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Sentralstyrets rapporter

Sentralstyret

Nytt styre

Styreåret 2014 startet i Trondheim, der avd. Trøndelag som også tidligere erfart sørget for et 
utmerket årsmøtearrangement. Valget førte til at halvparten av styrebesetningen ble byttet ut 
med tre personer uten tidligere sentralstyreverv (Torgeir Dahl, Wenche Jess og Einar Dahlen),
i tillegg til at Stein Arild Øye rykket opp fra varaplass til ordinært styremedlem. Anne Skaiå 
og undertegnede fikk hhv. første og andre varaplass. På grunn av Annes stilling som 
Powerredaktør var det imidlertid klart fra før at hun uansett skulle møte på styremøter, og for 
undertegnede ble det raskt gjort et vedtak om at rollen som utlandskontakt også skulle gi 
møterett i alle styremøtene – i begge tilfeller selvsagt uten stemmerett dersom ikke ordinære 
styremedlemmer hadde fravær. Dermed har vi vært inntil 9 personer på styremøtene i år, og 
forholdene lå tilsynelatende godt til rette for «hønsehusstemning» med mange meninger som 
skulle høres. Inntrykket er likevel at årets styre har jobbet godt i sammen, med konstruktive 
og relativt effektive diskusjoner.

Konstitueringen førte til noen omrokkeringer – Torgeir ble ansvarlig redaktør, Wenche 
overtok økonomi fra Bernt, som i sin tur overtok rekvisitaansvaret fra Stein Arild, som 
overtok medlemssekretærjobben fra Anne som nå var blitt første vara. For undertegnede så 
året også ut til å innebære en roligere hverdag, siden Einar Dahlen som fast styrerepresentant 
nå tok over sekretæroppgaven. Dessverre så Einar seg nødt til å slutte i styret etter sommeren, 
noe som fører til at det igjen er den samme gamle reven som fører denne rapporten i 
tastaturet.

Avdelingsledermøte med tysklandsbesøk

På vårens avdelingsledermøte kom vår tyske president, Thomas Donner til Norge og 
underviste om å ta på Guds rustning. Alle som kom – og arrangementet er åpent for alle 



medlemmer i Holy Riders MC, ikke bare ledere – fikk i tillegg til fortreffelig undervisning 
anledning til å bli kjent med lederen for våre brødre og søstre i sør.

På høstens avdelingsledermøte gjorde vi et eksperiment på å flytte selve møtet ut av fjellhula 
og opp i Ljan kirke. Det kom mange tilbakemeldinger på at dette ble trangt og upraktisk, selv 
om det var mulig å bivåne fallende løv og regn gjennom vinduene under møtet. Konklusjonen
har derfor vært at vi troll trives best inne i fjellet.

En ny og veldig god erfaring var å samle avdelingslederne i et lite, lukket møte utpå kvelden. 
Her fikk vi dekket opp et behov flere ledere hadde til å dele ting fra sin ledersituasjon som det
ikke var naturlig å dele med alle som ellers kommer på et åpent avdelingsledermøte. Dette er 
nok noe som vil bli videreført.

Saker

Mesteparten av det sentralstyret behandler i møtene er reflektert gjennom alle rapporter og 
saker som også er synlige i denne årsmøteinnkallingen. I tillegg til de ordinære tingene har det
også i år vært en og annen situasjon rundt i lokalavdelingene der sentralstyret har bistått 
avdelingsledere og klubb i å finne gode løsninger, både gjennom besøk, å delta i samtaler og å
hjelpe til med vanskelige vurderinger.

Styret bærer preg av at alle er samstemte og målrettede i oppgaven vi har som misjonærer i 
MC-miljøet, vi har arbeidet godt sammen, og selv tyngre diskusjoner har landet på en god 
måte. Vi håper vi har tjent klubben på en god måte.

Konst. sekretær
Vidar Johnsen

Regnskap, HR og Power
I året 2014 anskaffet vi oss et enkelt Excel-basert regnskapsprogram for å lette arbeidet med 
regnskapet. Dette fungerte helt fint til å føre bilag i, men ved årets slutt viste det seg å ikke 
holde mål i forhold til rapporter og årsoppgjør, så det ble en del manuelt og hektisk arbeid i 
innspurten. Her fikk jeg gode innspill og hjelp fra revisor Odd T. Kjær. For inneværende år 
ønskes det en bedre løsning.

For Pilegrimstreffet 2015 er det ikke budsjettert med salg overnatting eller leie av treffplass, 
da dette ikke går via klubben, men ordnes direkte med eierne av treffplassen i Fyresdal.

