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Revisjonsliste
• Torsdag 26.1.2017: Første utgave – noen avdelinger mangler.

• Torsdag 2.2.2017: Andre utgave – ettersendte rapporter innlagt. Feilskrevne årstall i 
overskrift og revisjonsliste rettet.

Aalesund

Aust-Agder
Da er igjen tiden inne for å gjøre opp status for året som ligger bak oss, nemlig 2016.

Avdeling Aust-Agder kan se tilbake på det jeg vil si er et flott 2016. Vi har hatt som 
overordnet mål etter avdelingens årsmøte å jobbe for et tettere samarbeid og kontakt med de 
andre lokale klubbene i distriktet rundt Arendal. Dette målet har virkelig slått til. Kontakten, 
samarbeidet og flere nye gode vennskap er knyttet i 2016, og vil garantert utvikle seg videre 
inn i 2017.

Avdelingen teller 15 medlemmer hvorav 11 ryggmerkebærere. På klubbsamlingene er det fra 
og til ca. 20 til 25 stykker tilstede.

Vi har 2 støttemedlemmer som er fast hos oss både på klubbsamlingene og alt av 
arrangementer vi deltar på. Disse betaler kun en lokal kontingent men innehar ikke 
stemmerett eller rett til bæring av annet enn supporterutstyr. Det er også igjennom en av disse 
støttemedlemmene som også innehar vervet som president for Bremseklossen MC Arendal.

De jobber aktivt med rekrutering av ungdom (125ccm) inn til miljøet. Men de ungdommene 
som har blitt rekruttert av Bremseklossen, har blitt tatt med på våre klubbkvelder og virker til 
å trives veldig godt. Våre medlemmer er kjempeflinke til å se hver enkelt som kommer inn 
gjennom døren. De unge blir godt tatt vare på, det er jo tydelig, for de kommer igjen og igjen.

Aktivitetene i 2016 har hvert litt treff i nærmiljøet, samt at avdelingen virkelig prioriterer å 
stille opp på onsdagsturene i regi av Arendal og omegn kjøreliste. Hver onsdag fra starten av 
mai til slutten av september starter vi alt fra 30 til 60 sykler ut på en forutbestemt tur. Disse 
turene blir bestemt og lagt opp før sesongen starter. Alle vet hvor vi skal. Her har vi en 
fantastisk misjonsmark. Vi treffer alle vennene våre fra omkringliggende klubber, men i en 
edru tilstand. Det vi opplever er at den gode samtalen er der, selv uten alkohol innabords.

Avdelingen har vokst litt i 2016. det er kommet til 5 nye, hvorav 3 er under 20 og 2 er 
....gamle. Avdelingens 1. mai-arrangement med MC gudstjeneste i trefoldighetskirken er blitt 
en tradisjon, og antall besøkende i 2016 var betydelig større enn 2015. Så vi venter full kirke i
2017



For avdeling Aust-Agder - på veien for Jesus,
Jon Tønnessen

Bergen
Så var det igjen tid for å oppsummere det som har skjedd i avdelingen.

Fjorårets store begivenhet var vel uten tvil det sentrale årsmøtet i Bergen. For en liten 
avdeling er det et stort løft å påta seg et så stort arrangement, men alt i alt gikk det veldig bra, 
og vi ser tilbake på disse dagene i februar med glede og takknemlighet!

Medlemsmassen har blitt litt mindre i 2016, og ved årsskiftet 2016/17 er vi åtte medlemmer. 
Vi hadde vårt lokale årsmøte 1. februar, og styret har i 2016 bestått av Arne Gustav, 
(avdelingsleder), John Gunnar, Jon Ivar, Rüdiger og Trine-Lise. Vi har hatt 4 formelle 
styremøter i 2016. Vi har hatt 29 egne klubbsamlinger, med i snitt 6 til 7 fremmøtte. I tillegg 
har vi deltatt på 11 klubbsamlinger og MC-kafeer hos Nordhordlandsavdelingen.

• I slutten av januar var vi på familieweekend sammen med avd. Nordhordland på 
Gullbotn.

• Vi arrangerte HR sitt årsmøte i Bergen (med god hjelp fra Nordhordland og West), og 
vi var representert på begge medlemsweekendene i Oslo.

• Representert på Bergen Charity Run 1. mai.

• Vi hadde stand på vårmønstringen på Festplassen 8. mai.

• I mai var vi på «tjenestegaveseminar» på Karmøy hos Westavdelingen. 

• Kaffiteltet på Hardangertreffet ble driftet sammen med West og Nordhordland.

• Pilegrimstreffet i Fyresdal

• MC-fest/båttur, Speedy Divas og årsfest Askøy MC, foruten ordinære besøk hos andre
klubber.

• MC-tur på Nordvestlandet til Romsdalsfjorden.

• I år som i fjor; «fjeskokfest» (sauehodespising) hos HR Nordhordland.

• Grøtfest på Karmøy hos Westavdelingen.

• Vi har deltatt i to begravelser, og har hatt kortesjekjøring ved ett bryllup.

• Jevnlig kontakt med andre MC-folk på uformelt treffsted på Torget (egentlig 
Fisketorget i Bergen).

I november og desember har vi brukt en del klubbkvelder til dugnad og oppussing på 
bedehuset vi leier. Utrolig hvor mye koseligere det blir med noen sofagrupper i forhold til 
vanlige «møtestoler»!

Året ble avsluttet med grøtfest mandag 12. desember med til sammen 20 frammøtte.

Vi ser frem mot en ny sesong og håper vi kan få bety en forskjell i MC-miljøet i Bergen.

For avd. Bergen
Arne Gustav Bønes

Dalarna
Avdelning Dalarna består av 8 medlemmar varav en medlem blev ny ryggmärkesbärare under
Pilgrimsträffen. Under året som gått har vi deltagit i olika evenemang arrangerade av lokala 



klubbar i Borlänge med omnejd. Några exempel på trevliga träffar och rallyn vi varit på är 
Häxrallyt för tjejer, Yrsels vårrally, Custom Bikeshow i Norrtälje, Poker-run med Resurrectes 
souls MC och Yrsel MC´s sommarträff där vi hjälpte till med bland annat matserveringen. Vi 
blir allt oftare inbjudna på fester och arrangemang hos andra klubbar och det känns kul! Det 
leder många gånger till fina samtal om Jesus. Vi var även några från klubben som deltog i en 
mäktig begravningskortege för en vän i No Rules MC som tyvärr gick bort alldeles för tidigt. 

