
Holy Riders Sydvest 

 

På starten av 1991 bestod Holy Riders i Norge av 6 avdelinger og 270 medlemer. Så får vi en enorm 

økning med dobling av antall avdelinger og medlemer på 1 år!  

Engang høsten 1991 gjør Tom Handeland,  Tor Gauksås og Hege Ragnes, og uavhenging Jarle 

Bergsagel en henvendelse til president i HR mc, Jon Inge Hanger, om muligheten til å starte lokal 

avdeling. Klarsignal blir gitt og forberedelsene starter med div samlinger hjemme hos Tor og Hege. 

Sentralstyret legger opp til et ”korstog” til Sandnes  pinsen 5-7 juni 92. Stiftelse møte blir på 

Lundehaugen videregående  fredag 17 januar 1992. 

 

Stiftelse møte er kjempe suksess.   Til sammen 40stk møter, inkl avd West. Vi er raskt 20 medlemmer, 

ikke alle med mc ennå.  De fleste medlemene var i slutten av tenårene/ begynnelsen av 20 årene. 

Tom Handeland var 35 år, så han var skikkelig gamling. 

Vi reiser en liten gjeng til vårt første årsmøte sentralt januar/februar 92, får presentert oss som 

avdeling og blir kjent folk fra andre avdelinger.

 

Tom og Sigbjørn på årsmøte 



Frem til oktober 92 samles vi i det gamle speiderhuset på Hana, og entusiasmen er på topp. Vi får en 

spesial ryggmerke utdeling av Jon Inge Hanger i april slik det ikke er bare et par medlemmer som har 

ryggmerke til korstoget.  

  

Korstoget er også en stor suksess, med over 100 besøkende HR medlemmer fra andre avdelinger. Vi 

har god forkynnelse i baptist kirken på Hana, markerer oss med oppstilling i Langgata i Sandnes,  og 

greier å få mange gode innslag i radio og aviser. Medlemstallet kryper opp mot 35 stk. 

 

Aktiviteten er bra, vi reiser en god gjeng på Pilegrimstreffet i Seljord, kjører turer i sammen, reiser til 

Skjærgårdsgospel, starter bibelgrupper i avdelingen, reiser på hyttetur, begynner å reise på fester til 

andre klubber og treff og har god kontakt med andre HR avdelinger. Tor har mange kontakter, da han 

hadde vært medlem i Ålgård MC før han ble kristen og startet HR sydvest.  Vi reiser også på en del 

kristne ungdomsklubber. 



 

 

 

 

I oktober 92 flyttet vi samlingene til Lura bedehus, og speiderhuset blir revet en stund etter vi flyttet 

ut. Lura bedehus hadde verksted, og vi fikk låne lokaler mot at vi skulle hjelpe til i en mopedklubb de 

hadde. Vi var veldig fornøyd med lokalene. 

 

Pølsetreff hos Tom i påsken var tradisjon i flere år 



Første årsmøte ble avholdt i desember 92, og stemningen i avdelingen er god. Den ”harde kjerne” er 

ca 15 stk, og rundt 40 medlemmer. 

Imidlertid oppdaget vi straks vi hadde besøk av avd West at lokalene ikke var så bra allikevel. Da de 

varmet opp syklene for avreise sent en kveld, kom vettskremte naboer ut for å låse garasjene sine. En 

pensjonist uttalte han hadde kjøpt hus på siden av bedehuset for han regnet med at dette skulle 

være et trygt og rolig sted. Så da var vi på utkikk etter klubblokale igjen. Selv om vi hadde en ”hard 

kjerne”, så var mange studenter, og få hadde god inntekt. Så klubblokale måtte være billig. 

 

 

 

 

Typisk tur fra eller til treff fra den tiden, en gammel motorsykkel som hoster og harker.  

