä ja maromai-
suutta waarinoteta. Tuntemattomilla lulkuwäylillä taikka
missä yhteentörmäyksiä mahdollisesti woisi sattua, on kul-
kua hiljennettäwä.

Erityisiä määräyksiä.
§ 8

Soutu täydellisesti taklatuissa wenheissä saa tapahtua
ainoastaan hywälsytyn wenhepäällysmiehen johdannolla sekä
ei wähemmällä taikka enemmällä miehistöllä luin wenhettä
warten on tarkoitettu.

WenhepällysmieZ olkoon wastuunalainen foutu>tarweai-
neista, joita hän ja hänen menhekuntansa käyttää.

Jäsenen, joka ei osaa uida, älköön sallittako käyttää
Nupin »venheitä, eikä myöskään pukeutua klupille määrättyyn
pukuun.

Jäsenten tulee olla welwulliset asettumaa» niitten
satunnaisten määräysten alaiseksi, jotka johtokunta nä-
kee sopiwitsi antaa, joitten määräysten, samoin kuin
näitten sääntöjenkin, tulee olla jnlkinanlattuna Nupin
wenhehnoneessa.

Komantofauat.
(Walmiina soutuun, yliruumis e»

teenpäin nojattuna, airo Men-
kallaan.

1. Selw»!

2. Soutuun! ?
„ „ ,

3. Hiljaa soutuun! j (soutu alkaa).

haluttu määrä aironwetoja woi-
-5 daan ilmoittaa!

4. Lisää!
5. Hilja»!
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6. Loppu! (soutu loppuu; yliruumiZ suo-
rana, kyynäspäät kiinni ruu-
miissa aiiolawat laahaamassa
weden kalmossa).

(Wähän kääntämällä wajotetaan
airolapoja wetcen jawauhtia
estetään).

7. Seiso!

8. Hiwauta!
9. Waaria! (komennetaan milloin hywänfii

walmistawana komantosanam).
10. Lyhyet airot!

Tawallisimmat yhdistetyt komantofanat.
Keulapuoli PeräpuoliPeräpuoli

Soutuun loppu.
Peräpuoli Keulapuoli

(äkkikäänteitä pitää kumminkin tehdä
ainoastaan hätätilassa taklatuilla
«venheillä, sillä' ne siitä wahin-

Keulapuoli
goittuwat).

Peräpuoli
hiwauta! seiso!

KeulapuoliPeräpuoli Keulapuoli
Gnnen yhdistettyä komantosanaa pitää komentaa: waaria!

Peränpito»ohjeet.
Höyrylaiwojen, höyrywenheitten, seililaiwojen ja purjewen-

heitten, jotka purjehtimat myötätuulta, ja soutuwenheitten
edestä wäistytään keulapuoleen.

Seililaiwöjen ja purjewenhettten edestä, jotka eilvät purjehdi
myötätuulta, wäistytään peräänpäin.

Wenheen, joka ehdättää toisen, pitää wäistyä pois tieltä.
Gstääksi färkywän aallon heittämästä wettä wenheesen on

ylipäänsä riittäwä kun »vähennetään wauhtia.
-❖--•HieiH-»-*"-

~
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Lefiilsi.
§ I-

Roddchefen, som utses af styrelsen och inför
densamma ansvarar för alla sina åtgärder, är högsta
ledaren af roddöfningarne samt eger oinskränkt myn-
dighet i allt som angår roddundervisningen.

Roddchefen utser vid roddterminens början ett
tillräckligt antal lämplige roddinstruktörer för inöf-
ning af de särskilda båtlagen. Instruktörerne böra
sinsemellan fördela dagarne i veckan, så att de all-
tid hafva sina bestämda dagar att närvara vid rodd-
öfningarne.

Så ofta roddchefeu eller instruktörerne finna det
lämpligt, skola båtlagen ro under deras omedelbara
ledning.