Vi har också deltagit i en del kristna MC-evenemang såsom Networks MC´s 15-årsjubileum i 
Odensbacken, Pilegrimsträffen, Sören Swede Samuelsson från CMA´s event och Vestfolds 
grillkväll.

En av höjdpunkterna under året var självklart HR Dalarnas 5-årsjubileum! Vi fick låna 
Korskyrkans lokal mot att vi höll i gudstjänsten i kyrkan söndagen efter. Vi kände oss ärade 
av att 68 personer från både kristna och profana klubbar kom för att hjälpa oss att fira den 
stora dagen. Det blev mat, sång, vittnesbörd och lekar. Vi kände oss också hedrade av att 
Borlänges sångdiva Gunilla Gartzy ställde upp och uppträdde med några sånger. HR Dalarna 
anordnade även en gemenskapsdag i april då vi bjöd in folk utifrån för att tillsammans planera
in sommarens aktiviteter. Det blev en trevlig dag med bön, lovsång och god mat. Utöver detta 
så har vi i avdelningen träffas kontinuerligt under året, numera varannan tisdag. Under 
sommartiden åker vi på MC-turer tillsammans, vi umgås, sjunger lovsång och ber. Vi har nu 
öppna samlingar även under vintern och bjuder in andra hojåkare till våra tisdagsträffar.

Indre Agder
Indre Agder kan se tilbake på jubileumsåret 2016 med takknemlighet. Vi er 11 medlemmer.

Vi samles som før på onsdager i partallsukene. Fra 1. mai til september annonserer vi med 
MC-kafè. Noen av kveldene har vært veldig godt besøkte. Siden mange er ute og kjører 
onsdager, passer det at forskjellige MC-folk stikker innom på disse samlingene.

I mars var det endelig snøscootertur på Hekkfjellet. Sesongen startet i mai med at vi hadde et 
opplegg for konfirmantene i Hægebostad på klubbhuset. Her fortalte vi om HR, klubben og 
hadde fokus på holdninger i trafikken. 

Også dette året har vi besøkt ulike ungdomsarrangement. Vi var på  pizzakvelden i Søgne, 
Pilegrimstreffet i Fyresdal og Aust-Agdertreffet. Vi hadde også noen som besøkte 
Farsundtreffet i juni. I tillegg ble det et besøk til Underland på en motorleir. Utover dette 
satset vi dette året på å besøke de forskjellige avdelingene Sydvest, Sørlandet og Aust Agder. 

Vi deltok i sommer på  to konserter der vi ble spesielt inviterte. Noen fellesturer ble det også.
Og i november ble den tradisjonelle Rekefesten slått sammen med Indre Agder sitt 20-
årsjubileum.

Vi avsluttet sesongen med grøtfest hos avdeling Lister.

Med vennlig hilsen
Ole Kristian Øydna

Lister
Nok et år er forbi og tiden er kommet for å skrive litt om hva vi har vært med på gjennom 
sesongen.

Vi samles fast på klubbhuset (Bomba) kl 19:30 hver torsdag gjennom hele året. Her deler vi 
Guds ord, drikker kaffe og koser oss sammen.



I løpet av året har 1 stk meldt seg ut og 3 nye har meldt seg inn i avdelingen. Det vil si at vi nå
er 16 medlemmer. Vi har fått en ny ryggmerkebærer i 2016. Martha Aardal mottok 
ryggmerket på Pilegrimstreffet. På klubbkveldene samles vi  10-15 stk inkludert kvinner og 
barn. Det er hyggelig at det har blitt flere damer og barn som kommer på klubben.

Vi har vært så heldige å få 2 stk Yamaha XJ 900 til avdelingen. Den ene vil vi sette i stand og 
registrere for bruk til bl.a. øvelsekjøring.

Vi har deltatt på en del aktiviteter gjennom sesongen og her kommer en del av det vi har gjort:

• I februar var vi 5-6 stk. som reiste på årsmøte i Bergen, og i slutten av februar hadde 
vi årsmøte lokalt.

• Vi har deltatt som vakter på fest hos Harley Riders.

• Vi assisterte SAMM med vårslepp i Mandal.

• Vi samlet nesten hele avdelingen og stilte med kaffetelt på Farsundstreffet, noe som 
var en positiv opplevelse. Det var sosialt for vår egen del og vi fikk masse gode 
samtaler med andre MC-venner.

• På Pilegrimstreffet var vi med og rigget opp på torsdagen sammen med treffsjef 
Anders og deltok i grill/kiosk.

• Vi har også deltatt på bla Moitreffet, Aust-Agdertreffet og Trollrally, og assistert i 
kaffeteltet.

• Fredag 25. november arrangerte vi grøtfest på «Bomba», hvor det ble stinn brakke 
med over 60 deltakere.

• Vi har også kjørt tur med øvelsekjøring til bla MC-kafé hos Indre Agder og Øvrebø, 
og i desember var vi på grøtfest hos Sørlandet.

Vi ser virkelig fram til enda en MC-sesong hvor vi kan være med og bringe ut det glade 
budskap.

Stig Jerstad, HR Lister

Nordhordland
I 2016 var desse 5 personane i styret for HR Nordhordland:

• Leiar John Olav Aasgård  (januar-august)

• Fungerande leiar Øyvind Undal (overtok leiarvervet frå september grunna sjukdom).

• Styremedlem og skrivar har vore delt mellom Trond Ytreland og Nora Gjerde  

• Styremedlem: Svein Ivar Eknes 

• Varamedlem og kasserar: Svein Frette

I tillegg har Lena Ytreland vore ansvarleg for facebook-innlegg på vegne av styret.

Klubben var svært aktiv og me har hatt ein «himmelsk» sesong i 2016.  Me er 22 medlemmar,
eitt medlem har meldt seg ut i 2016. Vårt hovudfokus har vore drift av MC-kafé.  Planen var å
ha klubbsamlingar annakvar veke fram til mai, men allereie 15. mars var det 25 stk MCar 
innom.  Den offisielle MC-kaféen starta opp 26.april.

MC-kafé

Oppmøtet slår stadig nye rekorder, og når det slo til med godt vær spesielt i heile september 
og  oktober, så vart det eit eventyrleg oppmøte.  Ekstra koseleg med samling rundt bålpanna 



når mørket seig på.   Facebook har vore flittig i bruk med å nå ut på alle måter, me har fått 
veldig positiv omtale og mange «treff» på sida, me har fått nye folk nesten kvar gong, og me 
er så takknemlig til Lena som har påtatt seg denne jobben.

