
BERÄTTELSE
ÖVER

HELSINGFORS RODDKLUBBS
VERKSAMHET

under tiden mellan vår-(års)mötena den 18 maj 1910 och
den 10 maj 1911. Avgiven av klubbens styrelse till års-

mötet den 10 maj 1911.

Roddsäsongen 1910 öppnades officiellt genom flaggans
hissande på klubbhuset söndagen den 22 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 2,427 och fördela desamma sig på de skilda bå-
tarna som följer:

Victoria .
. 3 Elli ... 182

Start. ... 55 Aino. . . 171
Spurt ... 51 Alba. . . 61
Alli ....29 Rob-Roy . 98
Janne & Kalle 19 Kanoter . 1,019
Skiffarne .

. 59 Plåtbåtar . 523
Sigrid ... 157
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Frekvensen var sålunda något livligare än föregående år.
Särskilt anmärkningsvärd är den starka ökningen av ut-
lånade båtar.

Under året avhöll klubben 2:ne regattor av lokalt na-
tionell karaktär.

I den förra regattan deltogo 3 utriggarlag, 2 :ne gigg-
lag och 2:ne kanotister. Utriggarloppet, som arrangerats
på uppmaning av Finska Roddförbundet, gällde uttagning
för nordiska mästerskapstävlan i Köpenhamn den 9 juli,
resulterade i att klubbens old boys (Helenius'-) lag hem-
förde segern över Akademiska R. F. och Polytekniska R. F.

I den senare regattan deltogo 5 utriggarlag, 2 kano-
tister och 4 damer i roddkanot i 7 särskilda lopp. Klub-
ben hemförde här Ingeniör V. Flanders ~nybörjarpris" men
lyckades ej vid tävlan om ~juniorpriset" göra sig gällande
mot Polytekniska R. F. som i denna tävling avgick med
segern. Finska mästerskapet, som nu för första gången
omtävlades, hemfördes af Nylunds lag, under det att ~vandr-
ingshornet" och ~1908 trofén" erövrades av Helenius' lag.

I en den 31 juli arrangerad Vattenidrottsfest deltog
klubben med endel uppvisningslopp.

Det sportsliga resultatet år 1910 torde för de aktiva
medlemmarna vara en sporre till mera energiska an-
strängningar nästa år.

Klubbens flottilj har unden året enligt meddelande
av materialförvaltaren blivit ökad med 4 st. plåtroddbå-
tar och för nästa år har 6 st. nya tygkanoter beställts.
Flottiljen består nu av 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 benämd ~Skiff", 2:ne fyraårade
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halvt utriggade klinkbyggda giggar, ~Yanne" och ~Calle",
2:ne racerpaddelkanoter, klinkbyggda. Rob-Roy I & 11.

Övriga flereårade 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,, 4 st. plåtbåtar inköpta 1910.

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 upptag-
ning, 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.

Årar, paddlar m. m.
Dynor, presenningar, flaggor m. m.
Diverse mobilier m. m.
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delat följande tablå:

BALANS KONTO.

Debet.

An Inventarie konto 4,621: 68
„ Kassa „ : 4:33n

„ Båthus „
2,204:96

„ Vykorts „ 19:60
„ Finska Roddförbundet 200: —

Kredit.

Per Kassakreditiv konto 600: —

„ Kravellbåtens „ 315: —

Rörande klubbens ekonomi har skattmästaren med-

„ Löpande räkning 55: — 7,105:57
Fmk 7,105:57

„ Kapital konto 4,065: 57 4,980: 57
Vinst & Förlust konto . .2,125: —

Fmk 7,105:57



VINST & FÖRLUST KONTO.

Debet.

An Inventarie konto 513:52
„ Båthus „ 116:05
„ Omkostnads „ 974:56
„ Avlönings „ . , 630:95
„ Kapprodders „ 452:50
„ Annonsers „ 85:68
„ Intresse & Provisions konto. . . . 146:18 2 919:44
„ Balans konto = årets nettovinst ■ 2,125:—

Fmk 5,044:44
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Kredit.

Per Tillf. Inkomsters konto ,
. . .3,931:441

„ Inskriv. & årsavg. „ . . .1,113: —

Fmk 5,044:44



Såsom av tablån synes har klubben att för året annotera
en nettovinst av Fmk 2,125:— vilken torde vara en bland
de största klubben under sin tillvaro kunnat annotera. För
detta ekonomiskt gynnsamma resultat, stå vi i evärdelig
tacksamhetsskuld till vår mångbeprövade tidigare ordfö-
rande, hedersledamoten John Paischeff och den under
hans ledning arbetande festbestyrelsen.