Hvarje båtlag utser inom sig en båtförman, som
godkännes af roddchefen. Båtförman kan vara an-
tingen styrmannen eller aktersta roddaren (taktåran).

Roddchefen och instruktörerne böra tillse det
roddreglementet noga iakttages.

Såväl instruktör, som hvarje roddare vare obe-
tiuhaat underkastad alla de föreskrifter, roddchefen
på grund af sin befattning finner för godt utfärda.

Öfningar för nybegynnare.
§ 2.

Hvarje medlem skall genomgå förberedande öl-
ningar i dertill afsedda öfningsbåtar och bör, innan
han får taga plats i någon af klubbens öfriga båtar,
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rara dertill godkänd af roddcheftm. — I båthuset
skall finnas anslaget hvilka båtar, som äro öfnings-
båtar.

Båtlaget.
3 3.

Båtlagen bildas af roddarene sinsemellan, ooh
kunna vara antingen fasta eller för tillfället bildade.
Fast kallas ett båtlag, som bildas för en kapprodd el-
ler för säsongen en gång för alla med bestämda rodd-
tider.

Hvarje medlem i båtlaget vare skyldig sin båt-
förman ovilkorlig och ögonblicklig hörsamhet, ty han
och ingen annan har befälet i båtlaget.

r>>lckl!2N«!<, «l bkt oel, In«t3!!«l«s tll! rsllll.
3 4.

Fasta båtlag «A» att genom sin båtförman till
materialförvaltaren göra anmälan för erhållande afviss
båt till rodd å bestämda dagar och timmar under en
längre tid; beviljas detta, göres anteokning derom å
den i båthuset anslagna listan öfver de fasta båtla-
gen och deras roddtider.

De båtar, som sålunda ej äro betingade, få af
båtförmännen disponeras för rodd utan anmälan, så-
vida materialförvaltaren icke är tillstädes i båthu-
set; är han tillstädes, sker anmälan hos honom.

Ej må båt användas utöfver 6 timmar utan sär-
skild anmälan till materialförvaltaren och hans med-
gifvande dertill.
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Har båtlag ej inom en timme efter å anslagsli-
stan utsatt tid fulltaligt infunnit sig i båthuset och
ej heller genom andra ledamöter blifvit komplett»
radt, eger annat båtlag rätt att begagna båten. Har
anmäldt båtlag två gånger efter hvarandra ej rott å
utsatt tid utan att angifva sådant skäl, som af ma-
terialförvaltaren kan godkännas, vare denne berät-
tigad att disponera båten till annat båtlag. — Med-
lem af båtlag, som är förhindrad att infinna sig till
rodd å utsatt tid, skall så fort ske kan derom un-
derrätta sin båtförman, dock ej senare än vid den
för affärd bestämda tiden. Båtförmannen skall all-
tid söka komplettera båtlaget, så att rodden ej be-
höfver inställas.

Före affärden skall båtförnaannen i den derför
afsedda dagboken anteckna sitt eller båtlagets samt
båtens namn, och tiden för båtens uttagning äfven-
som återkomsttiden.

Kanot kan ej på förhand abonneras och bör åter-
hämtas inom 6 timmar efter det affärden skett. —

Dock eger materialförvaltaren rätt bevilja medlem,
som önskar göra längre utfärd, tillstånd till erhål-
lande af kanot utöfver 6 timmar. — Tiden för så-
väl affärden som återkomsten samt kanotistens namn
och kanotens N:o antecknas i dagboken.

»lagt.
§ 5.

Vid all rodd bäres den afklubben antagna dräg-
ten, öfver hvilken beskrifniug skall finnas anslagen
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i båthuset. Dessutom bör rodda-re, till förekom-
mande af förkylning då rodden upphör, alltid i bå-
ten medhafva ett rar m t ytterplagg.

Ansvar för öfverskridande af utsatt tid.
§ 6.

