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Erfaringsvis fra tidligere
bikerfester i samme by, antok vi
at folk ikke ankom så tidlig. Men
da vi ankom i ellevetida, var det
kommet en del folk, og de seg
jevnt på etter hvert.
Til slutt var det foran bardisken
det vi kaller sild i tønne. Det fine
med dette er at det er utrolig
lett å komme i snakk med folk,
når man står så tett. Bak baren
sto blide Ladys og Pre Ladys som
er navnet på klubbens prospects,
og serverte leskende drikke i
rasende fart. En diskjockey
sørget for musikken, og på
dansegulvet var det stadig ivrig
aktivitet.

H-D klubb
Alle i klubben kjører Harley-
Davidson. Gjennom årene har
medlemmer kommet og gått, og
klubben  består nå av fem ladies,
og fem pre-ladies. Ingen av de
som var med å starte klubben i
1992, er med i dag, men flere av
dagens medlemmer har vært
med siden tidlig på nittitallet.
Lady Bikers fyller i år 20 år, noe
som i følge damene skal feires
med brask og bram senere i år, i
det nye klubbhuset. Gjennom
årene har Lady Bikers hatt
tilholdssted flere steder i byen,
og hver gang har de måtte be-

gynne fra skratch, med oppussing
og innredning. Når de nå fikk
tilbud om å ta over lokalene
etter en annen bikerklubb som
skulle flytte, kom de til dekket
bord, og har kun bidratt med sin
egen personlige touch, før de
flyttet inn. Lokalene ligger på
Selsbakk i Trondheim, og huset
tidligere Town Ridge MC.

Keltisk symbol
Klubbens medlemmer kjører
mye i både inn og utland. Noen
har vært på Sweden Rock i flere
år, og flere av jentene har kjørt
Route 66. Nederland har også
vært et turmål, og de har vært
flere ganger i Skottland, England

og Irland. Dette mye fordi de
synes disse landene har inter-
essant kultur og historie, ikke så
ulik den norske. Det er også her
de har fått inspirasjon til sin
klubblogo, som har elementer fra
keltisk historie. De har to klubb-
turer i året hvor alle er med. En
på vinteren og en på sommeren.
Ellers deler de seg ofte opp,
siden det er vanskelig for alle å få
ferie på samme tid. I det nye
klubbhuset skal det til neste
vinter foregå både vinterlagring
og mekking. Denne vinteren har
de ikke fått flyttet med seg syk-
lene enda, og har derfor leid ut
litt av lokalene til to band som
har øvd her.

Da det i høst ramlet inn en invitasjon til
innvielsesfest i det nye klubbhuset til
Lady Bikers i Trondheim, satte vi kursen
for Trønderhovedstaden. Både med tanke
på at det ikke er så ofte man får invita-
sjon fra rene dameklubber, og fordi
Trondheim nok er den ultimate bikerbyen
i Norge.
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Housewarming 

Travle Ladies bak baren.
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Smalltalk. Lisbet lemper øl.

Trivsel i baren.

Konsentrerte. Dansegulvet.

Flere ladies, men disse kommer fra
Only Ladies mc

Terje venter pa ̊tur.


