Den Stolte og Ærverdige Rallarklubben
av Malmbyen Narvik innkaller til

Generalforsamling

2018
FLISE-KLUBBEN
Lørdag 10. 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. 31.12.17:

RSBERETNING


for Den Stolte og Ærverdige Rallarklubben
av Malmbyen Narvik

D

et har i perioden vært avholdt 2 styremøter
og 4 styre- og komitemøter. I tillegg har
det vært arbeidsmøter i komiteene i
forbindelse med Vinterfestuka og andre aktiviteter
gjennom hele året. Det har også vært avholdt
planleggings-/samarbeidsmøter med
Vinterfestuka. Rallarklubben startet nyåret med
forberedelser til Vinterfestuka 2017 tidlig i januar.

Tur til Rørosmartnan
Parallelt med forberedelsene til Vinterfestuka
valgte vi å dra til Rørosmartnan i perioden 22.-26.
februar. 28 kokker og rallare fra klubben inkludert
koret vårt Sleggeklang dro for å markedsføre
Narvik. Vi hadde med oss markedsmateriell fra
Narvik, Narvikfjellet og Vinterfestuka og vi møtte
arrangørene av martnan. Sleggeklang hadde
spontankonserter allerede på Evenes lufthavn, og
vi gjorde oss bemerket for å lokke flest mulig til
Narvik. Dette er 2. gangen Rallarklubben dro til
Røros, sist for tre år siden. Rørosmartnan har
50-70.000 gjester så det er nok å ta av for å vise
frem Narvik. Dette har aldri vært mulig å
gjennomføre uten god støtte fra våre gode
samarbeidspartnere og reisen startet med sponset
frokost på hotellet vårt Grand Royal. I tillegg til
sponsorer har klubben arrangert lotteri for å dekke
utgiftene. Ordfører Hans Vintervold på Røros fikk
utdelt medlemskap i Den Stolte og Ærverdige
Rallarklubben av Malmbyen Narvik etter et
interessant møte der vi utvekslet erfaring fra
hverandres festivaler.
Vinterfestuka 2017
Vinterfestuka 2017 ble gjennomført i tiden
17. - 26. mars. Den Stolte og Ærverdige
Rallarklubben av Malmbyen Narvik gjennomførte
i Vinterfestuka 2017 tradisjon tro sine
arrangementer og deltok som samarbeidspartner
på flere av Vinterfestukas arrangementer.
Lørdag 18. mars arrangerte Den Stolte og
Ærverdige Rallarklubben av Malmbyen Narvik
beslegging av Rallar og Svarta Bjørn statuene.
Besleggere var Ordfører i Narvik Rune Edvartsen
og Britt-Inger Kaiander Frydendal.
Sleggeklang var forsangere med sang og spill.
Det ble det servert gløgg til de fremmøtte.

Økonomi.................... 207.714,58 specidaler

Lirekassekonto.............15.656,14 specidaler
Medlemstall: = 4141........... (111 nye medl.)

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 samt en del gode
sponsorer fra byens næringsliv. 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 15.00 gjennomførte
Fliseklubben sin Generalforsamling på
klubbens oppvarmede lokale i Lokstall 1.
På Generalforsamlingen var det 28 deltagere,
noe som er ny rekord. Overrallar gav informasjon
om Rallarklubben og fra rallartiden. Etterpå var
det konkurranser og quiz og arrangementet ble
avsluttet med at det ble servert pizza.
Rombaksmusikken var også på besøk. I forkant
av Vinterfestuka inviterte vi alle byens
barnehager til å lage en flott utstilling,
opptreden eller annet som fremmet rallarkulturen.
Skarpen barnehage, Victoriahamn barnehage og
Soria Moria barnehage fikk honnør og gave for
deres innsats for å fremme rallarkulturen. Dette
ønsker vi å fortsette med.
Rallargudstjenesten søndag 19. mars på Hergot
kapell ble som tidligere år en fin opplevelse for alle
fremmøtte. Også i år betalte 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. I år ble Samuel
Mortensen døpt under rallargudstjenesten.
Det ble lagt ned blomster på graven til
Malene Gabrielsdtr. 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.
Også i år deltok Rallarklubben på dugnad
på kirkegården i mai måned.