 

Når det gjelder sykkelparken, så er det jo illustrerende med 1mai kjøringen i 95. Ikke mindre enn 5 

motorsykler fra Holy Riders hadde tekniske problemer som brann, punktering, utlitt drevsett, defekt 

tenningsanlegg, fikk ikke start, og tilegg avd Sunnhordaland kjørte seg vill på Jæren. Ingen fullførte. 

Sigbjørn Harboe fikk låne en lastebil for å samle opp alle syklene langs veien. Tidligere i helgen hadde 

vi bare stilt til ungdomsklubbesøk til feil helg, kjørt bensinlens, røket et kjede og hatt biskopen på 

kjøretur. Og (nesten)alle var enige at det hadde vært en flott helg med masse opplevelser og minner. 



 

 Arvid Kåre Seldal (nå avd West) jobber i veivesenet, og finner et hus veivesenet har kjøpt pga 

motorveien. Arvid Kåre lager en fin leiekontrakt på kr 0 i leie som styret i sydvest signerer. Endelig, 1. 

juli 93, vårt eget hus vi kan bråke så mye vi vil i, motorveien er 1 meter fra stueveggen. Men at det 

var gratis, var ikke bare pga motorveien. Det var mye å gjøre for å få det fint. Så vi drar i gang med 

dugnader. Det var også noen ildsjeler som reiste mye på treff, spesielt Tom Handeland og Jarle 

Bergsagel som var på minst 13 treff i løpet av sesongen. Jarle hadde også en spesiell god egenskap 

med å se til at nye folk ble inkludert i felleskapet. 



 

Tom på treff 

 

Arne Håkon nyter frokost på Troll Rally 



Mc Prosjektet.  

 

 Sigbjørn Harboe opplevde at det var veldig stengt når han startet på et arbeid for ungdom som 

hadde droppet ut; MC-prosjektet. Etter å ha bedt til Gud, kjenner han at han får et løfte fra 2 

krønikerbok 20; ”Dette er ikke deres kamp, det er Min. Bare still dere opp i morgen, og se hvordan 

Jeg frelser”.   

Ungdommene på MC-prosjektet blir etter hvert med på flere HR treff og arrangementer, og åpner 

seg mer og mer for Jesus. En søttenåring tar i mot Jesus etter han får flere ganger kjenne på tillit og 

omsorg fra HR medlemmer. En episode var Trollrally. Søttenåringen spør Sigbjørn om de kan ut og 

øvelsekjøre på MC. Sigbjørn sier nei, fordi han er på lånt MC. President Harald Vatne overhører 

samtalen, og sier; Bare lån Harleyen min. Snakk om å gi tillit til en ungdom som tidligere har følt han 

var umulig å hanskes med. Han og minst 3 andre på MC-prosjektet tar etter hvert i mot Jesus, et par 

av dem etter Njål Haugland ble frelst. Dessverre faller noen i fra senere. 

 

 

  

  



1% klubbene. 

 

Avisoppslag da som nå, journalister med lite innsikt og malplasert illustrasjonsfoto. Skulle det finnes 

hedelige familefedre, må det være de to på bilde; fv Vidar Solberg og Reidar Solberg, Ytre Østfold. 

 

 

 

The Shabby Ones har behov for markere seg siden de sikter seg inn mot å bli 1% klubb og senere 

Hells Angels. 1% klubbene mener å ha enerett på å bruke div merker på vester, starter en offensiv for 

å tvinge andre klubber til å  fjerne disse merkene fra vestene. Ålgård mc bruker Norway som 

undermerke, og ble i mars 1991 angrepet i klubblokalene av The Shabby Ones utstyrt med balltre. I 

tilegg var det mange andre episoder i det tidsrommet. Blant annet var det en episode på 

Bergenstreffet i 93 som resulterte i at alle NMCU tilknyttede klubber vedtok å nekte adgang og 

boikotte alle personer som hadde tilknytting til 1% miljøet. 



