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Logg deg inn med 
ditt brukernavn 

og passord for å 
lese dagens avis 
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Ikke abonnent?  

Glemt passord?  

 

 

 

 

 

 
Kjøp dagens nettavis  

 
  

 Forsiden  

 

 Nyheter 

  

 Farsund  

  

 Lyngdal  

  

 Hægebostad  

  

 Lister  

  

 Andre  

  

 Sport  

  

 Kultur  

  

 Lister  

  

 Meninger 

  

 Leder 

  

 Lokal  

  

 Småstoff  

  

 Folk og familie  

  

 Temastoff  

  

 God helg  

  

 Baksida 

  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Politimester Kirsten Lindeberg, ordfører Odd Omland i Kvinesdal, Leif Vagle i avdelingen for 

organisert kriminalitet i Agder-politiet og lensmann Jan Magne Olsen i Kvinesdal håper å stoppe 

et større Hells-Angels treffi sommer.  

   

Politiet vil stoppe storinnrykk på rockefestival   Farsund kommune 
opprettholder MC-invitasjon   

Går sammen for å stoppe Hells Angels-treff  
Politiet og Kvinesdal kommune samarbeider nå for å forhindre 
et større Hells Angels-treff på sommerens Norway Rock 
festival. I Farsund er derimot ikke politiet invitert til å snakke 
om farene ved at Twin Eagles støtter Hells Angels. 
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Stein A. Ytterdahl sier Farsund kommune 

tar sterk avstand fra at Twin Eagles er 

støtteklubb for Hells Angels. 
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Levekårsutvalget har fremdeles ikke 

tatt stilling til om de vil invitere 

politiet til å diskutere MC-klubben 

Twin Eagles' samarbeid med Hells 

Angels. Hvorvidt dette skal skje vil 

drøftes på utvalgets møte 31. mars, 

hvor for øvrig Twin Eagles er invitert. 

Selv om ingen fra klubben kommer 

til å møte opp fysisk, vil de levere et 

skriv med sine forklaringer til hvorfor 

de nå er en støtteklubb til Hells 

Angels. 

— Jeg syns voksne folk har rett til å 

uttale seg. Vi har rett til å sette oss inn i fakta selv om vi ikke liker 

saken. Men det er også viktig å si at utvalget ikke kommer til å snu 

seg og si at dette ser veldig fornuftig ut, sier Torrey Skeibrok som 

er leder av levekårsutvalget i Farsund. 

 

Er kritiske 

Skeibrok og resten av utvalget er med andre ord svært skeptiske til 

at Twin Eagles støtter den kriminelle klubben og håper samtidig de 

vil gjøre om avgjørelsen. 

— Alle har rett til å få forklare seg. Jeg synes også som person 

generelt og som politiker at vi bør ha mulighet til å påvirke andre til 

å ta en avgjørelse som er til det beste for kommunen vår. Man må 

kunne prøve å rettlede. Skal vi ha et godt samfunn i dag, må vi 

bygge opp en slik kultur, sier Skeibrok. 

Utvalgslederen påpeker også at medienes dekning av saken har 

sådd tvil om utvalgets intensjoner med invitasjonen. 

— I Farsund er det kun media som har lagt dette på en annen side. 

Jeg kommer til å legge fram forslag for utvalget om at vi ønsker å 

gå samlet for å ta avstand fra Twin Eagles' samarbeid med Hells 

Angels, sier han. 

 

Kan stoppe storinnrykk 

I Kvinesdal har ordfører Odd Omland valgt en annen 

fremgangsmåte. Etter at politiet tipset kommunen om at et større 

landsomfattende Hells Angels-treff er planlagt på Norway Rock i 

sommer, har kommunen og politiet gått sammen om å forhindre 

det. I tillegg skal det holdes samtaler med Norway Rock-styret for å 

få dem med. 

— Et slikt treff er totalt uønsket fra kommunens side. Kvinesdal 

kommune tar problemet med organisert kriminalitet i MC-klubber 

svært alvorlig. Vi vil ikke at dette skal få fotfeste i Kvinesdal, sier 

han. 

Planen er å forhindre Hells Angels-medlemmene i å bære tøy som 

signaliserer at de er medlemmer. Selv om ikke politiet kan stoppe 

dem i å komme inn på festivalen, vil de bli nektet adgang om de 

ikke går kledd «sivilt». Håpet er at medlemmene dermed syns det 

blir lite interessant å gå på festivalen. 

 

Håper på invitasjon 

Nå håper sjefen ved avdelingen for organisert kriminalitet i Agder-

politiet, Leif Vagle, at også Farsund kommune inviterer politiet til å 

holde samtaler om en strategi for å stoppe Twin Eagles. 

— »n ting var at de inviterte den ene siden, det andre var at vi ikke 

 

Torrey Skeibrok leder levekårsutvalget i 

Farsund. 

FOTO: KARL BIRGER SÆLØR 
 

Les også disse sakene: 

Forstår kritikken  
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ble invitert. De skulle også invitert politiet slik at vi kunne fortelle 

hva det innebærer å være supportklubb, sier han. 

— Hva ville dere fortalt dem? 

— Vil ville fortalt om alvorligheten av hva enprosentklubbene står 

for, hvordan de bygger seg opp og hva de binder seg opp til. 

Sympatisørklubbene er med på indirekte bidra til den kriminelle 

virksomheten, sier han. 

— Men du har altså ikke blitt invitert? 

— Nei. Men jeg kommer gjerne, sier Vagle. 

 

Fakta 

1% Motorsykkel- klubber 

1 prosentklubbene er betegnelsen på kriminelle mc-klubber. 

Begrepet kommer fra USA og har eksistert siden 1947 og blir brukt 

som en «hedersbetegnelse» av klubbene selv. 

 

Opphavet til betegnelsen i deler av motorsykkelmiljøet i USA var 

slags motvekt mot en uttalelse fra AMA - American Motorcycle 

Association i 1947 om at 99 prosent av alle som kjører motorsykkel 

er lovlydige borgere. 

 

I Norge er det i all hovedsak tre-fire motorsykkelklubber som 

assosieres med begrepet «1 prosentere»: Hells Angels MC, 

Bandidos MC, Outlaws MC, Coffin Cheaters MC. 

 

Dette er saken 

 

I februar ble Kjetil Nordvik fra MC-klubben Twin Eagles i Farsund 

invitert til å komme til et møte i kommunens levekårsutvalg for å 

orientere om saken rundt deres støttemedlemskap til den kriminelle 

MC-klubben Hells Angels. 

 

Sjef ved avdelingen for organisert kriminalitet i Agder-politiet, Leif 

Vagle, var svært kritisk til invitasjonen. 

 

 

I går var det pressekonferanse på Kvinesdal rådhus, hvor politiet og 

Omland gjorde rede for sin strategi for å stoppe et større Hells 

Angels-treff på årets Norway Rock Festival. 

 

Også i Mandal har ordfører Alf Gottfred Møll gått inn for å stikke 

kjepper i hjulene for den lokale klubben Aviators, som også er en 

støtteklubb til Hells Angels. 
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