MC-kafé kjørte me kvar veke frå 26.april og til ut oktober, unnateke av juli månad.  Takk til 
Liv som har velsigna oss med heimelaga vafler - ekte saker, det set MC-folk pris på.  Me har 
kjørt dynojetbenken med jevne mellomrom på MC-kafeane, og dette trekkjer kanskje mest 
ungdommar.  Annakvar gong på MC-kaféen i vårsemesteret fekk me hjelp frå avd. Bergen, 
som stilte opp på topp som kjærkomen hjelp. Me hadde også med oss 2 «crew» til 
kjøkkenteneste, slik at me best mulig kunne møte våre gjester.

Aktivitetar

Medlemmer har vore på fleire MC-festar hos lokale klubbar, Fumble Heads MC, båttur (fest) 
med Speedy Divas MC i Bergen.

1. mai var nokre av oss med på Bergen Charity Run, dette er eit arrangement kun for Harleyar
og underteikna hadde «hjarte i halsen heile vegen», denne farten midt i bygatene er ikkje for 
pyser akkurat.  

24. mai hadde klubben Steel Crusaders MC eit charity run som endte på MC-kaféen hos oss.  
All inntekt frå vaffelsalget gjekk denne dagen til Kreftavdelinga/barneavdlinga på Haukeland 
sykehus.

Vi var med på Hardangertreffet og hadde kaffitelt ilag med avd. Bergen og avd. West. Det 
vart eit strålande vær, og me fekk mange gode samtalar med folk som kom innom.

Før jul var vi representert på fleire julebord til andre MC-klubbar.

Arrangementer i avdelinga/klubbhuset

29-31. januar hadde me klubbweekend på Gullbotn. Stort oppmøte og god undervisning.

23. oktober: Basar på klubbhuset med fullt hus og stormande jubel. Fekk inn ca.30.000,-.

18. november: «Fjeskok», eller smalahovefest, på klubbhuset – trakkande fullt hus.  Dette er 
no blitt ein tradisjon og primus motor er Helge Gjelsvik.

Vi har to utadretta møter på klubbhuset i løpet av 2016. Den 05.05.16 var Jan Eriksen frå 
http://www.streetministries.at/services Ein tidlegare hallik som no er ein brennande 
evangelist, og hadde eit sterkt møte hos oss.

Den 25. oktober var ”HP” Martinsen innom og hadde eit møte, der fleire av MC-folka som 
var innom fekk høyra rimelig klar forkynning kan du sei...

Me var også representert på støttemarkering for Magne, ein av våre MC-venner som er ramma
av kreft.  Vi var også i gravferd  til Jarle, ein av våre MC-venner.

Nytt med klubbhuset

Det er komen inn fleire nye vindaugsglas ved hjelp av støtte frå meninghetane. Vårt motto er: 
Me ynskjer å synleggjera Jesus der me ferdast!

Styret i HR Nordhordland v/skrivar Nora Gjerde

Nordvest
Leder: Eli Nesje

http://www.streetministries.at/services


Kasserer: Rune Karlstad

Sekretær: Eva Grimsmo

Styremedlem: Rune Åndal

Vara: Arne Volden (sluttet sommeren 2016)

Året 2016 er over, ambisjonene var store da året begynte, men med en liten gruppe og en 
leder som ble syk gjennom hele sesongen ble det firt kraftig ned på ambisjonene for sesongen.
Det ble treff på oss men ikke så mange som ønsket, kjørt tur sammen til blant annet 
Nordvestkirken i Kristiansund, besøkt Moonshine MC i Isfjorden. Julebord hadde vi med 
hyggelige gjester. Vi har møte hver mandag, (låner hus av AmCar-klubben i Molde) oppmøte 
er veldig bra av medlemmene og også av andre trofaste bikere. Vi har deltatt på Holy Riders 
sine sentrale arrangement utenom høstens medlemsweekend, undertegnende og mannen fikk 
seg en fantastisk weekend med våre brødre og søstre i Russland i Januar 2016.

Den største gleden var å få gi ryggmerke til Reidar på Pilegrimstreffet, så nå er vi 5 med 
ryggmerke av 8 medlemmer (var 9, men en valgte å slutte).

Vi ser frem til en ny sesong i Holy Riders Nordvest, på veien for Jesus.

Eli Linda Nesje
Leder i Nordvest

Oslo

Skåne
I april hade vi Skånes årsmöte i Hässleholm.

Sista april så var vi tillsammans med Streetchurch Bikers inbjudna av kyrkorna i Hässleholm 
att hjälpa till vid Valborgfirandet. Vi firar att våren snart är här, tänder grillar och ett stort bål. 
Sockervadd, popcorn, hoppborgar, sumodräkter. Mycket att göra för barnen. En stor 
evangelisationsbuss var på plats och ungefär 800 besökande under kvällen.

Sista helgen i maj var det Powermeet i Hässleholm, en bilträff med ca. 4000 bilar och ca. 
10000 besökare. Några från Holy Riders tillsammans med Streetchurch bikers var där. Även 
en stor evangelisationsbuss. Vi såg ett stort intresse av Bikerbibeln & Motorbibeln. Många 
kom och ville ha biblar.

Helgen efter var det Rydaholm Bikemeet.

Andra helgen i juni var det Swedenrock i Norje. Ett härligt ställe dit vi tillsammans med flera 
kristna MC-klubbar kommer varje år för att bjuda på kaffe, samtala, be och dela ut biblar.

Sista helgen i augusti vad det BikerGudstjänst utanför Karlskrona. Pär Alfredsson från 
ConDios predikade.

Förutom detta jag skrivit om så har vi haft träffar med HR Småland, ConDios, lokala MC-
klubbar och Pilegrimsträffen såklart...

Vi som avdelning har försökt att träffats minst en gång i månaden utöver de träffar vi varit på.
Eftersom vi inte är så många så har vi för det mesta träffats i hemmen. 

Vi önskar er alla ett välsignat 2017, The Best Is Yet To Come.

/Andreas Rangvén
Skåne



Småland
Vi började året med att åka med tåget till MC-mässan i Göteborg tillsammans med flera 
lokala klubbar. Vår stora egna kvällsträff hade vi i maj då vi bjöd på korv och kaffe. Det kom 
bara runt 30-40 personer i år, förhoppningsvis på grund av vädret som inte var det bästa. 
Sedan avslutade vi sommaren med MC-dagarna i Västervik som ju är Sveriges största MC-
träff.

