
2023
Den Stolte og Ærverdige Rallarklubben av Malmbyen Narvik

Fredag den 24. mars avholdes i  
«Royal Hall» på Quality Hotel Grand Royal 

Oppmøte kl. 18.00 (start kl. 18.30)

Generalforsamling

«RallarGilde» 

blir i «storstua» til Grand Royal, nærmere bestemt 
festsalen – ROYAL BLUE 

Kl. 17.00 setter vi oss til bords til nydelig Rallarkost. 
Alle medlemmer er velkommen 

kr. 400,- pr. kuvert 
(veil. pris kr. 450,- klubben sponser kr. 50,- pr. medlem) 

Påmelding ring: Grand Hotel tlf.: 76 97 70 00 
innen onsdag 15. mars 2022  

Etter generalforsamlinga blir det  
GENERALFORSAMLING/RALLARFEST   

i Royal Hall med god dansemusikk inn i de små timer  
med Helmuts Helmet.



Den Stolte og Ærverdige Rallarklubben
av Malmbyen Narvik 

T A T U T T E R  F O RS

   1.    Rallarklubben skal fremme Vinterfestuka og Rallarbyen Narvik. 
   2.    Rallarklubben skal arrangere festlige sammenkomster under klubbens stolte merke,  

der minst tre vers av Rombaksvisa synges. 
   3.    Rallarklubben skal ha et nært samarbeid med «broderklubben» i Kiruna, og det skal avholdes 

minst et felles styremøte i året, vekselsvis i Narvik og Kiruna så lenge det er aktivitet i begge 
klubber (endret 2012). 

   4.    Hver klubbs styremedlemmer har anledning til å delta på de respektive klubbers styremøter. 
Og hver klubbs betalende medlemmer har anledning til å delta på de respektive klubbers 
generalforsamlinger. 

   5.    Kun generalforsamlingen disponerer klubbens midler. Fullmakt kan gis til klubbens styre. 
   6.    Generalforsamlingen skal avholdes i Vinterfestuka hvert år. 
   7.    Alle valg skal skje åpent. 
   8.    Rallarklubbens styre består av Overrallar, Vicerallar/kokke, Skriver, Bokholder,  
          3 valgte styre-medlemmer og 3 vararepresentanter. 
   9.    Rallarklubbens Styre og Diplomskrivere velges for 2 år og velges på Generalforsamlingen. 
  10.    Det skal hvert år også velges: Valgkomité, Fæst- og Blæst komité og en Barnas komité.  
          Komiteéne består av minst 3 medlemmer pr. komité. I tillegg skal det velges: 
          Materialforvalter og Lirekassekomité med 2 stk medlemmer.  
          Generalforsamlingen velger representanter.  
          Komitemedlemmene velges for 1 og 2 år annen hver person for å få kontinuitet. 
  11.    2 styremedlemmer (overrallar og bokholder) er klubbens prokura. 
  12.    Rallarklubben kan gi økonomisk stønad til VU-fremmende tiltak. 
  13.    Æresmedlemmer kan opptas i klubben vederlagsfritt. 
  14.    Kontingenten skal settes inn på konto og forrentes. 
  15.    Som nye medlemmer kan tas opp: enhver som i tanke, ord eller gjerning arbeider  
          for Rallarklubben, Vinterfestuka og malmbyen Narviks fremme. 
  16.    Statuttene for Rallarklubben kan ikke endres uten 2/3 flertall  
          av de medlemmer som er på generalforsamling. 
  17.    Generalforsamling skal avholdes i oppvarmede lokaler. 
  18.    Generalforsamlingen fastsetter medlemsavgiften for hvert år. 
  19.    Det bevilges hvert år kr. 2500,- som tilskudd til Rombaksmusikken. Det gis anledning til  

å behandle ekstra søknader om midler til prosjekt som er i henhold til klubbens statutter. 
  20.    Det bevilges hvert år kr. 2500,- som tilskudd til Svarta Bjørn komitéen og Binneklubben.  
          Det gis anledning til å behandle ekstra søknader om midler til prosjekt som er i henhold  
          til klubbens statutter. 
  21.    Årets Malmklump er en utmerkelse som kan tildeles personer, bedrifter, institusjoner  

eller organisasjoner som har utført handlinger i ord eller gjerning til støtte og fremme  
av Rallarklubben og/eller Rallarmiljøet i Narvik. 