I 2014 var det ingen utgifter til band på Pilgrimstreffet da vi i stedet brukte egne 
dugnadskrefter. Disse har sagt seg villige til å stille opp i 2015 også, og det er derfor ikke 
budsjettert med utgifter til dette. 

Holy Riders MC ekspanderer i utlandet, og dette medfører høyere reisekostnader for 
involverte medlemmer i Sentralstyret. Derfor ønsker vi nå å skille mellom reisekostnader 
innland og utland. På bakgrunn av dette er det en økning i budsjettet her.

Som dere vil legge merke til, har vi budsjettert med underskudd for året 2015. Holy Riders 
har over tid bygget opp en viss kapital på bankkonti. Vi ønsker at disse pengene skal ut i 
felten og arbeide for å vinne flere mennesker for Jesus, heller enn å samle renter i banken.  

De største postene her er opplag av ny Bibel for MC-folket. Det er antydet en kostnad med 
nytt opplag på 20.000 stk. til ca. kr 350.000 (da var dollarkursen betydelig lavere enn nå) Vi 
har samlet inn ca. kr 160.000,- som står på konto for dette formål. Vi budsjetterer med å bruke
kr 250.000 av våre andre midler for å få Bibelen ut til folket.

I tillegg budsjetterer vi med å opprette det vi har valgt å kalle «Rekrutteringsfond»  Der er det 
tanken at avdelinger som ønsker å satse på yngre medlemmer kan søke om økonomisk støtte 



til det. Vi har etter hvert innad i klubben ungdommer som er i, eller nærmer seg, «lett MC-
alder.»  Kan vi gjøre noe for å gjøre det interessant for dem og deres venner å bli en del av 
Holy Riders?

Til sist vil jeg benytte anledningen til å takke alle dere som bidrar med gaver til klubben, i 
form av fast givertjeneste, enkeltgaver eller dugnadstimer - og som koster reise o.a. fra egne 
midler som en gave til klubben. Vår Far som ser i det skjulte, vil lønne dere rikelig.

Hilsen Wenche

Rapport fra medlemssekretær
I år er der ikkje så mykje å rapportera frå medlemsekretær, utenom me står midt oppi 
oppstarten med å prøva ut det nya medlemsregisteret. Det var jo noko me hadde som eit mål 
til sommaren 2014, men grunn av prioriteringar av arbeid mot utlandet, så har dette vert litt på
stedet hvil. Medlemsmassen er ganske lik som den har vert, men gledelegt at nokre avdelingar
får påfyll av nye medlemmer. Nøyaktigt antall medlemmer har eg ikkje føre meg nettopp nå 
og ikkje alle har fått tilsendt noko medlemsnummer, men det kommer forhåpentlegvis i løpet 
av våren ilag med medlemsregisteret. Dette er noko som vil letta arbeidet voldsomt mellom 
styret og avdelingane, og ikkje minst mellom oss i styret. Dette bler knallbra.
Mvh
Stein Arild Øye

Rapport fra rekvisita
Vi har deltatt på årsmøtet og  Pilegrimstreffet. Salget har vært bra.

I år fikk vi endelig webbutikken opp og gå, men dessverre har ikke salget blitt som forventet. 
9 stk. bestillinger er langt under det vi hadde forventet. Blir det ikke mer i 2015, vil vi ikke ha 
noen fortjeneste på det vi selger, da det koster å drifte webbutikken. Det er veldig enkelt for 
oss å administrere Web butikken, slik at det er synd hvis vi må legge den ned.

Når det gjelder logo til barn og ungdom så fikk vi beskjed fra Bernt Frustøl  i høst om at det 
måtte vi ordne selv, da styret ikke klarte å få til ny logo. Vi har vært i kontakt med flere 
personer som driver i bransjen, men vi har ikke funnet noen som vil gjøre det for oss. Å 
engasjere et Reklamebyrå vil koste flesk, derfor vil vi utlyse en konkurranse blant 
medlemmene om å komme opp med ideer om ny logo. 

Når dette er i orden, håper vi å ha klar en ny kolleksjon barne- og ungdomsklær til 
Pilegrimstreffet.

Ellers så har vi endelig fått forsikring av varelager og tilhenger på plass.

Gleder oss til ny sesong i 2015.

Anny og Roy Øvrebø

Sammendrag av regnskap, HR Rekvisita 2014

Kommentar: Salg fra nettbutikk er brutto, inklusive porto. Det samme er utgifter, inklusive 
porto. Fikk overta gratis restlageret fra HR Racing, som er verdsatt til kr 3325,-. Utgåtte  
undermerker, striper, refleksvester og reklamasjoner er trukket fra med kr 5563.



