
 

 

                  

                 
 

Velkommen til 

Holy Riders MC Bergen 

 
 

 

Holy Riders MC 
Holy Riders MC er en norsk kristen 

motorsykkelklubb stiftet i 1981. 
Mottoet vårt er: På veien for Jesus. 
 

Målsetning 

Holy Riders’ målsetning er å spre evangeliet om 

Jesus i MC-miljøet. Vi er MC-folk for MC-folk. 

Vi er en naturlig del av MC-miljøet, er med på 

MC-treff, fester, turer og annet. 

Vi arrangerer også egne turer, treff og annet. 

Pilegrimstreffet i juni er vår egen storsamling 

hvor vi ønsker å samle alle som er med. Ellers 

har de ulike avdelingene ulike arrangement og 

klubbkvelder med samlinger gjennom hele året.  

Geografisk spredning 
Klubben har i årenes løp spredt seg utover våre 

landegrenser. I Sverige og Tyskland har vi flere 

avdelinger. 

Vi har de siste årene fått medlemmer både i 

Ukraina og Russland og er godt i gang med å 

starte avdelinger der også.  
Som medlem i Holy Riders MC blir du derfor en 

del av en stor familie. 
  

 

Power 
Holy Riders utgir sitt eget medlemsblad Power. 

En gang i året sendes også Power til alle MC- 

og bikerklubber i Norge. 

 

Hvor finner du mer informasjon: 

På www.holyriders.no finner du:  

- oppdatert informasjon om hva som skjer 

- kontaktinformasjon sentralt 

- internasjonale og nasjonale statutter  

- regler rundt medlemskap, prospect og 

ryggmerke 

 

 

EMC 
Gjennom EMC, European Motorcyclists for 

Christ, har vi kontakt med kristne MC-klubber 

over hele Europa. EMC-rally er et felles treff 

som samler kristne MC-folk og arrangeres i 

august hvert år i forskjellige land. 
 

 
 

Således har vi et unikt nettverk med fantastiske 

muligheter for de som ønsker å reise langt … 
 

 

http://www.holyriders.no/


 

 

Lokalt: 

Holy Riders MC Bergen 
Holy Riders MC Bergen er avdelingen som 

dekker Bergen og omegn. Vår nærmeste 

naboavdeling HR Nordhordland, har tilhold på 

Hjelmås i Lindås kommune. Sørover er HR 

West i Haugesund/Karmøy nærmeste avdeling. 
 

 
 

På www.holyriders.no/bergen finner du nyttig 

informasjon som gjelder vår avdeling:  

- samlinger og hva som skjer lokalt  

- kontaktinformasjon til avdelingen 

- klubbhusadresse og kart hvordan du finner 

fram til oss 

- våre lokale statutter 

 

Holy Riders Bergen samles hver mandag i 

klubbhuset i Godvik. 

Du finner alt vi er engasjert i i vår kalender på 

hjemmesiden. Dette er en åpen Google-kalender 

du kan kopiere til kalenderen din. Adressen er 

HRMCB@gmail.com. 

Vi har også vår egen Facebook-profil. 

Medlem 
Holy Riders er en tverrkirkelig organisasjon. 

Klubben er alkoholfri og er åpen for alle, uansett 

alder eller kjønn og type sykkel. Alle er 

velkommen i klubben, men for å motta og bære 

ryggmerke gjelder visse betingelser. 

 

Prospect 
Avdelingen praktiserer prospectordning i 

samsvar med nasjonale statutter. I prospecttiden 

skal medlemmet forberedes til å bære 

ryggmerke. For å søke som prospect gjelder de 

samme betingelsene som ryggmerke, med unnta 

av at det kreves minimum 6 måneders aktivt 

medlemskap, se nedenfor. 

Ryggmerke 
I ”nasjonale statutter” finner vi bestemmelser 

om ryggmerke og prospectordning. Vi har også 

noen tilleggsregler i avdelingen. I korte trekk 

summerer vi det slik: 

 Være bekjennende kristen og tilhøre en lokal 

menighet  

 Bevissthet rundt sin tjeneste i Holy Riders og 

ha god kjennskap til HR lokalt og sentralt  

 Minst ett års aktivt medlemskap, både innad i 

avdelingen og i utadrettet arbeid 

 Må ha fylt 19 år  

 Må ha egen motorsykkel eller kunne 

disponere en  

 Avdelingens ledelse skal godkjenne 

kandidaten  

Medlemmet må selv søke om ryggmerke. 

Dette skjer på fastsatte skjema og etter 

samtaler med ledelsen i avdelingen. Søknaden 

skal godkjennes av sentralstyret, og selve 

ryggmerkeutdelingen skjer personlig på 

Pilegrimstreffet eller årsmøte sentralt.  
 

Kontaktinformasjon  HR Bergen 
 

Hjemmeside: www.holyriders.no/bergen. 

Klubbhusadresse: Godvik bedehus 

         Breivikstølen 5, Godvik 

Postadresse:  Holy Riders MC Bergen 

  c/o Arne Gustav Bønes 

  St.Hanshaugen 26 B 

  5142 Fyllingsdalen 

E-postadresse: bergen@holyriders.no  

Tlf avdelingsleder: 952 35 911, Arne Gustav 

Ikke nøl med å ta kontakt om du er nysgjerrig 

eller lurer på noe. 

 

Er dette interessant for deg, så bli med i 

fellesskapet! 

http://www.holyriders.no/bergen
http://www.holyriders.no/bergen
mailto:bergen@holyriders.no