 

 

Holy Riders har forståelse for boikotten, men i og med at vi mener alle må få høre om Jesus, nekter vi 

å bli en del av bokotten, men derimot deler ut bibler til 1% klubbene. Resultatet av dette var veldig 

tydelig. Vi blir rammet av boikotten selv, for da vi arrangerer en innvielse fest for klubbhuset 29 

september 93 for NMCU tilknyttete klubber dukket bare Rabbagast og Bad Dreams opp. Og vi fikk 

ingen invitasjoner lenger fra NMCU tilknyttede klubber. Når vi ville på mc-treff, var det med nød og 

neppe vi fikk slippe inn. Flere mente vi burde stenges ute, og vi hadde mange krasse diskusjoner med 

personer fra NMCU miljøet, det var endog en som i fylla sprang etter oss med øks. 

 

 

 

  



Når vi 11. november 93 arrangerte sammen festen for 1% klubbene var huset sprengfullt. De møtte 

nesten samtlige. 

 

 



 

 

Videre var dørene full åpne i 1% klubbene. Vi kunne komme og gå som vi ville hos Shabby Ones, Hog 

Lovers, Rett vest, Streethawks, Otherwise etc, og ble invitert på alle deres arrangementer. Så noen 

reiste, og var på nyttårsfest hos The Shabby Ones, eller innvielse av klubblokale til  Streethawks (nå 

Hells Angels) på Braut. Hele 1% miljøet i Norge var dørene helt åpne. Etterretningen i Norge jobbet 

ekstra timer og lurte nok fælt på hva disse korskledde hadde som mål ved å komme på alle disse 

festene. Dag Arne Saltnes (president HR) ble på den tiden invitert til president meeting på Trolla Brug 

(Hells Angels Trondheim).  Dag Arne reiste i sivil til Trondheim, og ble tatt til siden av sivilkledd politi 

når han ankom Vernes. Så han fortalte at både de og Hells Angels hadde bruk for Jesus. Vi i Sydvest la 

merke til to karer som gikk og noterte registreringsnr utenfor klubbhuset. Det var to sivilkledde politi, 

og da vi spurte hva de dreiv med, fikk vi høre at det var mistanke om ulovlig rådyrjakt i område. Vi 

tenkte det var fordi vi hadde vært på innvielsefest i lokalet til Street Hawgs kvelden før. 

 

 

 

 

 

TT på billijard turnering hos Street Hawks 

 

  



Njål Haugland 

 

 

 

 

 

Høsten 94 skjedde det først at Anne Marie traff noen eldre damer som var naboer til klubblokale på 

Braut, og disse var selvsagt bekymret over å ha disse naboene. Etter å ha snakket litt sammen, ble de 

i alle fall enige at dette måtte Gud i himmelen ta tak i. De bønnene virket bra, for kort etter brøt ting 

løs. Njål Haugland ble kraftig møtt av Gud inne på klubblokalet til The Shabby Ones, og ga seg over til 

Jesus. Deretter kjente han måtte ut derfra, ringer broren (som var en av de få kristne han kjente) og 

springer ut på gaten på sokkelesten i regnet.  En kilometer springer han før han møter broren. 

Ryktene går, telefonene ringer, alle snakker om det som har skjedd. Innen en måned har 7 andre som 

også går i miljøet tatt i mot Jesus. Etter hvert følger flere etter, og i løpet av et års tid er ca 20- 30 gitt 

seg over til Jesus. Første omgang er vi ikke direkte involvert, men etter hvert er vi noe mer med på 

det som skjedde.  En episode var utenfor en kafe i Sandnes som ble åpnet etter Njål tok mot Jesus. 

Njål pleide ofte å være her, og mange av de nye på veien, og andre som ble tiltrukket mot det som 

skjedde. Anne og Alfred Skaiå (HR Sørlandet)ønsker en kveld å besøke kafeen, men finner den stengt. 