Rapport fra ansatt
Det er nok en gang tid for årsrapport og redaktørens tilbakeblikk på året som har gått. Power 
ble produsert med 3 utgaver i 2014. Det første kom ut i mars, det andre i juni og det tredje i 
desember. 

Etter første utgave fikk vi et tips fra trykkeriet om at det ikke ville koste oss noe mer om vi 
utvidet sideantallet på bladet fra 28 sider til 32 sider. Hvilken positiv beskjed å få! Men dette 
ville selvsagt innebære mer arbeid og enda større utfordring med å finne stoff til å fylle sidene
med. Selv om dette med stoff alltid er krevende, tenkte jeg umiddelbart positivt og hadde tro 
for at dette skulle vi få til. Om ikke annet så lå muligheten der til å blåse opp bilder . 
Opprop om stoff til Power stod på agendaen i bønneringen. Selv om det kunne se smått ut i 
begynnelsen av produksjonen, så viste Gud sin trofasthet, og på en mirakuløs måte ble både 
spesialnummeret og det siste nummeret fullført med 32 sider og masse bra stoff! 

Spesialnummmeret som kom ut i forkant av Pilegrimstreffet ble også sendt ut til MC- og 
bikerklubber i Norge. Selv om tilbakemeldingene er få, velger vi å tro at arbeidet ikke er 
forgjeves, men at bladet er et verktøy for Gud til å kalle på mennesker.

I desember ble det sendt ut en forespørsel til avdelingene om de ønsket ekstra blader. 7 av 14 
avdelinger i Norge svarte positivt på denne henvendelsen. 

Tusen takk til dere som har skrevet artikler og sendt inn bilder til Power! Takk til dere som 
bidro med praktisk hjelp under utsendelsen av spesialnummeret! Takk for ditt fantastiske 
arbeid som korrekturleser, Magnus! Og for god feedback fra deg, ansvarlig redaktør, Torgeir! 
Gud velsigne dere alle!

Nesten alltid når jeg leser årsrapportene i 2. årsmøteinnkalling i januar blir jeg inspirert og 
overveldet over mangfoldet i klubben og det som arrangeres, gjennomføres og oppleves i 
tjenesten på veien for Jesus. Da tenker jeg: Dette hadde vært bra å få med i Power…

Da tror jeg utfordringen er gitt for 2015!

Anne Skaiå
power@holyriders.no

Inntekter 2014 2013 Utgifter 2014 2013
Salg av rekvisita Innkjøpt rekvisita
Salg fra nettbutikk (kr 0,00) Utgifter nettbutikk (kr 0,00)
Renter kr 25,00 (kr 998,00) Diverse utgifter (kr 73,00)

Forsikring (kr 0,00)
Reiseutgifter

SUM

RESULTAT

Kontanter i kasse pr. 31.12.2014: kr 422,00 (kr 27,00)
SUM

Innkjøpsverdi varelager pr. 31.12.2013:
Innkjøpsverdi varelager pr. 31.12.2014:
Verdiøkning av varelager:

kr 70 326,00 (kr 88 829,00) kr 53 910,00 (kr 78 505,00)
kr 4 460,00 kr 2 467,00

kr 1 590,00
kr 1 813,00
kr 4 178,00 (kr 1 211,00)

kr 74 811,00 (kr 89 827,00) kr 63 958,00 (kr 79 789,00)

kr 10 853,00 (kr 10 038,00)

Kontobeholding pr. 31.12.2014: kr 61 271,00 (kr 50 361,00)

kr 61 693,00 (kr 50 388,00)

kr 157 719,00
kr 160 695,00

kr 2 976,00 (kr 60 621,00)



Rapport fra president
Nå nærmer årsmøtet seg, og da er det på tide å sette seg ned og oppsummere året 2014.

Jeg burde jo egentlig skrevet en logg, så hadde det vært lettere å huske på hva året har 
inneholdt 

2014 var jo det andre året jeg satt som leder av Holy Riders. Noe av det som har vært mitt 
fokus, er å få sentralstyret til å være optimalt. Vi er jo mennesker som har forskjellig 
livserfaringer, kommer fra forskjellige menighetsbakgrunner, og vi har forskjellige ting vi 
brenner for i arbeidet i Holy Riders.