          Prisen skal henge høyt og kun deles ut når man finner det forsvarlig. Generalforsamlingen  
          gir styret fullmakt til å finne en verdig kandidat. Prisen heter: Årets Malmklump. 
 



Det har i perioden vært avholdt  
5 styremøter og 6 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 2022 tidlig i januar. 
 
 
Vinterfestuka 2022 
Vinterfestuka 2022 ble gjennomført i  
tiden 18.-27. mars.  
Den Stolte og Ærverdige Rallarklubben av  
Malmbyen Narvik gjennomførte i Vinterfestuka 
2022 i tradisjon tro sine arrangementer og deltok 
som samarbeidspartner på flere av Vinterfestukas 
arrangementer. 
 
Fredag 18. mars deltok Den Stolte og Ærverdige 
Rallarklubben av Malmbyen Narvik på  
bekransning av Rallar og Svarta Bjørn statuene.  
 
Lørdag 19. mars arrangerte Den Stolte og 
Ærverdige Rallarklubben av Malmbyen Narvik 
beslegging av Rallar og Svarta Bjørn statuene.  
Besleggere var Line Eidum  og Knut Ravlo 
Sleggeklang var forsangere med sang og spill.  
Det ble det servert gløgg til de fremmøtte. 
  
 
Barnas Kostymetog 
Barnas Kostymetog ble for første gang i historien 
avlyst på grunn av  s æ r d e l e s  dårlig vær. 
På grunn av dette ble underholdning for barna 
flyttet inn i Folkets hus, der det ble gjennomført 
et flott arrangement. 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 I studiosalen. 
På Generalforsamlingen var det 20 deltagere.   
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 2017 inviterte vi alle 
byens barnehager til å lage en flott utstilling,  
opptreden eller annet som fremmet rallarkulturen.  
Dette har blitt en tradisjon, men i 2022 fikk vi 
dessverre ikke anledning til å dra rundt i 
barnehagene på grunn av regler i forhold til Pan-
demien. 
 
Rallargudstjenesten søndag 20. 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. Det ble gitt en gave på 
kr 5000 til menigheten på Hergot som drifter 
både kapell og uteområdet på en fantastisk måte. 
Også i år ble det lagt ned blomster av  
Agge Theander. 
Etter seansen på kirkegården er det en fin  
tradisjon med kirkekaffe i kapellet. 
Som alle år deltok Rallarklubben på dugnad  
på kirkegården i Juni måned. 
 
 
Sleggeklang 
Sleggeklang består av sangere og musikanter.  
De har hatt hele 29 opptredener under årets 
Vinterfestuke. Koret var også på graven til 
medlem nr 1 Per Frydendal og avsang 3 vers  
av Rombaksvisa og la på blomster på graven.  

D

Å RSBERETNING 
 2022

for Den Stolte og Ærverdige Rallarklubben  
av Malmbyen Narvik

STATUS PR. 31.12.22: 

Økonomi................................435.274,22 specidaler 

Lirekassekonto .......................17.840,89  specidaler 

Grasrotandelen i 2022 
med 24 givere ...........................13.133,79specidaler 

Medlemstall: = 4579 ......................(118 nye medl.)



 
Årets VU vindu / bedrift 
Årets VU vindu / bedrift ble tildelt Agenda 
En stor takk til alle andre bedrifter som gjør en  
utmerket jobb for å skape eget rallarmiljø på 
arbeidsplassene. 
 
Årets Malmklump gikk til Kirstin Sletten,  
Nordea for sitt engasjement og samarbeid  
med Rallarklubben i en årrekke. 
 
 
Generalforsamlingen 
Nytt av året var at Rallargildet ble avholdt før 
generalforsamlinga 
Det var 130 Kokker og Rallare «t’svars» på årets 
Generalforsamling. Generalforsamlingen ble  
avviklet i oppvarmede lokaler på Grand.  
Etter Generalforsamlingen og Rallargilde ble det 
åpnet for rallarfest med dans ut i de små timer. 
 
 
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.  
Vi ønsker fremdeles å få med oss flere medlemmer 
inn på dette arrangementet. 
Verdensmesterskap i Malmklumpstøting  
ble avviklet med 4 nye verdensmestre. 
 
