Den Stolte og Ærverdige Rallarklubben
av Malmbyen Narvik innkaller til

Generalforsamling

2016
FLISE-KLUBBEN
Lørdag 5. mars kl. 15.00
i våre klubblokaler
i Lokstall 1
Tradisjon tro
Rombaksmusikken kommer på besøk
Bespisning
Vi minner alle ædle medlemmer av Rallarklubben om å
fornye sitt medlemskap, i denne vår stolte og ærverdige
klubb. Medlemsavgiften kan i tillegg til bankgiro, også i
år betales på nettbank.

Å

STATUS PR. 31.12.16:

RSBERETNING
2015

Økonomi. . . . . . . . . . . . kr. 131.470,95
Lirekassekonto . . . . . . . kr. 11.995,26
Medlemstall = 3.869 . . . (54 nye medl.)

for Den Stolte og Ærverdige Rallarklubben
av Malmbyen Narvik

D

Det har i perioden vært avholdt 2
styremøter og 3 styre- og komitemøter.
I tillegg har det vært arbeidsmøter i
komiteene i forbindelse med Vinterfestuka,
Arctic Race og Generalforsamlingen.
NRK Sommerbåten 2015
Den 30. juni besøkte Sommerbåten Narvik. Her
ble Rallarbyen behørlig presentert med historier
fra banebyggingen, dåp av programlederne og en
flott presentasjon om Svarta Bjørn som ble
fremført av Vera Steine. Dette ble vist direkte på
rikskanalen NRK 1 i beste sendetid.
Medlemskap
Antall medlemmer nærmer seg 3900. Antallet er
jevnt stigende, men vi ønsker fortsatt å rekruttere
flere inn i vår ærverdige klubb. Vi har også delt ut
en del medlemskap på arrangementer til bedrifter
i byen utenom Vinterfestuka.
Også i år fikk samtlige Svarta Bjørn representanter
medlemskap i gave fra klubben.
Vinterfestuka 2015
Vinterfestuka 2015 ble gjennomført i tiden 7. til
15. mars. Rallarklubben gjennomførte også i år et
planleggingsmøte med Stiftelsen Vinterfestuka i
januar, dette for å fortsette det gode og fruktbare
samarbeidet med Stiftelsen. For øvrig startet styret
og komiteene tidlig i januar med planleggingen av
årets Vinterfestuke.
Den Stolte og Ærverdige Rallarklubben av Malmbyen Narvik gjennomførte i Vinterfestuka 2015
tradisjon tro sine arrangementer og deltok som
samarbeidspartner på flere av Vinterfestukas
arrangementer.
Lørdag 7. mars arrangerte Den Stolte og
Ærverdige Rallarklubben av Malmbyen Narvik
beslegging av Rallar og Svarta Bjørn statuene.
Besleggere var Ordfører i Ballangen, Anne-Rita
Nicklasson og daglig leder ved LKAB Narvik,
Jacob Steinmo.
Sleggeklang var forsangere med sang og spill. Det
ble det servert gløgg til de fremmøtte.

Barnas Kostymetog:
Barnas Kostymetog hadde sin start i år i fra skolegården, Frydenlund skole. Toget gikk gjennom
sentrum til Lokstall 1 der det ble servert kaffe,
brus og hjemmebakte kaker som i stor grad er
bakt av klubbens medlemmer. Klubben fikk også
sponset flere store kaker fra bedrifter i byen. Arrangementet gir klubben noe overskudd, selv om
dette betyr mye arbeid for hver enkelt. Etter at arrangementet var ferdig og lokalet ryddet, ble hele
dugnadsgjengen fra klubben invitert til pizza på
Napoli.
Fliseklubben
På Barnas dag kl 16.00 gjennomførte Fliseklubben sin Generalforsamling på klubbens
oppvarmede Hybel. Fliseklubben feiret 10 årsjubileum og det ble det ble utdelt egen jubileumsnål til samtlige frammøtte. På Generalforsamlingen var det 25 deltagere, noe som er ny rekord.
Etter gode historier fra rallartiden, konkurranser
og quiz ble det servert pizza. Rombaksmusikken
var også på besøk.
Rallargudstjenesten søndag 8. mars på Hergot
kapell ble som tidligere år en fin opplevelse for alle
fremmøtte. Også i år betaler klubben for leie av
buss, noe som gjør at transport for de som ønsker
å delta på dette arrangementet er gratis tur/retur
til gudstjenesten. Dette arrangementet er blitt et
populært innslag i Vinterfestuka med fullsatt
kapell også denne gangen. Det ble lagt ned
blomster på en av gravene av Svarta Bjørn. Agge
Theander fortalte en gripende historie om
personene som var gravlagt her. Etter seansen på
kirkegården er det en fin tradisjon med kirkekaffe
i kapellet.
Korsene på Rallarkirkegården trengte sårt et
vedlikehold denne våren. Samtlige skilt ble derfor
demontert, og korsene ble delvis klargjort for
maling. Det viste seg at korsene har fått en del
skader og har trukket mye vann inn i treverket.
Dette ble forsøkt å finne løsning på, men den våte
sommeren medførte dårlig tørke, så dette arbeidet
ble utsatt til våren 2016.