Etter at jeg ble valgt som president, hadde jeg en samtale med en god venn av meg, angående 
det å være leder i frivillige organisasjoner. Han har lang fartstid med å jobbe med frivillige 
organisasjoner, og han sa noe som jeg for så vidt visste, men ikke hadde satt ord på, nemlig 
det at å lede mennesker i frivillige organisasjoner er mye vanskeligere enn å lede mennesker i 
arbeidslivet. Det er utfordrende å finne oppgaver som ikke er uoverkommelig for den enkelte. 
Hvis en har ansatte, så kan du si hvordan du vil at ting skal være, og så blir det gjort. De har 
betalt for det, og har avsatt tid til å være på jobb. 

Når det jobbes med frivillige, kan du ikke forlange, men du må inspirere. Man må få 
menneskene rundt deg til å se det som du ser.

Heldigvis har vi hatt et sentralstyre som har stilt opp og tatt oppgavene de har hatt på en 
fantastisk måte, og har lagt ned mye arbeid, og har mange ganger måtte prioritere 
sentralstyreoppgaver, framfor å gjøre kanskje andre ting som de hadde hatt lyst til. 

Jeg er jo for så vidt inhabil, men jeg våger å si at vi i sentralstyret har jobbet godt i sammen 
dette året.

Vil også benytte anledningen til å takke Øystein Trøen, Anne Skaiå, Einar Dahlen og Bernt 
Frustøl, for den innsatsen de har gjort for sentralstyret. Disse har valgt å ikke stille til 
gjenvalg, men ønsker å prioritere andre ting i Holy Riders. Takk for et fantastisk år og en 
kjempegod innsats i Guds rike.

Må jo også takke de andre i styret som stiller til gjenvalg, og de som står ett år til. Dere er en 
velsignelse for Holy Riders. 

Hva har skjedd

Andre ting som også jeg har hatt fokus på er å være så mye som mulig ute blant 
avd./menneskene i klubben. På grunn av dette så er det blitt en del kilometer på MC'en i 2014.
Jeg tok den «ut» i februar, tror jeg det var, og kjørte noen turer når det ikke var glatt. Fikk litt 
«kjeft» av en kompis, fordi jeg kjørte i «saltlake», og jeg er ikke kjent for å vaske sykkelen 
for ofte. Satte MCen inn nå i november / desember, så sesongen er jo lang for oss her i sør.

Har heldigvis i denne sesongen fått med meg en del treff og fester, både egne arr., og andre 
MC-klubber sine arr.. 

I min situasjon får en mye info om hva som foregår i Holy Riders, og jeg ser at mennesker 
trives i tjenesten sin. Dette smitter over på de menneskene de treffer i miljøet, og det er flere 
som har tatt imot Jesus, og blitt med i Holy Riders på grunn av det. Jeg er imponert over den 
innsatsen som legges ned for å bringe evangeliet ut til menneskene i MC-miljøet. 

Noe av det som er utfordringen som leder, er at du må ha en mening om ting som dukker opp,
og her er det ofte vanskelige / komplekse person-saker. Jeg kan jo ikke skrive om det her, men
det er en del av hverdagen min. Heldigvis er disse ofte i samarbeid med regionkontaktene / 
avdelingslederne. Jeg er imponert over måten som det jobbes på ang. dette i Holy Riders. Men
i noen saker blir partene ikke enige, og da er det til slutt jeg (og sentralstyret) som må ta en 



bestemmelse. Det kan være tøft, for jeg har et "hyrdehjerte" og er satt til å lede klubben på en 
god måte, med de utfordringene det innebærer.

På styremøtene har vi jobbet mye med de tingene som årsmøtet i Trondheim kom fram med, 
og vi har ikke kommet helt i mål med alle de oppgavene, men dette arbeidet vil fortsette til det
er utført.

De siste årene har vi "vokst" litt her i Norge / Sverige, med mennesker som ønsker å starte en 
ny avdeling. Det har vært gøy å se inspirasjonen / driven deres. Det vil komme mer info om 
dette på årsmøte.

Vi er også i en fase der arbeidet i utlandet vokser. Ta en titt på rapporten fra 
utenlandskontakten vår.

Jeg oppfordrer dere til å lese rapportene som ligger ved i årsmøteinnkallelsen, så får dere litt 
mer kjøtt på beina, og ser hva som det jobbes med.

Håp

Mitt ønske er for 2015 og utover, er at vi som sentralstyre skal få landet en del av 
arbeidssakene, og få mere tid til å være åndelige ledere, og søke Gud i sammen, som det står i 
en arbeidsbeskrivelsen for sentralstyret 

Hilsen 
Harald

Rapporter og info fra virkeområder

Kaffetelt
Tusen takk til alle dere i Holy Riders MC som også i 2014 har stilt trofast opp i 
kaffetelttjenesten. 