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. Medlemsnumerä-
ren för året är: 81 års-, 9 ständiga och 4 hedersmedlemmar.

Förteckning över klubbens medlemmar under det gångna

Hedersmedlemmar: Borgström, A., handlande,
Ramsay, August, senator, Willebrand, B. F. von, friherre,
juris utriusque kandidat, Paischeff, John, handlande.

Ständiga medlemmar: Aspelund, Axel, tandläkare,
Bränder, K. A., filosofiedoktor, Krogius E., vicehäradshöv-
ding, Kurten, L., bankdirektör, Lindgren, G. E., faktor,
Nylund, Emil, kontorist, Sinebrychoff, P., kommerseråd,
Solstrand, Wäinö, fil. magister, Westerholm, Uno, järnvägs-
tjänsteman.

Årsmedlemmar: Ahlgren, G., järnvägstj., Andre-
jeff, A., handl., Berg, E., greve, senator, Boman, John,
Borg, Ano, fotograf, Cable, G., stud., Carlstedt, Johan,
restaur., Drake, K. E., Ekberg, Fr., handl., Ekqvist, G., ty-
pograf, Ekqvist, J., mekaniker, Ekström, W., kontorsb., Fa-
gerroos, Hj., guldsmed, Flander, W., ingeniör, Foch, 0., in-
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geniör, Forssman, E., mekaniker, Fuchs, A., handelsb.,
Fuchs, J., målare, Goldbeck-Löwe, Alb., konsul, Grönqvist,
F. W., kommerseråd, Grönlund, E., kontorist, Haapajoki,
John, kontorist, Harju, S., typograf, Hemming, E., affärs-
man, Helenius, J. H., övermontör, Huberg, B. F., ingeniör,
Ikäheimo, Martta, Jukarainen, W., rappare, Jalovaara, E.,
järnvägstj. Kajaslampi, K., handelsb., Reponen, E., konto-
rist, Korhonen, V., fil. mag., Kuhlberg, Ellen, Lanér, 8.,
handelsb., Lassenius, A., häradsh., Lehmuskallio, Simo, järn-
vägstj., Lowenetzsky, A., kapten, Lindholm, V., typograf,
Lumme, Aino, Malmberg, 0., arb.-ledare, Moberg, U., po-
lyt., Molin, F.. typograf, Monsen, H., stud., Nissilä, W., kon-
torsb., Nissinen, Arvo, stud., Nyberg, R., kontorsb., Ny-
holm, V., elekt. montör, Nyrhinen, E., banktj., Nyström,
G., arkitekt, Paavilainen, H., fil. mag., Pettersson, V., kon-
torist, Pischow, A., kontorist, Pietikäinen, Allan, farmac,
Pyhäluoto, W., kontorist, Reudolph, Carl, sjöman, Rosen-
berg, Artur, ritare, Saharoff, W., handelsb., Saloniemi. J.,
polyt, Sjöman, N., lotsdirektör, Solhman, E., härads., Soi-
nio, K. stud., Stenius, H., urmakare, Stenius, Kurt, stud.,
Stenholm, N., handelsb., Suvirinne, W., stud., Tarasoff, Paul,
stud., Tallberg, Julius, handl., Tukeva, K., bokbindare, Törn-
roos, A., korresp., Wassenins, L., konsul, Wasastjerna, 8.,
protokolls., Wasström, P., typograf, Wasström, Martta,
Wauhkonen, W., mekaniker, Waulo, G. A., posttj., Wenners-
ström, E., murare, Wilskman, lektor, Wäänänen, P., polyt.,
Åberg, Urho, polyt, Öhrn, A., fotograf. — Summa 81.

Helsingfors den 10 maj 1911.

WÄINÖ SOLSTRAND.
EMIL NYLUND. O. FOCH.
G. E. LINDGREN. JOHANNES FUCHS.

SEVERI HARJU.
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REVISIONSBERÄTTELSE.

Helsingfors, den 10 maj 1911.

UNO WESTERHOLM.

Helsingfors 1911.
J. Simelii Arvingars Boktryckeriaktiebolag.

Undertecknade, utsedda att revidera Helsingfors Rodd-
klubbs räkenskaper för år 1910, hava verkställt detta upp-
drag och därvid funnit böckerna ordentligt förda och ut-
gifterna överensstämmande med företedda verifikat, varför
vi härmed föreslå beviljandet av ansvarsfrihet åt kassö-
ren.