Vi har 2016 haft ett väldigt lugnt år, då vi tyvärr inte har gjort så mycket utåtriktat arbete. 
Många har känt sig trötta och har haft svårt att hitta inspiration. På de aktiviteterna vi ändå har
varit med på upplever vi att folk inte är så intresserade av djupa frågor utan det blir mest 
ytliga samtal.

Vi träffas varje onsdagskväll i klubblokalen i Vetlanda. Vi är 10 medlemmar då vi under året 
har tappat 1 medlem men fått 3 nya hängisar.

Vi ser fram emot 2017 och hoppas och tror på ett bättre år!

Guds välsignelse till er alla!

Sydvest
I 2016 har styret bestått av:

• Leder: Hallvard Bergsholm

• Nestleder: Magnus Skartveit

• Styremedlem: Svein Birkeland

• Styremedlem: Kjell Erik Lura

• Sekretær: Anny Øvrebø

• Varamedlem og kasserer: Oddmund Solheim

• Varamedlem: Torstein Obrestad Fuhr

 

• Husansvarlig: Hallvard Bergsholm

• Utleieansvarlig: Svein Birkeland

• Kioskansvarlig: Sigbjørn Harbo

Vi har hatt 5 styremøter i år.

Klubbkveldene på Orstad 

...er hver torsdag. Det er en fin gjeng som samles og vi får ofte besøk av nye folk. 
Sommersesongen er det spesielt mange som kommer innom; kjente og ukjente. Mange finner 
veien tilbake.

Satellitten

I Egersund er det en underavdeling av Sydvest, «Satellitten», som vi kaller den. De har åpent i
Eigerøy Arbeidskirke hver 1.og 3. mandag i mnd. – hele året. De er flere ildsjeler som står 
bak, og de erfarer at mange kommer. De er oftest rundt 25- 30 stk. til god drøs rundt bordene. 
Andakt/vitnesbyrd samler alle til en oppbyggelig og god stund, og det tilbys hjemmelaget mat
hver gang.



Hver vår har «Satellitten» en litt større tilstelning. Denne gangen inviterte de til konsert med 
Ove Frøytlog og band og påfølgende kveldsmat – flott koldtbord!

I mai arrangerte de en tur – der MC-entusiaster fra klubben og andre deltok. Det var 30 
personer fordelt på 25 MC som kjørte til Ullensvang hotell på lørdag. God mat og en fin 
samling om kvelden. Neste dag gikk turen hjemover.

19.des. var det julefest med riskrem. Klubbens lokale sangfugler underholdt.

Medlemsmøter 

...har vi den siste mandagen i mnd. Samlingene starter med andakt og en bønnestund. Her tar 
vi opp saker som er aktuelle. Det er åpent for å dele sine tanker og ideer om klubbens vei 
videre. 

Rypekveld

Damer/ryper som kommer på klubben inviteres med på en uformell samling hos Anny 
Øvrebø. Kveldsmat og samtale ut fra boken « Mine bibelske søstre». Samling hver 2. mandag 
i mnd..

Huset vårt

For å få en endelig avslutning på eierforhold til klubbhus og tomt, ble det på årsmøtet 2016 
vedtatt å ta opp lån for å kjøpe festetomt av bedehusstyret, som var tinglyst eier. Da det var 
knyttet noe usikkerhet til hvem som egentlig eide tomten, ble det besluttet at en innleid 
eiendomsadvokat skulle ta seg av forundersøkelser og det formelle ved eierbytte. Det ble også
benyttet en 3.part for taksering av eiendommen. Kjøpet ble gjennomført i mars 2016.

Det har i etterkant vært protester fra en av våre naboer, som mente at det forelå en muntlig 
avtale fra 1964 om at eiendommen skulle tilfalle ham når det ikke lenger var bedehusdrift på 
eiendommen. Vi i Sydvest, samt vår innleide eiendomsadvokat og bedehusstyret har hatt et 
møte med berørt familie, som ikke kunne bevise påstanden. All videre henvendelse i denne 
saken går via vår advokat, som kjenner lover og regler i slike saker. Vi i Sydvest anser denne 
saken som avsluttet.

Denne høsten har blitt benyttet til noen større prosjekter i vårt lokale. Gulvet i storsalen var 
slitt, og det ble besluttet å legge nytt korklaminatgulv. En tidkrevende prosess, da gulvet først 
måtte rettes av med flytesparkel. Videre har vi installert et stort avsugingsanlegg i kjøkkenet, 
samt foretatt noe oppgradering av hvitevarer.

Oppmåling av eiendommen, hvor grenser fra 1964, er også gjennomført i lag med kommune, 
vegvesen og naboer. Vi venter nå på bekreftelse fra kartverket at endelige oppmålinger er 
registrert.

Aktiviteter i 2016

Årsmøte ble avholdt 22. januar i klubbhuset.

Klubben har hver vår en storsamling – en weekend på et leirsted. Turen i år var lagt til 
Lunden leirsted i Sokndal. Dag Hauketo Stang var med oss og delte Guds ord. Små og store 
hadde noen fine dager med masse prat,aktiviteter og god mat.

Vårsleppet 1. mai. Mange av klubbens medlemmer/ støttemedlemmer stod kryssvakter. På 
samlingsplassen på Klepp hadde flere av klubbens medlemmer satt opp dynobenk. Ekstra 
publikumsvennlig ble det med TV som viste resultatene. Dette er alltid populært.

Helgen etter ble så dynobenken satt opp hos Custom Garagen, også her med stor suksess. 



Klubbens medlemmer besøker jevnlig nærliggende klubber på fester og klubbkvelder. Av 
disse kan vi nevne: White Horn, Sola; Custom Garagen; Tottel og vas, Brodi MC, Klepp; 
Norsk Veteran MC avd. Sør-Rogaland, Sandnes MC, Pus MC, m.fl..

Kaffeteltet er en viktig del av klubbens arbeid. Det blir etterspurt av klubbene der vi har vært 
i mange år. Vi hadde kaffetelt på: Sagatreffet til Stavanger MC, Moitreffet til Moi MC og 
Fulltreffet til Sandnes MC. Kaffeteltet var godt besøkt på disse treffene, og det ble mange 
gode samtaler.