Dette året ble det ikke til at Holy Riders hadde kaffetelt på Norgestreffet. Derimot har vi hatt 
kaffetelt på Hardangertreffet etter flere års opphold. Igjen ble det arrangert Blues Bikers-treff, 
og som tidligere, stilte Sørlandet med kaffetelt. HR Småland stiller med Kaffetelt på Hoj-
Rock med et noe annerledes konsept enn vi er vant med. For å unngå å gå arrangøren, som 
selv selger kaffe, i næringen, holder de en lav profil ved å unngå å kalle det for ”Kaffetelt”. 
Det er likevel kaffe tilgjengelig i partyteltet for alle som stikker innom for en prat. En prat 
som gjestene selv ofte penser inn på Gud og troen.

– Kjempefint om vi engasjerer oss på flere MC-treff. Kanskje flere av oss som reiser på treff i 
nærområdet skal vurdere om vi kan bidra med kaffetelt? Flere arrangører signaliserer at vi er 
ønsket.

Mange av dere har sterke historier å fortelle etter kaffeteltsesongen 2014. Oppfordringen til 
den enkelte er å dele disse historiene i avdelingen og på den måten tenne flere i brann for 
denne fantastiske tjenesten. MC-Norge trenger budskapet om Jesus Kristus som Holy Riders 
formidler. Det er for Jesus vi er på veien, på MC-treff og ellers der vi farter rundt med korset 
på ryggen.

Takk til dere som vil være med videre 

Magnus Skartveit
Tlf. 41207873



MC-treff m/HR-kaffetelt i 2014-sesongen:

• 9.-11. mai: 

◦ Sagatreffet (arr: Stavanger MC). Kaffetelt v/avd. Sydvest

• 30. mai – 1. juni: 

◦ Hardangertreffet (arr: Hardanger MC Klubb)  Kaffetelt v/avd. Bergen, 
Nordhordland og West

• 30. mai – 1. juni: 

◦ Blues Bikers-treffet( arr:  Blues Bikers)  Kaffetelt v/avd. Sørlandet m.fl.

• 20.-22. juni: 

◦ Fulltreffet (arr: Sandnes MCC Norway). Kaffetelt v/avd. Sydvest

• 25 – 27. juli:

◦ Hoj-Rock (Västervik i Sverige) Kaffetelt v/avd. Småland

• 8.-10. august: 

◦ Osterøytreffet (arr: Osterøy MC-Club). Kaffetelt v/avd. Bergen og Nordhordland

• 28.-31. august: 

◦ Trollrally (arr: MC-Entusiasters Klubb). Kaffetelt v/avd. Vestfold med god hjelp 
fra HR-avdelingene på Sør-/Østlandet.

Bønnering
Bønneringen består av 53 medlemmer. I året som gikk fikk vi 4 nye medlemmer og to som 
gikk ut. En har valgt å ta en pause. 

Vi hadde samling på avdelingsledermøtet på våren og høsten. Det er samlinger hvor 
medlemmene i Bønneringen fysisk treffes, og jeg opplever at det er til stor oppmuntring! Vi 
deler ting vi har opplevd, takker Gud og ber for helgen og hverandre.

Pilegrimstreffet var veldig vellykket i år også. Vi opplever at mange søker til bønnehuset for 
forbønn og samtaler, og det er godt å ha så mange villige medarbeidere som stiller opp og tar 
vakter der, og som veiledere under møtene! En dame fortalte etter treffet at hun hadde 
opplevd indre legedom og forløsning gjennom hele helgen, halleluja!!

I desember hadde vi en bønne- og fasteaksjon i to uker. Et medlem i Bønneringen hadde kjent
på det lenge at vi skulle gå i bønnekamp mot alt som prøver å rive ned familier, helse og 
andre ting i klubben. Det er mye motstand og kamp i åndeverdenen, og viktig at vi er våkne 
og går imot i Jesu navn! Jeg har fått noen tilbakemeldinger om at Gud har grepet inn, og vi 
skal fortsette å be om beskyttelse og Guds ledelse for klubben.

Ellers så blir bønnetelefonen brukt ganske jevnt og trutt. Det kan godt sendes inn mange flere 
SMS'er om treff og fester dere er på. Jeg tror ikke alle husker på at Bønneringen er der for 
dere når dere skal ut i tjeneste for Herren. Det er også veldig oppmuntrende om dere sender 
melding om bønnesvar eller gode samtaler etterpå, da Bønneringen består av trofaste 
bønnekjemper som synes det er godt med tilbakemelding om ting vi har bedt for.

