
BERÄTTELSE
ÖVER

HELSINGFORS RODDKLUBBS
VERKSAMHET

under tiden mellan vår-(års-)mötena den 13 maj 1909 och
den 18 maj 1910. Avgiven av klubbens styrelse till års-

mötet den 18 maj 1910.

Klubbens årsmöte anno 1909 avhölls i 2:ne avdelnin-
gar den 13 och 20 maj. En omständighet härför av största
betydelse var att klubben då hade lyckan binda vid sig
sin beprövade, mångåriga och oersättliga ordförande
Handl. John Paischeff. En säregen schism mellan F.
B. K. och klubben ändade vid årsmötet i en lycklig lös-
ning. Programmet för året överlämnades i huvudsak till
styrelsens avgörande.

Roddsäsongen 1909 öppnades officiellt genom flaggans
hissande på klubbhuset söndagen den 23 maj kl. 12 p. d.
Redan därförinnan voro likväl intresserade medlemmar i
tillfälle att utöva roddsport med klubbens farkoster. Rodd-
turernas antal under säsongen var enligt uppgift av rodd-
chefen 2,105 och fördela desamma sig på de skilda bå-
tarne som följer:
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Victoria . . 20 Elli ... 190
Start. ... 51 Aino. . . 160
Spurt ... 52 Freja . . 50
Alli .... 50 Alba. . . 68
Janne & Kalle 20 Rob-Roy . 125
Skiffarne .

. 75 Kanoter . 1,094
Sigrid ... 150

Frekvensen var sålunda ungefär medelmåttlig. Un-
der året avhöllos 2:ne regattor, näml. den 1 avg. och 5
sept. Regattorna, utlysta såsom internationella, flngo
dock, genom inkomna anmälningar, enbart lokalt natio-
nell karaktär.

1 den förra regattan deltogo 4 utriggarlag, 2:ne gigg-
lag och 4 kanotister i 4 skilda lopp. F. B. K. var den
enda rivaliserande föreningen och kunde icke i de 2:ne
anmälda loppen göra sig gällande emot från klubben
uppställda försvarande lag.

I den senare regattan deltogo 9 utriggarlag, 4 kano-
tister och 4 damer i roddkanot i 6 särskilda lopp. Denna
gång hade anmälningar inkommit från Polytekniska rodd-
föreningen och F. B. K. Polyt. R. F. lyckades härvid ide
3 lopp de anmält sig hemföra seger över F. B. K:s och
klubbens lag. I det förnämsta loppet om 1908 priset
blev Polyt. R. F. genom ett formfel från klubbens sida
utan motståndare.

Vid Stockholms Roddförenings internationella kapp-
rodd den 24 och 25 juli representerades klubben av sitt
bästa seniorlag, varvid 1900 priset nu efter flere tidigare
resultatlösa försök äntligen återvanns. I tävling mot
Kristiania och Köpenhamns roddklubbar kunde klubbens
lag ändock icke göra sig gällande, därvid förlorande det
år 1908 vunna Lidingöpriset. Det sportsliga resultatet år
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Dynor, presenningar, flaggor m. m.
Diverse mobilier m. m.

1909 torde därför för de aktiva medlemmarne vara en
sporre till försatta energiska ansträngningar.

Klubbens flottilj omfattar enligt meddelande av tna-
terialförvaltaren för närvarande följande farkoster:

Kapproddbåtar. 2:ne fyraårade fullt utriggade klink-
byggda kapproddbåtar »Start» och »Spurt», (levererade år
1905), en d:o d:o »Alli», (levererad år 1899), en d:o kravell-
byggd d:o »Viktoria», en (single scull) enmansbåt, klink-
byggd, »John», en d:o d:o benämnd »Skiff»; 2:ne fyraårade
halvt utriggade klinkbyggda giggar, »Yanne» och »Calle»,
2:ne racerpaddelkanoter, klinkbyggda, Rob-Roy I & 11.