Barnas scene:
Bjørn og Johnny hadde sine arrangementer med
«Rallarliv for 110 år» siden og «Narvik blir by» på
Narvik Storsenter. Rimi/Narvik Storsenter sponset
boller og juice til alle barn i forbindelse med forestillingene. Dette var 14. året som disse forestillingene er gjennomført av Bjørn og Johnny med
like stor innlevelse både av barn og voksne.
Sleggeklang
Vårt eget sangkor, Sleggeklang er i flott utvikling
og stadig mer populært og etterspurt. I tillegg til å
delta på Rallarklubbens egne arrangementer og
oppdrag, har koret vært på institusjoner og opptrådt med sin vakre sang, hele 33 opptreden har
de hatt i Vinterfestuka. Årets siste opptreden var i
september i forbindelse med offisiell åpning av
Rombak krysningsspor, samt Høgskolens 60-årsjubileum og årsmøte for Norges Kirkebyggkonferanse. Søndag 13. september arrangerte
koret en dagstur til Tornehamn rallarkirkegård for
interesserte i klubben. Svarta Bjørn deltok også på
denne flotte dagen på høgfjellet.
Årets VU utstilling
Årets VU vindu/utstilling ble tildelt Agenda. Her
hadde de omgjort hele sitt lokale i rallarstil. I tillegg hadde samtlige korrekte antrekk gjennom
hele Vinterfestuka. En stor takk til alle andre bedrifter som gjør en utmerket jobb for å skape eget
rallarmiljø på arbeidsplassene.
Generalforsamlingen
Det var 177 Kokker og Rallare «t’svars» på årets
Generalforsamling. Generalforsamlingen ble avviklet i oppvarmede lokaler på Grand etter Svarta
Bjørn konferansen. Dette innebar at lokalet måtte
ryddes og bord og stoler måtte på plass, men en
stor dugnadsgjeng fra klubben bidro til at
Generalforsamlingen kunne starte til normal tid.
Etter Rallargilde ble det åpnet for rallarfest med
dans ut i de små timer.
Årets Malmklump
Årets Malmklump ble ikke utdelt i år. Det som er
nytt fra 2014 er at Else Husjord har utformet et
anheng med en malmklump. Det er godkjent av
styret, og vil for fremtiden bli utdelt sammen med
årets malmklump.
Folkefest i Rombaksbotn
Det ble ikke arrangert Folkefest i Rombaksbotn i
år. Dette ble besluttet av Stiftelsen Vinterfestuka.

Derfor valgte klubben å bruke store ressurser på
deltagelse i årets sluttetappe av Arctic Race of
Norway som var i Narvik.
Arctic Race of Norway
Klubben satte sitt preg på Narvik sentrum lørdag
15. og søndag 16. august. Her hadde vi stor stand
på torvet det det ble kokt bålkaffe, arrangert konkurranser, sang og spill av Sleggeklang og Trulte.
Det ble delt ut rallarhatter med dåp til TV2’s programledere på direktesendt TV som ble sendt til
hele 180 land. Vi var med på et arrangement som
fikk kommentatoren i Eurosport på deres
direktesending til å si «The finale circle in Narvik,
best ever seen».
Takk for et godt samarbeid
Den Stolte og Ærverdige Rallarklubben av Malmbyen Narvik vil i ærbødighet takke Verdens eneste
Rombaksmusikk, Svarta Bjørn komiteen og Svarta
Bjørn, egen bank Nordea og andre sponsorer for
et fortreffelig og godt samarbeid også i år.
Klubbens lokaler
Klubbens lokaler i Lokstall 1, Hybelen og lagret,
er vi særdeles godt fornøyd med, og brukes flittig
til møter og øvinger.
Egen økonomi
Vår økonomi er utelukkende basert på innbetalte
medlemskap og penger fra våre sponsorer.
En stor utgiftspost dette året er at vi har investert i
ny nettside, noe som har kostet klubben kr
56.250.Kontobeholdningen viser at vi har gått i stort
minus i 2015. Dette kan innebære at vi må
redusere vår aktivitet framover hvis vi ikke klarer å
få noe påfyll i en slunken kasse. Uten dette vil vi
ikke være i stand til å profilere klubben,
RallarBy1, Vinterfestuka og Folkefesten i Rombaksbotn.
Det er satt ned en egen komite som skal arbeide
for å skaffe midler for en ny profileringstur til
Røros i 2017. Dette arrangementet er avhengig av
støtte av rallarbyens næringsliv for å kunne
realiseres!
Narvik januar 2016
Trond Hansen, Overrallar
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