Nytt i år var at vi ønsket å ha et uformelt treffsted «langs veien». Det ble prøvd en søndag i 
Gloppedalsura, der det erfaringsmessig er mange som kjører tur.

HR Beach flagg og skilt med gratis kaffe var nok til at mange stoppet. Gode samtaler gjør at 
man så absolutt vil gjenta det til neste år.

Pilegrimstreffet i år var i Fyresdal. Dit hadde mange av klubbens medlemmer, familier og 
venner funnet veien. Mange godord var å høre underveis og etterpå. Det er godt å samles for å
høre Guds ord, lovsynge Herren sammen og knytte gode vennskap.

Basar på lokalet, 12. nov.. God stemning blir det når Magnus Bru får slippe seg løs med 
trekning av årer og loddsalg. Han holdt også andakt for oss. Alt innkommet denne dagen gikk 
til nedbetaling på eiendommen.

Grøtfest hører førjulstiden til. Ruth Skartveit holdt andakt og Torill Nessa sang. God 
stemning og godt med folk. Grøten gjekk unna og flere var fornøyde vinnere av hver sin 
fruktkurv.

Vi i Holy Riders Sydvest ser med forventning fram til et nytt år, der vi får være med å peke på
Gud og være en forskjell i livet til enkeltmennesker.

Sola 17. jan. -17
Anny Øvrebø
Referent, HR sydvest.

Sørlandet
Vi har nå avsluttet et utfordrende år i avdeling Sørlandet.

Styret i 2016 har vært:

Leder - Alfred Skaiå
Nestleder - Bjørg Bendiksen
Styremedlem - Bernt Frustøl
Varamedlem - Per Finn Bjørnhom

Avdelingen har vært en flott gjeng med mye potensiale.

I 2016 har vi hatt egne medlemsmøter første mandag i annenhver måned. Det har vist seg å 
være en flott anledning til å diskutere forskjellige nødvendige saker. 

Vi har vært 32 medlemmer i 2016.

Vi har blant annet vært med på «se oss»-aksjonen i regi av NMCU,vi har vært på flere 
ungdomsklubber og vårslepp i flere varianter.

Vi har også i år stilt på kjøring til Ogge første onsdag i måneden. Har hatt klubbsamling der 
disse onsdagene. 

27.-29. mai var noen damer på rypetur til Undeland misjonsgård - en flott helg.



Samme helg var det Bluestreff på Hamresanden med kaffetelt. Det ble en utfordring for 
«guttene» uten damer. Men det er godt vi har noen ildsjeler, så de ordnet dette.

Pizzakveld arrangerte vi også i år på Gunders kafe i Søgne. Det ble spist masse pizza, og 
mange trivelige MC-venner på besøk – ca 200. Linda sang nydelig, og Wenche delte 
vitnesbyrdet sitt. 

Pilegrimstreffet i Fyresdal ble avholdt 23.-26. juni. Ikke det fineste været, men mange fine 
stunder.

I august arrangerte vi Aust-Agdertreff sammen med Aust-Agderavdelinga. 

25 års jubileum ble feiret med 2 fantastiske marsipankaker i god størrelse – jeg tror alle fikk 
nok!

I november arrangerte vi kveldsmat sammen med Rugrats MC i klubblokalet deres. Alle MC-
venner ble invitert, og det var ca. 100 stk. innom. Utrolig flott å kunne jobbe sammen med 
andre klubber - og for en misjonsmark - med edru folk. Planen er å gjenta dette til våren.

Grøtfest også i år. Det ble igjen fullt på bedehuset – ca. 120 gjester, pluss avdeling Sørlandet.

Der hadde vi også gleden av å dele ut prospektstriper/undermerket til Endre Lykseth. 
Gratulerer! Linda sang for oss, og Bjørg fortalte om helten sin, Jesus.

I hele 2016 så har vi hatt noen ivrige medlemmer som har skapt et møtepunkt for å nå ut til 
spesielt ungdommer i Øvrebø. Der har det vært samlinger i regi av HR Sørlandet med stort 
oppmøte. Se egen rapport fra ”prosjekt Øvrebø”.   

Det har vært et år med mye bønn for Anne og familien. Nå kan vi bare takke Jesus for 
bønnesvar; Anne er i komplett remisjon! Hallelujah!

Takk for nok et flott år på veien for Jesus, og jeg ser frem til mange nye år!

På vegne av styret i avdeling Sørlandet,
Bjørg Bendiksen 

Øvrebø

Prosjekt Øvrebø startet opp mars 2015, først i kjellerstua på Homstean Bedehus, og deretter i 
Ivars garasje på Øvrebø. Ved årsskiftet 2015/2016 kom en 70m2 brakkerigg på plass, og 
denne brukes som samlingssted.

Det ble lagt ned mange dugnadstimer i garasje og brakke av medlemmer, lokale MC-folk og 
ungdom, og 1 mars 2016 hadde vi åpningsfest i brakka, som samlet 60 personer til grilling i 
vårsola, omvisning og informasjon.

Siden mars har vi hatt ca. 40 samlinger på tirsdagskveldene. 15 fellesturer i sesongen, og 
deretter sosialt i brakka, hvor vi deler dagens ord, og har dialog rundt temaet. I tillegg tilbyr vi
mekking i garasjen, som inneholder donerte arbeidsbenker og mye verktøy, og en løftebukk. 
Fikk og kr. 10.000 fra spareskillingsfondet til innkjøp av verktøy, og beløpet ble brukt til 
ultralydvasker + verktøy.

Noe variert besøkstall i begynnelsen, men nå ligger vi på ca. 30-35 personer som er innom. 
Ungdom, lokale MC-folk og andre + oss i Holy Riders.

Det er og søkt til sentralstyret om egen avdeling utfra dette arbeidet. Vi er 6 medlemmer som 
står for søknad, hvor 4 er ryggmerkebærere. I tillegg er vi velsignet med 10-12 engasjerte 
medarbeidere, som deltar i ansvar og oppgaver. En del av dem ønsker å bli medlemmer.



I sommer fikk vi og ta imot våre utenlandske medlemmer, i etterkant av Pilegrimstreffet, og 
var samlet ca. 45stykker til grilling. De overnattet i brakka, samt bygg tvers over veien som 
Frikirken disponerer.

Det har og vært avholdt 5 filmkvelder, hvor vi har sett oppbyggelige filmer, og drøftet 
innhold i etterkant. 10-20 som kom på dette.