Övriga flereåradc båtar. En kravellbyggd, två-årad
roddbåt »Alba», en mahognyroddkanot »Sigrid», 2:ne
fururoddkanoter »Aino» och »Elli», en d:o d:o benämnd
»Roddkanot N:o 1», en tygroddkanot »Freja» (köpt 1906).

Kanoter (av tyg). N:o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

Byggnader. Ett båthus i Kaisaniemi park vid Tölö-
viken, en nedgångsbrygga för de större båtarnas upp-
tagning, en större brygga (»Outriggerbryggan») på 3 tunn-
pontoner, en d:o (»Kanotbryggan») på 3 tunnpontoner,
jämte landgång, en tvärbrygga jämte bänk, 6 st. tunnpon-
toner, 2:ne pontoner för nedgångsbryggan och landgången.

Ärar, paddlar m. m.
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delat följande tablå:

BALANS-KONTO

Debet.
An Inventarie konto 4,621:84
„ Kassa „ 10:7499

„ Båthus „
2,321:01

„ Vykorts „ 19:60

Kredit.

Per Kassakreditiv konto 2,000:
„ Kravellbåtens „ 315: —

„ Kansallis-Osake-Pankki .... 600: —

„ Lindgren, G. E 30: —

Rörande klubbens ekonomi har skattmästaren med-

„ H:fors Sparbank 37:38 7,010:57
Fmk 7,010:57

„ Kapital konto 4,065:57 7,010:57
Fmk 7,010:57



VINST- & FÖRLUST-KONTO.

Debet.

An Inventarie konto 513:53
„ Båthus „ 122:15
„ Omkostnads „ 1,533:44
„ Avlönings „ 697:30
„ Kapprodders „ 437:60
„ Annonsers „ 218:10

Kredit.

„ Tillf. Inkomsters konto .... 609:29
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„ Intresse & Provisions konto .. . 114:67 3,636:79
Fmk 3,636: 79

Per Balans konto 444:33

„ Inskriv. & årsavg. „ ....1,313: — 1,922:29
„ Kapital konto = årets nettoförlust 1,270:17

Fmk 3,636: 79



Såsom av tablån synes har klubben att för året anno-
tera en nettoförlust av Fmk 1,270:17 således den största
klubben något år tidigare åsamkats. Orsaken därför är
att söka i de exceptionella motigheter klubbens festbe-
styrelse under det gångna året rönt vid planerade fest-
arrangement. Klubbens sedvanliga maskeradbal, denna
vår självskapade guldgruva, blev genom ingripande av
vederbörande myndigheter förbjuden, då alla arrange-
ment för densamma redan voro vidtagna, och då små
summor ej förslå till klubbens deficit, har festbestyrel-
sen valt den enda återstående utväg för vår skrala eko-
nomi nämligen lotteri.

Omfattande förberedelser äro redan vidtagna, varför
i händelse medlemmarnes intresse härför icke sviker,
vi kunna emotse bättre ekonomisk vinning för nästa år.

Avgifterna hava under året varit: årsavgift för kvar-
stående manliga medlemmar 12 mark, kvinnliga 10 mark;
för inträdande medlemmar inskrivningsavgift (enligt stad-
garna § 3) 10 mark, årsavgift 5 mark för manliga, 2 mark
för kvinnliga medlemmar. Avgiften för ständigt med-
lemskap är enligt stadgarna 100 mark. Medlemsnume-
rären för året är 92 års-, 11 ständiga och 2 hedersmed-
lemmar.

Förteckning över klubbens medlemmar under det
gångna året.

Hedersmedlemmar: Borgström, A., handlande,
Ramsay, August, senator.

Ständiga medlemmar: Aspelund, Axel, tandläkare,
Bränder, K. A., filosofiedoktor, Krogius, E., vice härads-
hövding, Kurtén, L., bankdirektör, Lindgren, G. E., faktor,
Nylund, Emil, kontorist, Paischeff, John, handlande, Sine-
brychoff, P., kommerseråd, Solstrand, Wäinö, fil. magister,
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Årsmedlemmar:

Westerholm, Uno, järnvägstjänsteman, Willebrand, R. F.
von, friherre, juris utriusque kandidat.

