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KS går til kamp mot kriminelle 
MC-klubber 

 
TILHOLD: Siden midten av 1990-tallet har MC-entusiaster holdt til på denne gården på Bergshøgda. I 1999 ble klubben fullverdige medlemmer av Hells 

Angels.Foto: Hamar Arbeiderblad 

KS ber alle norske kommuner om å erklære kriminelle MC-klubber for uønsket. Ringsaker 
kommune og politiet følger den lokale Hells Angels-avdelingen nøye. 

Eli J. Haugen 

Del| 

RINGSAKER: Hovedstyret i KS, som er norske kommuners interesseorganisasjon, fattet på møtet i hovedstyret onsdag et historisk 

vedtak. 

Vedtaket går ut på at KS anmoder alle norske kommuner om å erklære kriminelle MC-klubber for uønsket. 

 

Tilhold på Bergshøgda 

 
Det er de såkalt ettprosents MC-klubbene KS vil til livs, det vil si MC-klubber som Bandidos og Hells Angels. 

Hells Angels har en medlemsklubb i Ringsaker, med tilhold på Bergshøgda. I 1999 ble klubben tatt opp som fullverdig medlemsklubb av 

Hells Angels. Klubben er med ujevne mellomrom i politiet og medias søkelys. 

Ordfører Anita Ihle Steen sier at Ringsaker kommune allerede har erklært Hells Angels for uønsket i Ringsaker, slik KS nå anmoder om. 

 

Jobber med kontinuerlig 
 

- Dette jobber vi kontinuerlig med, og har det jevnlig som tema i politirådet. Vi har ingen mulighet til å kaste ut Hells Angels fra lokaler 

som kommunen ikke eier, sier Ihle Steen. 
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Kommunens fokus er derfor å overvåke situasjonen rundt Hells Angels og holde øye med mulig rekruttering. 

Ihle Steen mener alle bør tenke seg om før de går på fester i Hells Angels-regi. 

 

Bygge kompetanse 

 

I vedtaket til KS heter det også at de vil bidra til kunnskapsutvikling om hvilke virkemidler kommunene kan ta i bruk for å bekjempe de 
kriminelle MC-klubbene, og anskueliggjøre juridiske muligheter som finnes. 

Det synes Ihle Steen er positivt. Ringsaker er blant 20 kommuner i Norge som huser slike MC-klubber. 

Kommunen er invitert til et todagers kurs i Danmark om disse klubbenes virksomhet i mars, men det er foreløpig uvisst om kommunen 

vil sende noen. 

HA har ringt Hells Angels' nummer i Ringsaker for en kommentar til saken, men der var det ingen som svarte. 
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