 
Hagefest på Ofoten Museum 
I forbindelse med kulturminnedagene 2022 
inviterte Narvik Museum på Hagefest.  
Temaet var «Drivkraft» og frivilligheten står  
i fokus, 2022 er frivillighetens år. 
Rallarklubben stilte med bålkaffe og sveler,  
pluss salg av kopper, pins og nytrykte T-skjorter. 
 
 

Julegrantenning  
Rallarklubben var med på årets Julegrantenning  
i Sentrum, sammen med flere lag og foreninger.  
Vi serverte bålkaffe og saft til alle som ville ha i et 
flott vintervær. 
  
Også i 2022 har vi delt ut en rekke medlemskap, 
fra Narvik i sør til Svalbard i nord. 
 
 
Klubbens lokaler 
Klubbens lokaler i Lokstall 1, Hybelen og lageret,  
er vi særdeles godt fornøyd med, og de brukes 
flittig til møter og øvinger.  
 
 
Egen økonomi 
Vår økonomi er utelukkende basert på innbetalte 
medlemskap og penger fra våre samarbeids- 
partnere. Kontobeholdningen pr 31.12.2022  
viser en bra utvikling og sunn økonomi.  
Rallarklubben oppfordrer medlemmene til å støtte 
klubben gjennom grasrotandelen noe som i 2022 
bidro til 13133 specidaler til klubbkassen. 
 
 
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, 
Stiftelsen Vinterfestuka 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, februar 2023 
Teddy Skjulstad, Overrallar 
 

Støtt Rallarklubben  
gjennom Grasrotandelen. 
Org. nr. 990 794 251



Adresse-endring - se Rallarklubbens nettsider: www.rallarklubben.no 
Facebook: facebook.no/rallarklubben

O R S L A G  T I L  D A G S O R D E NF 
Vi ankommer Royal Hall på Grand, i god tid 

slik at Generalforsamlingen kan begynne presis kl. 18.30

1. Offisiell åpning. 
2. Tre vers av Rombaksvisa avsynges  
    med god hjelp av verdens eneste 
    Rombaksmusikk og Sleggeklang. 
3. Høy halsskyll? 
4. Godkjenning av innkallingen. 
5. Godkjenning av dagsorden 
6. Valg av ordstyrer, skriver, 3 stykker telle-

korps og 2 til å underskrive protokollen. 
7. Hilsninger 

8.    Høy halskyll! 
9.    Årsberetning 2022 
10.  Verdens eneste og beste Rombaks-musikk 

fremfører selvkomposisjoner 
11.  Regnskap 2022 
12.  Sleggeklang underholder 
13.  Innkomne forslag 
14.  Valg 
15.  Høy halskyll! 
16.  Avslutning ca. kl 21.30

Styret i Rallarklubben har i inneværende periode bestått av:

Overrallar:           Teddy Skjulstad  
Vice-rallar:          Alexander Strømsnes  
Skriver:               Anne Dølør  
Bokholder:          Tonje Frydendal   
Styremedl.:          Barbro Husjord, Einar Bruvold 
                            og Roger Røssås 
Vararep.:             Anne Tora Five Lunde  
                           Alexander Fjelde og  
                           Trond A Hansen 
Diplomskriver:   Anita Pedersen 
Diplomskriver- 
aspirant:             Ida Trældal Rystad  
Materialforv.:      Ivar Klavenes 
Fæst & Blæst:      Line Bruvold, Jørn Nilfjord  
                           Robin Velvin, 
                           Trine Pettersen-Sommerseth 
                           og Guttorm Verpelstad 
  

Barnas komite:  Inger Lise Sletten,  
                         Charlotte Bartholsen Greger, 
                         Lisa Mari Pettersen,  
                         Ida Brækkan, Frida Remlo 
                         og Vibeke Hammarstrøm 
Sleggeklang repr:  Yngvar Egilsrud 
Lirekasse:           Kjell S. Jakobsen og 
                         Odd-Harald Pedersen  
Revisorer:          Iris Bartholsen og  
                         Lena Klavenes 
Valgkomite:       Frank Føre,  
                         Svein Erik O Kristiansen
                         og Marit Reinkjøp 
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