
HELSINGFORS RODD-
KLUBB.

Höstregattan
den 3 och 4 september 1910.

Lördag: kl. 4.
1. Tävlan i 4-årade utriggare för nybörjare om W. Flan-

ders pokal.
2. Tävlan i 4-årade utriggare om en av Helsingfors

roddklubb år 1908 stiftad trofé.

Söndag: kl. >/»5.
3. Tävlan i 4-årade utriggare om ett av Helsingfors

roddklubbs styrelse år 1909 stiftat juniorpris.
4. Tävlan i 4-årade utriggare om ~Vandringshornet".
5. Tävlan i kanoter.
6. Tävlan i roddkanoter för damer.
7. Tävlan i 4-årade utriggare om ~finskt mästerskap",

stiftat år 1910 av Finska roddförbundet.

Loppen I—s ske å c:a 1 eng. mils (c:a 1609 m.),
loppet 6 å c:a I j2 eng. mils, loppet 7 å c:a 2000 m. bana.

Loppen 4—6 äro öppna endast för medlemmar av
Helsingfors roddklubb.



I tävlingarna deltaga:
(De med fet stil tryckta siffrorna motsvara lagens igenkänningstec-

ken vid tävlingarna.)

Lopp 1.
Is Polytekniska roddklubben: I P. Väänänen, II X. Mo-

berg, 111 U. Åberg, IV P. Tarasoff; cox: L. M. Ca-
lonius.

2: Helsingfors roddklubb: I E. Eriksson, II V. Henriks-
son, 111 K. Soinio, IV V. Ekström; cox: R. Nyberg.

Lopp 2.
Is Polytekniska roddklubben: samma lag som i lopp 1.
3: Helsingfors roddklubb: I K. Stenholm, II E. Lönnberg,

111 J. Fuchs, IV E. Nylund; cox: V. Henriksson.
4: Helsingfors roddklubb: I E. Selin, II E. Forsman, 111

V. Nyholm, IV J. Helenius; cox: J. K. Tukeva.

Lopp 3.
is Polytekniska roddklubben: samma lag som i lopp 1.
2: Helsingfors roddklubb: d:o d:o.

Lopp 4.
Helsingfors roddklubbs båda lag i lopp 2.

Lopp 6: start 1.
Is Marta Wasström och 2s Ellen Kuhlberg.

Lopp 5.
Is W. Vauhkonen och 2s V. Jukarainen.

Lopp 6: start 2.
Is Olga Backman och 2: Anna Backman.

Lopp 7.
Polytekniska roddklubben och Helsingfors roddklubb.

Samma lag som i lopp 2.



STADGAR lör HELSINGFORS RODDKLUBB.
§ 1. Klubbens ändamål är att sprida håg för och

färdighet i rodd, såsom en stärkande och nyttig kropps-
övning.

§ 2. Klubbens angelägenheter handhavas av en
styrelse bestående av sex (6) ledamöter: ordförande,
viceordförande, sekreterare, skattmästare, roddchef och
materialförvaltare. Styrelsen väljes årligen vid allmänt
sammanträde under våren. Till revisorer för det lö-
pande årets räkenskaper, samt för inventering av klub-
bens egendom väljas om hösten två av klubbens leda-
möter, ävensom två suppleanter. Alla val ske med
slutna sedlar.

§ 3. För inträde i klubben fordras anmälan hos
någon ledamot av styrelsen. Inträdesavgiften utgör tio
(10) mark, årsafgiften bestämmes årligen vid vårsam-
manträdet, dock får densamma ej överskrida tjugo
(20) mark. Ständig medlem erlägger en gång för alla
etthundra (100) mark. Årsavgiften uppbäres före den
1 juni. Ledamot, som ej inom stadgad tid erlagt års-
avgiften, anses hava utträdt ur klubben. Varje i
klubben inträdande ledamot erhåller, förutom dessa
stadgar, ett ex. av roddreglementet. Den, som gjort
sig särdeles förtjänt om klubben eller på ett utmärkt
sätt främjat dess intressen, kan på styrelsens förslag
vid allmänt sammanträde väljas till hedersledamot och
vare såsom sådan befriad från årsavgifter.

§ 4. Allmänna ordinarie sammanträden hållas, ett
på våren, före roddövningarnas början, samt ett på
hösten efter deras slut. Styrelsen eger rätt att även
däremellan utlysa extra allmänna sammanträden. Kal-
lelsen till sammanträden tillkännagives genom annons
i några av stadens tidningar en vecka förut.
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§ 5. Vid vårsammanträdet förekommer: l:o) sty-
relsens berättelse för föregående förvaltningsår; 2:o)
revisorernas berättelse; 3:o) beslut om ansvarsfrihet
för styrelsen; 4) bestämmandet av årsavgiften; 5:o)
styrelseval; 6) beslut om kapprodd och utfästande av
pris till sådan. Vid höstsammanträdet förekommer:
val av revisorer. Vid allmänna sammanträdet kunna
för övrigt behandlas sådana frågor, som av styrelsen
eller enskilda ledamöter väckas. Styrelsens ordförande
eller, i hans frånvaro, viceordföranden leder förhand-
lingarna vid dessa sammanträden, och är hans röst av-
görande i händelse av lika röstetal.

§ 6. Styrelsen anordnar roddövningar samt upp-
gör förslag till roddreglemente, som av klubben vid
allmänt sammanträde fastställes, samt har inseende över
klubbens båthus. Sådant roddreglemente, samt dess
tillfälliga tillägg skola finnas i båthuset anslagna.

§ 7. Förslag till ändring av eller tillägg till stad-
garna skall avlämnas skriftligen till styrelsen senast
fem (5) dagar före vår- eller höstsammanträdet samt
blir vilande till följande ordinarie eller allmänna sam-
manträde. Till antagande av sådant förslag fordras
2 / 3 röstpluralitet.

Helsingfors roddklubbs stadgar första gången stad-
fästa av Kejserliga Senaten den 20 februari 1885 och
i deras förändrade ovanstående lydelse av guvernören
i Nylands län den 5 april 1892.