Takk til Ivar og Reidun som åpner opp garasje og eiendom til dette arbeidet

Vi opplever Gud velsigner arbeidet i Øvrebø, og ser med glede og spenning frem til hva han 
har for oss i 2017.

På veien for Jesus
Trond Kvalbein
Kontaktperson Øvrebø

Telemark
Skien, 6. januar 2017

2016 har vært et spennende år for Holy Riders MC Telemark. Møtefrekvensen har økt fra 
samling annenhver uke til hver uke, og vi har fått vårt eget klubbhus!

Ved årets utgang var vi 18 medlemmer. Dette er en nedgang fra året før.

Styret har bestått av Jon Inge Hanger (leder), Jarand Semb (kasserer), Svein Andres Tovslid 
(sekretær) og Paal Lyder Thorsen (styremedlem).

Klubbhuskomiteen har arbeidet med å finne nytt klubbhus i lengre tid, og endelig har vi 
lykkes! 30. mars startet leieforholdet til et stort, tomt kjellerlokale, sentralt liggende på 
Herkulesområdet. Vi leier ca. 530 m2 av Norsk Luthersk Misjonssamband. Det har vært et 
stort dugnadsarbeid igjennom hele året for å dele opp og tilrettelegge lokalene for vårt behov. 
Vi er svært fornøyde med lokalene, og takker Gud for at han har vært med oss i denne 
prosessen.  På klubbhuset videre utleier vi et areal til Ungdom i Oppdrag som planlegger en 
motor-DTS. Vi ser med forventing og spenning frem mot et samarbeid med UIO/YWAM.

Året har vært preget av at det har vært behov for å bruke mye tid på etableringen av 
klubblokalet, men vi har allikevel prioritert kjøreturer i nærområdet og på MC-samlingsstedet 
Vindfjelltunet. Hardangervidda rundt-turen vår ble et høydepunkt med perfekt vær.

Klubben har i dette året deltatt på en del MC-treff og arrangementer. Vi har vært på 
Tønsbergtreffet, Pilegrimstreffet, Aust-Agdertreffet og Trollrally. Vi har også deltatt på 
Vårmønstringa i Arendal, Årsmøtet i NMCU Telemark og TS-dagen på Geiteryggen, samt 
besøkt diverse klubber og fester i området vårt.  Dette bidrar til at Det Glade Budskap bringes 
ut til MC-folket, og det er jo det som ligger våre hjerter nær og som er klubbens 
hovedhensikt.

Vi har også et svært godt forhold til HR Vestfold som vi har besøkt en rekke ganger i år.

Flere stykker fra avdelinga fikk også deltatt på avdelingsledermøtene, og vi ser at det er viktig
å være tilstede der. 

I desember innbød vi våre MC venner til grøtfest og markerte at klubbhuset nå var noenlunde 
ferdig. Det ble en hyggelig kveld med 60 herlige mennesker som spiste masse grøt og sveler.

I 2016 fortsatte Jon Inge med flotte innlegg i vårt lokale medlemsblad «One Way» og på 
Facebook.  Styret har jobbet godt, og har hatt 8 styremøter i tillegg til vårt lokale årsmøte. 

Vi har mange flotte medlemmer i avdelinga som stiller opp for klubben vår. 

Vi er spente på hva 2017 bringer.



For styret i Holy Riders Telemark,
Svein Andres Tovslid
sekretær

Trøndelag
I år har styret bestått av: Bjørg Mjølhus, Endre Olav Østgård, Svein Erik Aksetøy (vara) og 
Gunnar Eskelund (Avdelingsleder).

Vi har i alt hatt 6 styremøter pluss en del uformelle samtaler.

Arrangement og fester vi har deltatt på:

Swap meat 4 april, besøk hos leirelva MC 23 april, tur til konfirmantgudstjeneste Råkvåg 1. 
mai, tur til Bænken, MC-parade Sjørdal MC, Bike meet 30. mai, sommeravslutning for avd. 
Trøndelag 19. juni, tur til Pilegrimstreffet i Fyresdal 23. til 26. juni, besøk av Svenske 
Pilegrimer 30 juli, åpen grillfest på klubben 29. august, grilling hos Stjørdal MC 18. august, 
dugnad på klubben 22 august, opptak med Anno 26. aug., besøk fra Leira fengsel med grilling
19. sep., besøk av konfirmanter fra Rissa 12. sep., besøk fra sentralstyret 28. nov., julebord 
11. des., julebordet til Leira Fengsel. Vi har i tillegg hatt en del turer på mandagskvelder. I 
tillegg er også mange ting som jeg ikke har nevnt.

Det er noen ting jeg vil trekke frem om året som har gått.

Vi har også i år hatt et trøblete år, vi har fått hjelp av sentralstyret, men det har endt med at 4 
stk. har meldt seg ut av klubben. Vi håper at de på et tidspunkt kan komme tilbake.

Vi har et godt samarbeid med konfirmanter fra Rissa, det har vi hatt over flere år nå. Vi deltar 
på konfirmantgudstjeneste der, og de er på besøk hos oss, hvor de får info om klubben, 
undervisning om forskjellige typer motorer og de får en andakt. Sist var det flere som tok en 
Bikerbibel. Dette er ikke hovedmålgruppa vår, men en god tradisjon.

Den store grillfesten er en høydare, der får vi besøk av mange MC-folk fra Trøndelag. De får 
også en andakt, og mange kontakter blir knyttet. Og gode samtaler. Vi er avhengig at vi 
kommer oss ut på besøk til de for at de skal komme til oss på denne kvelden.

Leira fengsel er vår nærmeste nabo, de inviterer vi vår og høst. Her var det også stor 
innteresse for Bikerbibler. Vi deltok på deres julebord i desember med 2 stk.

Turen til Pilegrimstreffet ble også en våt og lang, men også minnerik tur.

Vi som er igjen i avd, Trøndelag må henge sammen, ellers så blir vi hengt hver for oss (Sitat: 

Per Borten som skulle styre en mindretallsregjering på 70 tallet). Det kan egentlig bare gå en 
vei når det gjelder medlemsmassen i avdelingen, og det er oppover. Samtidig er det viktig å ta
vare på de som er igjen.

Jeg har funnet ut at vi er bedre på å arrangere ting i avdelingen en vi er til å kommunisere.

Hilsen styret HR avdeling Trøndelag.
Gunnar Eskelund, Avdelingsleder.

