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Holy Riders MC Bergen 

Prospectkontrakt 
 
Navn: _________________________ 
 

Medlemsnr.: _________ 
 

Fødselsdato:_______________________ 
Adresse:       _______________________ 
Postnr/sted: ________________________ 
 
MC-lappen: Ja / Nei 
MC-eier:      Ja / Nei  
 
Sivilstand:   ________________________  

Menighet:    ________________________ 
Kirkesamfunn:______________________ 
Adresse:         ______________________ 
Postnr/sted:    ______________________ 
Tlf menighet:  ______________________  
Menighetsleder:_____________________ 
Tlf. menighetsleder:__________________ 

Evt. navn og medlemsnr på ektefelle: ____________________________________________  
 

Les igjennom og kryss av for punktene for å bekrefte hvert av utsagnene under: 
o Jeg bekjenner meg som personlig kristen og bekjenner den oppstandne Jesus Kristus som min 

Herre og Frelser. Jeg vil strebe etter å følge Guds ord og Bibelens retningslinjer for hvordan jeg bør 
leve som kristen. 

o Jeg har vært medlem i Holy Riders Bergen i minst 6 måneder og satt meg inn i hva prospect-
ordningen innebærer. Jeg har blitt kjent med avdelingens medlemmer, vært aktivt med i samlinger 
og arrangement, og har fått erfaring i avdelingens utadrettete virksomhet. Jeg ser derfor misjon i 
MC-miljøet som en tjeneste Gud har kalt meg til, og ønsker å utføre denne tjenesten som en del av 
Holy Riders Bergen, sammen med avdelingens øvrige medlemmer. 

o Holy Riders Bergen er ingen menighet. Derfor vil jeg tilhøre og delta i en lokal menighet. Jeg vil så 
langt det er mulig arbeide for at menigheten skal se meg som sin utsendte misjonær i MC-miljøet. 

o Jeg har gjort meg kjent med, og vil følge Holy Riders MC's målsettinger, regler, gjeldende 
internasjonale og nasjonale statutter, og avdeling Bergens retningslinjer. 

o Jeg vil ikke bruke alkohol eller andre rusmidler ved bæring av prospectmerket. 
o Jeg vil medvirke til trafikksikker og hensynsfull kjøring ved å gå foran som et godt eksempel. 
o Jeg kommer ikke til å låne bort prospectmerket. 
o Jeg er kjent med og godtar ved evt. brudd på disse reglene, at avdelingsstyret kan trekke retten til 

å være prospect tilbake. Jeg vil rette meg etter et slikt vedtak. 
o Dersom jeg selv ikke lenger ønsker å være prospect, plikter jeg å gi beskjed til avdelingsstyret. 

Retten til å bære prospectmerket opphører da. 
o Dersom retten til å være prospect bortfaller, f.eks. i hht. ovenstående punkter, kan avdelingsstyret, 

evt. sammen med sentralstyret, kreve inn prospectmerket vederlagsfritt. Jeg vil etterkomme et slikt 
krav og levere prospectmerket løst eller på de(t) plagg som bærer det umiddelbart. Plagg kan fås 
tilbake mot kostnaden av å fjerne ryggmerket fra det (evt. skader ved fjerning erstattes ikke). 

Beskriv med egne ord hvorfor du ønsker å være prospect i avdeling Bergen og 
tjenesten du ønsker å utføre. Skriv utfyllende og vær konkret. Skriv også noe om hva 
du har deltatt på og hvordan du opplever dette. Bruk baksiden eller skriv på eget ark. 
 
_________  ______________________________ 
Dato   Søkers underskrift 
 

For avdelingsstyret: 

Medlem innmeldt dato: _________  Søknad godkjennes av avdelingsstyret:  Ja / Nei (saksnr: __ / __ ) 

Underskrift av to i avdelingsstyret: __________________________  ___________________________ 