Återhemtas farkost ej inom utsatt tid, plikte den
skyldige (i båtlag hvarje man) 1 niark för öfverskri-
den timme. Del af timme räknas som hel.

Innan plikt är betald, får farkost oj utlemnas
åt den pliktskyldige och må han ej heller tillåtas
deltaga i rodd med klubbens båtar.

Plikt betalas till roddchefeu och bokföres i en
pliktjournal samt tillfaller klubbens kassa.

Båtens skötsel m. m
§ 7.

Båt skall alltid vid in- och uttagning försiktigt
bäras af båtlaget, hvarvid båtförmannen har befälet.
Hvarken vid in- eller uttagning eller omflyttning af
båt får mindre antal an 4 man för fyra årade och
2 man för mindre båtar eller kanoter biträda. A-
rorna skola behandlas varsamt oph aktas för stötar el-
ler skrubbningar.

Då under utfärd landstigning göres, skall båten
försiktigt upptagas och ställas på land, så att den
står rätt på kölen med nödiga stöd och så vidt möj-
ligt icke i solen. Båten får qvarligga i vattnet en-
dast om dagen i fall detsamma är otrafikeradt och
lugnt samt båten väl förtöjes i för och akter. —

Vid strand utan brygga eller der annan lämplig till-
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läggsplats ej finnes, får tillandning med klubbens
farkoster icke ske.

Rodd efter mörkrets inbrott bör i allmänhet und
vikas och får alls icke «M rum med mindre än tänd
lykta föres och försiktighet iakttages. Å okända far-
vatten eller der risk för sammanstötning förefinnes,
bör farten saktas.

Särskilda bestämningar.
§ 8.

Rodd i fullt utriggade båtar får försiggå endast
under befäl af godkänd båtförman samt ej med min-
dre eller större besättning än den, för hvilken båten
är afsedd.

Båtförman vare ansvarig för den roddmaterial,
som af honom och hans båtlag användes.

Medlem, som ej är simkunning, må ej tillåtas
begagna klubbens farkoster, och ej heller anlägga
den för klubben bestämda drägten.

Ledamöterm vare skyldige att ställa sig till ef-
terrättelse de tillfälliga föreskrifter, som styrelsen kan
finna lämpligt att utfärda, hvillca föreskrifter, liksom
detta roddreglemente, skola finnas anslagna i klubbens
båthus.

l(omm2ncl<) orö.
1. Klart! (färdig till rodd, öfverlifvet framåtlu-

tadt, åran skefvad.
2. Bal-vt! )

, AA v... . v

3. Sakta lial-uttf (rodden bor Jar)'
4. Öka! j (det önskade antalet årslag pr. min.
5. Sakta! 1 kan uppgifvas.)
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6. l,!88! (rodden slutar; öfverlifVet upprätt,
armbågarna intill lifret, årbladen

?. Bt«pp!
släpande i vattenbrynet),

(genom en lindrig omvridning sän-
kas årbladen i vattnet och farten
hämmas).

8. Stryk!
9. «il akt! (kommenderas när som helst såsom

förberedande kommando ord).
10. Korta åror!

BtiokBiä
hal-ut! ligg!

Stroksid Longia
(skarpa vändningar böra dock en-

dast i nödfall göras mfid utrig-
gade båtar, emedan de deraf
skadas).

Bogsid Stroksid
_,—— stryk! stopp!

Stroksid Bogsid
Före »tt sammansatt kommando-ord bör kommende-

ras: gif akt!
Styrningsregler.

För ångfartyg och ångbåtar v
» segelfartyg och segelbåtar, seglande! väjes åt

fördevind } bogsida.
» roddbåtar J

För segelfartyg och segelbåtar, ej seglande fördevind,
väjes akterom dem.

Båt, som upphinner annan, skall hålla ur vägen.
För att hindra en brytande våg att slå in i båten

är det i allmänhet tillräckligt att minska farten.