Vestfold
Året 2016 ligger bak oss, og det er med både glede og takknemlighet jeg ser tilbake på året 
som gikk. Avdelingen lever i beste velgående, og er på mange måter mer aktiv enn noensinne.
Vi er blitt mange, 30 medlemmer som er mer eller mindre aktive ut fra forskjellige 
forutsetninger. Med en så pass stor medlemsmasse er det umulig at alle er med på alt, men det
er gledelig å konstatere at vi har ingen «passive» medlemmer.



Vi er velsignet med et veldig godt egnet klubblokale, som vi leier av den lokale forening av 
Norsk Luthersk Misjonssamband. Vi har alle fasiliteter inklusive verksted, vinterlagring for 
egne og andres motorsykler, kjøkken og samlingslokale. Nå i mars har vi vært der i 3 år, og 
ny leiekontrakt er under bearbeiding.

Vi kan glede oss over godt besøkte arrangement hvor vi har invitert andre MC-folk. Vi hadde 
grillkveld med bikerblessing tidlig på vårparten, noe som ble en særdeles god opplevelse. 
Over 60 motorsykler fylte plassen foran lokalet, og stort sett alle ble med da vi holdt andakt 
og to av oss ba om beskyttelse for våre MC-venner mens alle satt på hver sin sykkel. 
Stemningen var høy da alle startet syklene og ruste motorene til en unisont AMEN. Ellers er 
det også verd å nevne pizzakveld på høsten, og grøtfesten vi hadde før jul, der jeg tror vi 
passerte 80 deltakere under taket på våre lokaler.

Vi har et styre bestående av 4 styremedlemmer og 1 vara. Styremøtene avholdes med 5-6 
ukers mellomrom, og vi har et godt arbeidsfellesskap både åndelig og praktisk.

Ellers har vi vært på noen menighetsbesøk, flere i avdelingen har vært svært aktive i å besøke 
andre MC-klubber på deres arrangement, treff og fester. Ellers opplever vi samlingene vi har 
på Vindfjelltun tirsdager i MC-sesongen som veldig meningsfulle. Der er det mange 
mennesker, med sykler i alle fasonger. Utfordringen vår er hvordan vi i enda større grad kan 
nå igjennom med det fantastiske budskapet vi har. Det gjelder ikke bare Vindfjelltun, men alle
arenaer som er åpne for oss.

Som sagt, så har aktiviteten vært høy blant flere av våre medlemmer som ikke lar seg føre opp
i detalj her. Sånn i slutten av juli lastet en stor andel av medlemmene opp sykler og lommebok
og satte GPS'en på retning Sveits (unngå motorveier). Noen fikk til og med med seg Paris, og 
forsamlingen endte opp i den idylliske småbyen Gais, og et dertil egnet leirsted som Doris og 
Ivar har lagt til rette for. Alper, pass og sveitsisk idyll var å finne over alt, og turen ble 
uforglemmelig på veldig mange måter. Når vi da i tillegg fikk med oss en viss andel av 
Østeriske og Italienske alper, inklusive Stelvio, var lykken perfekt.

For å oppsummere året, så er det masse positivt driv i avdelingen. Forutsetningene er 
forskjellige, men alle er med på den måten som omstendighetene tillater, og noen mer enn det.
Vi har gode klubbsamlinger, der ansvaret fordeles på flere, mens lovsang, bønn og Guds Ord 
alltid har sin plass. Svært ofte kan vi nyte noe godt til kaffen, uten at vi helt vet hvem som står
bak godsakene. Vi ønsker å høste enda mer frukter av arbeidet i forhold til å se mennesker bli 
berørt og satt fri av evangeliet, som er en Guds kraft til frelse for enhver som tar imot i tro.

For Holy Riders MC, Vestfold
Rune Enstad
Avdelingsleder

West
Vi er en fin gjeng på 13 medlemmer. Vi startet året med å flytte inn i nye lokaler. Nytt lokale 
gir vanligvis ønske og lyst til fornying og litt oppussing. For vår del gikk i det i det 
vesentligste i å skaffe møbler, stoler, sofa og bord og sy til gardiner, samt litt maling. Finn.no 
ble flittig besøkt. Møblene fikk vi tak i gratis eller til svært billig penge. Nå har vi et lokale vi 
disponerer helt selv alle dagene i uka. Rett før ferien flyttet Dartklubben inn i 2. etg.. Vi er nå 
to klubber som leier hver vår etasje av huset i næringsområdet i Veakrossen.

Tidlig i året fikk vi besøk av Torgeir Dahl som underviste om tjenestegaver. Et flott og 
innholdsrikt seminar.



Vi har tradisjon med å stille på utstilling/stand på Åkra i tilknytning til Glade Maidagene. 
Glade Maidagene var det eneste arrangementet vi stilte opp på som utstillere i år. Vi fikk også
besøk av 2 fra sentralstyret som var med på dette.

Vi har som klubb nå i flere år kjørt følgesykler i sykkelrittet Karmøy rundt på våren, og 
Tysværrittet på høsten. Vi kom med synspunkter omkring ett av rittene, som førte til at 
start/mål ble flyttet til et mer egnet sted. Fint å se at våre innspill blir tatt på alvor. Rittene er 
en god inntektskilde for klubben, men det har vært vanskelig å få nok folk fra klubben til å 
stille. Vi har måttet ty til slekt og venner for å klare å få sykler nok.

To ganger i året (en om våren og en om høsten) har vi klubbkvelden i Ølen (ca. 1t kjøring). 
Trond Ove og Solveig tar turen herfra til klubblokale på Karmøy nesten hver uke, og vi vil 
som klubb snu på det slik at de kan få være hjemme og få besøk av oss andre 2 ganger i året. 

Vi var på 2 ungdomsklubb-besøk i år (Langåker og Åkra). Vi har bestemt oss for i 
utgangspunktet å begrense oss til å besøke kun menigheter der vi har medlemmer.

Flere i avdelingen hadde tidlig bestemt seg for å reise på Hardangertreffet.  Vi opplevde det 
flott og givende å være i kaffeteltet denne helga. Selv om vi denne gang var få, gikk det bra. 
Vi tok en noe lengre kjøretur hjem fra treffet, og fikk se Hardanger med norske fjorder og fjell
i flotte farger i et fantastisk vær.

I sommer måtte Gudbjørn gi opp kampen mot kreften. Vi deltok i hans begravelse og kjørte 
kortesje bak bårebilen et stykke. Det kom også en fra Bergensavdelingen som trosset det 
dårlige været den dagen og deltok. Vi minnes Gudbjørn som et trofast medlem gjennom 
mange år i klubben, og vi minnes ham med mange gode minner.