Jeg har stor forventning til hva Gud skal gjøre gjennom Holy Riders i 2015, og gleder meg til 
sesongen som ligger foran oss! Vær rikt velsignet :) 

Hilsen Bønneringen v/ Ann Mari Helleve.



Pilegrimstreffet
Ingen rapport innkommet

BikerBibelen
Ingen rapport innkommet

HR Racing
Det har vert rolegt I HRR nokre år nå, grunna lite interesse frå folk som vil ver active innen 
motorsport.

I 2013 gav Arild Brudeli beskjed om at nokon måtte ta over HRR, for tiå hans strakk ikkje til 
og han håpte jo nokon ville jobba vidare med det som allerede var bygd opp. Tom Fagermoen
tok tak i dette og prøvde få med fleire til å drifta HRR vidare. I 2014 blei det holdt årsmøte i 
HRR og Tom blei valgt som leiar i HRR. Med seg fekk han Bernt Frustøl, Kjell Kampenes og
Stein Arild Øye. Målet for HRR at me igjen skal ble synlege innen motorsporten og me har eit
hårete mål om å ver på plass allerede i 2015.

Holy Riders Mc Racing
v/Stein Arild Øye

Internett
Denne rapporten er for en stor del den samme som i fjor, da det har skjedd relativt få 
endringer.

Holy Riders MC sin bruk av internett består i grove trekk av websider, mail og domenenavn. 
Det er ingen endringer i domenene klubben eier og administrerer:

• holyriders.no og .org

• pilegrimstreffet.no

• bikerbibel.no

• emcrally.com (på vegne av EMC-samarbeidet)

Mail

Det var i 2014 liten endring i bruken av internett i forhold til tidligere år – mailadresser til 
avdelingsledere blir fortløpende oppdatert når det gis melding fra avdelingene om dette på 
domainadmin@holyriders.no. Tilknyttet mailsystemet er også mailinglister for 
avdelingsledere og for sentralstyret, som teknisk driftes via Google Groups.

Stoff til websidene

Stoff til publisering på websidene blir som før sendt inn til webmaster Vidar Solberg på 
webmaster@holyriders.no, eller publisert av den enkelte avdeling eller virkeområde selv. 
Prinsippet er at alle som har et ansvarsområde i klubben og ønsker å legge ut stoff på 
websidene kan få tilgang til dette, eller altså sende stoffet til webmaster for publisering.

Avdelingswebsider etc.

Husk at websidene på holyriders.no ikke bare er sentrale websider – de er også 
avdelingswebsider for avdelingene som ønsker dette, slik bl.a. Oslo, Østfold og Vestfold 
bruker sidene. I tillegg er alle avdelingswebsider linket opp mot holyriders.no/avdelingsnavn, 
også de med helt egne webløsninger, slik at utenforstående kan finne avdelingenes 
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webrepresentasjon gjennom vårt sentrale domenenavn. Det betyr at f.eks. HR Sydvest er 
tilgjengelig over holyriders.no/sydvest selv om de også har et eget domenenavn.

Nye websider

Det har i flere år vært ønske om å friske opp designet på websidene, og teknisk også å 
oppdatere plattformen websidene kjører på og å flytte disse til egen HR-driftet server (i dag 
kjører sidene på en server webmasteren vår låner ut plass på). På dagens plattform er det noe 
begrenset hvilke designmessige endringer som kan gjøres, slik at ønsket er å komme over på 
en plattform der man kan opprettholde en moderne design, samtidig som prinsippet om at 
mange i klubben kan legge ut sitt stoff blir videreført. Typisk aktuelle plattformer for dette vil 
være Joomla, Wordpress e.l., som er kjent for et stort antall webteknisk kyndige og dermed 
løser oss fra bindinger mot enkeltpersoner (selv om dagens webmaster har gjort en fortreffelig
jobb i mange år, og for vår (sentralstyrets) del gjerne kan fortsette med det på ny plattform)

I 2014 ble det budsjettert med midler for å kjøpe tjenester til å sette opp en slik ny løsning, 
men dette ble likevel ikke igangsatt pga. tidsmangel til å hente inn tilbud og følge opp 
tilbyder. Det er på nyåret i 2015 kommet inn tilbud som nå er under behandling av styret.