De står utenfor, og spør Gud; Hva nå? Da dukker det opp en ung mann som ser de korskledde, og 

bare spør; Ka ska eg gjer for å la meg frelsa? 



 

 

 

Konflikter 93-95. 

Sydvest, som flere andre avdelinger, hadde en brå start, mange av oss veldig unge og manglet en 

pondus med livserfaring. Flere var bevisst på visjonen med Holy Riders, hadde et ønske om å nå ut 

med evangeliet. Noen hadde vokst opp i bedehus og menigheter, andre var nye på veien, eller var på 

vei til å finne Jesus. Og for noen var nok det at det var kult vel så viktig som visjonen at de var med. I 

tilegg sprikte satningsområde litt i flere retninger; Fengselbesøk, Ungdomsklubbesøk, 1% klubber, 

NMCU tilknyttede klubber,  personer med rusproblemer. Disse motsetningene skulle vi nok ha greid 

å leve med, og at vi etter hvert ville vokst sammen om visjonen. Men vi fikk noen signaler om at det 

var enkelte vi måtte være forsiktige å slippe til i klubben, men unge, uerfarne kunne vi ikke forstå at 

det er av og til nødvendig å si nei, og sette grenser. Og da ble det for mye. Vi hadde ikke kapasitet, 

pondus eller erfaring til å ta oss av sprelske tenåringsjenter og gutter, gamle alkoholikere, 

overkarismatiske personligheter og kverulanter. En som var flink å lage røre, fikk med seg noen andre 

medlemmer fra Sydvest og startet egen klubb. Men vi klarte fint og forsette krangelen, så antallet 

medlemmer sank. Styret var utslitt, et styremedlem ble sykemeldt, et var utbrendt, et ekteskap gikk i 

stykker og hele styret trakk seg. I tilegg hadde vi en 7-8 innbrudd på klubbhuset. Så moralen var 

synkene. I tilegg skulle motorveien utvides, og klubbhuset rives når anleggsarbeidet startes opp. Ved 

utgangen av 95 var vi 30 medlemer, 13 hadde meldt seg ut i løpet av året, 3 nye. 

 

  



Harvest mc  og gamle Polaris bygget .1996-2002 

 

 

 

 

Harvest MC hadde leid en liten del av det gamle Polaris bygget på Hana, men etter litt godsnakking, 

ble vi enige om å slå ut en vegg og leie en større del av bygget og ha felles klubblokale. Her var det 

også behov for en del dugnad på det gamle bygget. Selve klubblokale hadde Harvest satt i stand, men 

utvidelsen gjorde at vi fikk ganske store verkstedarealer hvor vi kunne leie oss hver vår bås. Men det 

var noen utfordringer med et gammelt bygg som hadde begrenset levetid, spesielt siden vi leide. Hvis 

det regnet mye, lakk taket, og hvis det regnet masse, spratt kummelokkene opp i gaten, lagde en elv 

som trengte inn i lokalet. I en periode hadde vi heller ikke noe toalett som fungerte. Det var også dyrt 

å varme opp, dvs det ofte var litt kaldt i lokalet på vinterstid. I det minste var lokalet godt sikret med 

ståldører og sprinkler i vinduene, så vi var ikke plaget med innbrudd. Vi hadde fortsatt noen 

aktiviteter, lyse stunder, noen seige medlemmer med masse humor som holdt ut. På det miste var 

Sydvest under 20 medlemmer, 10 til 12 aktive, 97/98. Vi synes det var veldig bra når vi var over 10 

stk på en klubbkveld. Det hendte en gang eller to at Guddi kom på klubbkveld, la kabal, og gikk hjem 

et par timer senere. Det dukket ikke opp flere.  Med så få medlemmer ble det lett til at også det ble 

lite av samlingene. 

Vendepunktet kom da vi ble enige; uansett hvor få vi er, skal vi ha samling og be i sammen. 

 

 