Høstsesongen ble startet med noen fellesturer på klubbkvelden. Dette er noe vi alle synes er 
kjekt og som vi er enige om å gjøre mer av, om været er bra nok. 

I år ble det for andre året på rad arrangert treff på Karmøy (Blikshavn).  I år var været så 
dårlig at det var noen som søkte tilflukt og heller sov i kaffeteltet enn i sitt eget telt. Jarle tok 
med sin bålpanne og utover kveldene og nettene var denne svært stemningsskapende og 
varmende. En bålpanne kan anbefales å brukes. Det er et blikkfang og er tiltrekkende og 
koselig å samles rundt. Å sitte å snakke rundt et bål et lite stykke fra høyttalere, og varme seg 
gir en fin ramme for gode samtaler. Vi fikk også god tilbakemelding fra arrangøren for at vi 
stilte opp på treffet med kaffetelt og bålpanne. 

Vi avsluttet året med å invitere både Bergensavdelingen og Sydvest til å være med på vår 
juleavslutning. Det kom en fin gjeng fra begge avdelinger, og klubblokalet ble for første gang 
fullt. Vi hadde en flott kveld. Utlodning og salg av lodder ga oss en fin liten slump til 
klubbkassen. 

Nesten alle medlemmene i avdelingen er aktive i de menigheter/forsamlinger de kommer fra. 
Det er utfordrende å få prioritert MC-livet i en hektisk uke der mange er med på og noen er 
ledere i faste aktiviteter i de menigheter/forsamlinger de kommer fra. I 2016 har antallet som 
har møtt på klubbkveldene sunket litt i forhold til 2015. 

Holy Riders West
Arvid

Østfold
Året startet med første klubbsamling tirsdag 5. Januar, og disse har gått sin vante gang 
gjennom året.

Vi avholdt årsmøte for HRØ 23.januar med godt oppmøte.



Hele 49 samlinger har det blitt, hvorav en grillkveld (Vestfoldavd.), Oase (Fredrikstad) og en 
Grøtfest(Vestfoldavd.).

Styret for 2016 har vært:

Leder: Vidar Solberg. NK: Kjell Magne Kampenes, kasserer: Sigrun Åleskjær Bislingen, 
sekretær: Kenneth Jørgensborg, styremedlem: Carl-Erik Gjermundsen og varamedlem: 
Michael Stickley.

Michael flyttet tilbake til USA i mai (for en periode) og siden da har styret vært uten 
varamedlem.

Det er avholdt 9 styremøter for 2016, og 2 dugnader i forbindelse med den berømte 
Grisefesten.

Aktiviteten gjenspeiler seg i oppmøtet på Grisefesten som i 2016 endte på ca 85 deltagere. 
Der vi fikk formidlet budskapet til andre klubber og hatt et hyggelig samvær.

Vi har som tidligere nevnt vært en større gjeng som har vært på mange treff og fester. Dette 
har gitt resultater i form av at andre klubber har blitt med på andre arrangementer i Holy 
Riders-regi når de har fått invitasjon! – Dette skal vi følge opp i 2017 og viser at frimodighet 
lønner seg.

Det har vært 2 Østfoldmøter hvor vi har deltatt.

Det er nå 2 prospects i avdelingen som vil bli ryggmerkebærere i 2017. I året som har gått har 
vi hatt stabilt oppmøte på dugnader og samlinger. Gjennom sommeren har det vært bra på 
samlingene, også i juli måned som gjerne kan være litt roligere pga. ferie. I sommer var det 
litt løsere samlinger med mye grilling, og besøk av nye folk fra rundt omkring.

Medlemmer

For 2016 er vi 21 medlemmer.

• 16 Ryggmerke HR

• 9 Ryggmerke HRØ

• 2 Prospects

Fest, arrangement og treff

• 23. Jan.: Årsmøte HR Østfold

• 30. Jan.: MC-messa, Gøteborg

• 12. – 14. Feb.: Årsmøte HR sentralt, Bergen

• 4. – 6. Mar.: Medlemstur til Jonsrudhytta, Rakkestad

• 12. Mar.: Medlemsweekend, Oslo
Fest, Rustlers MC

• 26. Mar.: Fest, Devils Choice MC

• 17. Apr.: Vårspretten, R-Heads

• 1. Mai: Vårmønstring Am Car, Obs, Tunejordet

• 5. Mai: Himmelsk moro, Halden MC

• 7. Mai: Colorparty, Sons of Freedom

• 10. Mai: Grillkveld, HR Vestfold



• 27. Mai: Grillkveld/avskjedsfest for Michael

• 28. Mai: Mannsfrokost, Marché, Moss

• 28. Mai: MC-café, Filadelfia Fosser

• 3. – 5. Jun: 2-hjulsfestivalen, Rudskogen

• 4. Jun: Viking Run & Fun, Sarpsborg
Fest, Dunkejon MC

• 17. – 19. Jun.: Griserally, Nesodden

• 23. – 26. Jun.: Pilegrimstreffet, 35 årsjubileum, Fyresdal

• 25. Jun.: Chopper Freaks, 30 årsjubileum

• 29. Jun.: Minnetur etter dødsfall, arr. R-Heads for nr. 113 i Borg MC

• 1. Juli: Begravelse med kortesje.

• 26. – 27. Jul.: Lisenskurs, Karlskoga

• 29. – 31. Jul.: Bike & Beach Hortenstreffet

• 12. – 14. Aug.: NM-runde Vålerbanen

• 22. Aug.: Medlemsmøte, HR Østfold

• 26. – 28. Aug.: Troll Rally

• 27. Aug.: Fest, Vikings MC

• 3. 4. Sept.: NM-finale superbike, Rudskogen

• 10. Sept.: Bærtur, Halden MC/
Fest, Lunden MC på kvelden

• 15. Okt.: Fest, Rustlers MC

• 22. Okt.: Medlemsweekend, Oslo

• 19. Nov.: Grisefest

• 3. Des.: Fest, Jernskogen MC

• 5. Des.: Grøtfest, HR Oslo

• 6. Des.: Grøtfest, HR Vestfold

• 25. Des.: Fest, Rustlers MC

Med ønske om gode hjul for ett godt nytt år!

På vegne av styret i Holy Riders Østfold,
Kenneth Jørgensborg
(Sekretær)
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