Tilstedeværelse på sosiale medier

Det har de siste årene kommet til en rekke klubbrelaterte sider på sosiale medier, som f.eks. 
Facebook. Styret har i relativt liten grad forsøkt å holde kontroll med disse, men generelt er 
det viktig at alt klubbrelatert som blir lagt ut er ting vi som klubb kan stå for.

Det som etter hvert har utviklet seg til å bli klubbens sentrale Facebookside har styret sett et 
behov for å holde noe mer kontroll med. Styret har derfor gitt tidl. president Rune Enstad 
mandat til å fortsette å moderere siden. Han rapporterer evt. slettinger av innlegg osv. til 
styret. Generelt blir reklameliknende innlegg fjernet, ting som ikke har med klubben nasjonalt
å gjøre eller f.eks. forbønnsønsker, som i stedet bør rettes til bønneringen. Fullstendig 
beskrivelse av hvordan dette håndheves finnes på den aktuelle siden.

HR i utlandet
Holy Riders MC har i dag medlemmer i Norge, Sverige, Tyskland, Russland, Ukraina, og nytt
av året: Litauen. Svenskene regner vi i denne konteksten ikke som utlendinger, da de og vi 
kjører felles løp og tilhører samme nasjonalområde.

Organisatorisk oppbygging

Det er i dag to nasjonalområder i Holy Riders MC – det vil si to områder med eget nasjonalt 
styre og egen ryggmerkeutdeling, nemlig Norge/Sverige og Tyskland. De russiskspråklige 
gruppene er fortsatt direkte tilknyttet det norske sentralstyrets administrasjon i en 
oppbyggingsfase som fortsatt vil vare en stund. Tyskerne fikk sin «selvstendighet» i 2005, 
men ble i perioden 2007-2011 administrert av det norske sentralstyret under en organisatorisk 
gjenoppbyggingsfase, etter at de ble stående uten styre i 2007.

Tyskland

Tysk HR har en velfungerende klubb med et godt innarbeidet styre. De er tilstede på mange 
store MC-arrangementer, fester og treff, og har stor kontaktflate og et godt rykte i MC-
miljøet. Kontakten fra sentralstyret til HR i Tyskland har derfor ikke vært spesielt intensiv i 
år. Vi deltar fast på deres årsmøte (Rüstwochenende – utrustningshelg) og på sommertreffet 
«Turn or Burn». RüWe, som årsmøtet kalles på kortform, holdes helgen etter vårt årsmøte på 
et leirsted ved Bad Hersfeld omtrent midt i Tyskland, og inneholder ved siden av selve 



årsmøtet mye åndelig inspirasjon og samvær. TOB (gjett selv hva det står for) arrangeres 
vanligvis to helger etter Pilegrimstreffet, men i 2015 blir det bare én uke imellom. Stedet er 
vekselsvis nord og sør i Tyskland – i år var dette i sør, nær Neustadt a.d. Weinstrasse, så det 
betyr at kjøreveien er mer overkommelig for oss vikinger kommende sommer – da legges 
treffet til Ruhrområdet. Sånn litt grovt sett tar du til høyre etter Hamburg og kjører et stykke 
forbi Bremen, så ligger det borti gata der.

Tyskland er et tilgjengelig land for oss nordmenn å besøke, og en trivelig gjeng å besøke. 
Derfor er oppfordringen: Få med deg TOB til sommeren! Om du kjører «yoghurtbeger» (tysk 
slang for R-sykkel) så kan du til og med få testet topphastigheten helt lovlig! Ikke alle snakker
engelsk, men en del. Vi som prater stammespråket er dessuten innstilte på å oversette slik at 
du får med deg møtene.

Et annet arrangement som er svært velegnet for nordmenn å delta på er Faak am See i 
Østerrike i september – Europas største MC-treff med noen hundretusen sykler. Treffet 
foregår rundt en innsjø med et par landsbyer som blir til en eneste stor treffplass. Veien rundt 
sjøen blir regulert til enveiskjøring, og i en full uke knatrer et evig kaos av sykler rundt sjøen. 
HR låner et menighetslokale for overnatting i nærheten, og står på stand på skift. Vil du være 
med her, så må det planlegges, så si ifra så vi kan formidle kontakt med HR-folkene som 
organiserer vår stand der nede. Her kan norsk og engelsk være en fordel, for å dekke opp 
språk de ellers ikke har.