Barnas scene
Bjørn og Johnny hadde sine arrangementer med
«Rallarliv for 110 år» siden og «Narvik blir by» på
Narvik Storsenter. Dette var 16. året som disse
forestillingene er gjennomført av Bjørn og Johnny
med like stor innlevelse både av barn og voksne.
Disse forestillingene gir barn i barnehage og skoler
en unik mulighet til å lære seg om Narviks historie
og å «bygge» jernbane. I år deltok hele 445 barn
fra barnehager og skoler i kommunen.
Sleggeklang
Sleggeklang består av 18 sangere inkludert trekkspill og gitar.. De har hatt hele 35 opptreden
under årets Vinterfestuke. I tillegg har de vært
med som fadderkor i Korslaget, deltatt i nordisk
Jernbanesangerstevne i Seinajoki i Finland og
opptreden ifm avslutning for Elisabeth Enger og
utdeling av Æresmedlemskap. I tillegg har de
arrangert tur til Rallarkirkegården i Tornehamn.
Årets VU utstilling
Årets VU vindu/utstilling ble tildelt Narvikfjellet.
Narvikfjellet hadde pyntet både innvendig og
utvendig og tatt i bruk gammelt bestikk og andre
gjenstander i sin daglige drift. En fantastisk
opplevelse for oss i Rallarklubben. En stor takk til
alle andre bedrifter som gjør en utmerket jobb for
å skape eget rallarmiljø på arbeidsplassene.
Generalforsamlingen
Det var 248 Kokker og Rallare «t’svars» på årets
Generalforsamling, noe som atter en gang er ny
verdensrekord. Generalforsamlingen ble avviklet
i oppvarmede lokaler på Grand. Etter
Generalforsamlingen og Rallargilde ble det åpnet
for rallarfest med dans ut i de små timer.
Årets Malmklump
Årets Malmklump ble utdelt til BaneNor Narvik
for sin innsats for å fremme rallarkulturen og sitt
engasjement for Vinterfestuka.
Folkefest i Rombaksbotn
Det ble også i år arrangert Folkefest i
Rombaksbotn. Rallarklubben dro inn med
et stort mannskap dagen før og arbeidet for å få
området der Folkefesten avvikles i stand.
Verdensmesterskap i Malmklumpstøting
ble avviklet med 4 nye verdensmestre.

Arctic Race of Norway
Rallarklubben stilte også denne gangen opp for
å skape god rallarstemning i sentrum. Det ble
servert bålkaffe, sveler og solgt endel artikler.
Sleggeklang deltok også under årets Arctic Race
med sang og underholdning.
Æresmedlem
Rallarklubben valgte i år å tildele ei grepa kokke
den høytstående tittelen Æresmedlem. Elisabeth
Enger, tidligere Jernbanedirektør fikk utmerkelsen
på sin siste arbeidsdag i Jernbanedirektoratet der
hun arbeidet den siste perioden. Rallarklubbens
kor Sleggeklang overrasket henne på avslutningen
som kollegaene hadde i Oslo i dag. Der
underholdt de forsamlingen og tildelte henne
æresmedlemskapet for hennes innsats for
rallarkulturen i malmbyen Narvik.
Klubbens lokaler
Klubbens lokaler i Lokstall 1, Hybelen og lageret,
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 samarbeidspartnere. Kontobeholdningen pr 31.12.2017 viser
ikke hele sannheten da endel uoppgjorte faktura
fra turen til Sleggeklang til Oslo ikke er utbetalt.
Takk for et godt samarbeid
Den Stolte og Ærverdige Rallarklubben av
Malmbyen Narvik vil i ærbødighet takke Verdens
eneste Rombaks-musikk, Svarta Bjørn komiteen
og Svarta Bjørn, egen bank Nordea og andre
sponsorer for et fortreffelig og godt samarbeid
også i år. Vi er dere stor takk skyldig og takker i
ærbødighet for all støtte.
Narvik januar 2018
Trond Hansen, Overrallar

Returadresse:
Den Stolte og Ærverdige Rallarklubben av Malmbyen Narvik, Postboks 308, 8504 Narvik