Aarnio, V., banktjänstem., AndrejefF, A., handl. Auer,
0., konsulent, Backman, Olga, Becker, E., doktor, Bengels-
dorff, G., ingeniör, Bergman, K. V., handl., Berg, E., greve,
senator, Borg, Aro, fotograf, Garlstedt, Johan, restauratör,
Dahl, Bruno, stud., Dahlberg, 0. J. handl., Ekberg, Fr.,
handl., Ekqvist, G., typograf, Ekqvist, J., mekaniker, En-
berg, Ragnar, ingeniör, Fagerroos, Hj., guldsmed, Flander,
W., ingeniör, Fock, Oskar, ingeniör, Forsman, E., filare,
Fuchs, A., handelsb., Fuchs, J., målare, Furuhjelm, N.,
amiral, Gadolin, Leila, pölyt., Goldbeck-Löwe, Alb., kon-
sul, Grönqvist, F. W., kommerseråd, Haapajoki, J., kontor.,
Haglund, A., järnv. tjänsteni., Haglund, L., stud., Harmaja,
M., mag., Havu, A. H., direktör, Harju, S., typograf, He-
lenius, Hj., övermontör, Hemming, Erik, affärsman, Holm-
ström, H., handelsb., Hollertz, K., fabrikör, Huber, B. F., in-
geniör, Ikäheimo,Martta, Ikäheimo, Olga, Ivanoif, A.,handl.,
Jalas, Onni, Jermachak, Anna, Johansson, N., typogr., Jo-
hansson, 0., typogr., Jukarainen, V., Kajaslampi, K., han-
delsb., Karlsson, Adéle, typograf, Keponen, Emil, kontorist,
Koski, T., filare, Kuhlberg, Ella, Lagerström, Greta, Laner,
8., handelsb., Lassenius, A. M., häradsh., Leffkovitchs,
M., kontorist, Lowenetzky, A., kapten, Lindberg, E., doktor,
Lindgren, Ida, Lumme, Aino, Lönnberg, John, Mattsson,
1., målare, Mellin, Janne, guldsmed, Monsen, H., stud.,
Molander, A. W., järnv. bokh., Molin, F., typograf, Nord-
fors, W., ingeniör, Nordin, Elin, Nyholm, E., filare, Ollus,
Johan, ingeniör, Pakarinen, Simo, stud., Palmgren, R.,
kontorist, Pettersson, U., kontorist, Pietikäinen, Allan,
farmaceut, Pyhäluoto, V., kontorist, Rökman, 0., filare,
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Helsingfors, den 10 maj 1910.

JOHN PAISCHEFF.
ERIK HEMMING.
G. E. LINDGREN.

REVISIONSBERÄTTELSE.

Helsingfors, den 11 maj 1910.

Saharoff, N., handelsb., Sandsund, Avg., pölyt., Soinio, K.,
stud., Sjöman, N., lotsdirektör, Sundman, H., pölyt., Suur-
kaulio, Elis, litograf, Stenius, H., urmakare, Tallberg,
Julius, handl., Vaahteranoksa, A., Vasström, J., arb. ledare,
Vasström, Martha, Wasenius, konsul., Vaulo, G. A. post-
tjänstem., Wennerström, E., Vigren, A., Wilskman, I. lektor,
Zweygberg, G., stud., Öhrn, A., fotograf. — Summa 92.

EMIL NYLUND.
VÄINÖ AARNIO.
JOHN FUCHS.

Utsedda att granska Helsingfors Roddklubbs räken-
skaper för år 1909, hava vi vid fullgörandet av detta upp-
drag funnit att böckerna äro omsorgsfullt förda samt att
däri upptagna poster, enligt vad vi kunnat finna, full-
komligt överensstämma med förefintliga verifikat, och få
vi på grund härav förorda klubbens styrelse jämte dess
skattmästare full ansvarsfrihet för det förflutna året.

ADOLF ÖHRN. K. E. WESTERBERG.

Helsingfors, J. Simelii Arv. Boktryckeriaktiebolag 1910.