Russland og Ukraina

Det har vært et svært spesielt år for våre russiske og ukrainske venner. Like etter årsmøtet i 
fjor var planen å reise til Øst-Ukraina for å møte medlemmene våre der, men natten før flyet 
skulle gå ble de første drept på Majdanplassen i Kiev, så det var bare å pakke ut av koffertene 
igjen. Det ble lagt nye planer for påsken, men heller ikke da lot turen seg gjennomføre pga. 
urolighetene.

Dermed ble første kontakt med ukrainerne i 2014 da de kjørte i land i Kristiansand for å delta 
på Pilegrimstreffet. Takk til alle som stilte hus, tid og ressurser tilgjengelige for å gi våre 
venner en god opplevelse, og ikke minst et møte med våre norske avdelinger. Dette håper vi å 
gjenta med dem som ikke kom i år til sommeren – i hovedsak våre russiske medlemmer.

Først i oktober fikk vi igjen samlet alle russiske og noen ukrainske medlemmer på et lite 
leirsted en times kjøring utenfor Moskva. Her fikk vi se en god del nye ansikter, og vi tok opp
noen av dem som nye prospects i klubben. Samtidig fikk vi hatt en del lenge etterlengtede 
samtaler med folkene våre. Se artikkelen i siste Power for mer fra dette møtet.

Det er som sagt en svært spesiell situasjon våre russiske og ukrainske venner er i nå – det er 
håndpåtagelig hvordan spriket mellom russiskvennlige og ukrainskvennlige medier fremstiller
situasjonen – for mange russere er det uforståelig hvorfor vesten vil skade Russland ved å 
innføre økonomiske sanksjoner, mens ukrainske kristne, også noen av våre medlemmer, lever 
midt i en virkelighet av kristenforfølgelse, bortføringer, nære kjente som blir drept i 
krigshandlinger og flyktningestrøm fra de uroligste områdene i øst. Med medlemmer som 
politisk fordeler seg på begge sider av frontlinjen ser vi også at dette kan føre til motsetninger 
som gjør det utfordrende å være i samme klubb. Det kan ikke poengteres sterkt nok at det er et
stort behov for forbønn for våre venner, og også for visdom i våre møter med dem.

Planen for kommende år er å intensivere besøkene østover noe, for å treffe gruppene på hvert 
enkelt sted. Det siktes inn på en MC-tur til sommeren, og dessuten forsøker vi å finne et par 
anledninger for å reise bort med fly utenfor kjøresesongen. Hvis noen er interessert i en 
annerledes MC-tur, så ta kontakt. Du må være innstilt på å kjøre lange etapper på dårlig vei og
med ganske unorsk kjørekultur, og på å ta uventede ubehageligheter sporty. En god sjekk på 
om MC-tur er noe for deg, er om disse beskrivelsene trigger deg, eller om du blir engstelig. 



Det er også mulig å fly inn for å delta på treff/møter uten egen sykkel. Det er ikke verre å 
reise til Russland enn andre europeiske land med fly, bortsett fra litt papirmølle med visum. 
Igjen: Ta kontakt om du vil være med.

Litauen

I høst fikk vi også henvendelse fra noen karer i Litauen, som ønsket å bli kjent med klubben. 
De hadde i lengre tid vært i kontakt med klubben i Moskva, og hadde allerede satt seg godt 
inn i klubbens statutter og struktur da vi møtte dem på møtet i Moskva i oktober. Vi kjørte 
vanlig «prosess» på disse, de fikk presentere seg og sitt nåværende forhold til MC-miljøet i 
Litauen, mens vi gikk igjennom alle de grunnleggende tingene man må vite om HR før man 
kan starte opp.

Det ble fort tydelig at disse var godt kjent med MC-miljøet, både «bikerregler» og personlige 
vennskap i mange av de ikkekristne klubbene. Samtidig var det tydelig at de var solide kristne
med lang fartstid, som alt i alt gjorde oss trygge på at det var riktig å la dem starte som 
prospects. I tillegg til de to som vi opptok som prospects, består gruppen allerede av fem 
andre supportere som vi regner med å hilse på ved første besøk. Her er et bilde av hele 
gjengen.

Litauerne er nå i en tid hvor de må bli 
offisielt anerkjent som klubb blant de 
andre klubbene der borte. Dette høres rigid
ut for oss skandinaver, men prosessen 
kjenner vi godt både fra Tyskland, 
Russland og Ukraina, og er i praksis 
nødvendig for å kunne ha inngang i MC-
miljøene.

Slik det ser ut i skrivende stund er det 
tanke på å reise til Litauen og muligens 
også en eller to grupper i Russland eller 
Ukraina i påskeuka. Som alltid vil det være
anledning til å henge seg på denne turen.
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