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Indian Summer Meet 2012
10 - 12 august, Strandefjorden Fritidssenter, Leira

Foto: Erik Baardsgaard
Indian Summer Meet er Norsk
Indian Klubb’s årlige hovedarrangement, og i 2012 arrangeres
det for 2.gang i Valdres. Indian
Summer Meet er tidligere arrangert
6 ganger i Gudbrandsdalen, men
etter suksessen med ”International
Indian Rally Norway 2010” valgte
vi å �lytte totempelen og treffet til
Strande�jorden Fritidspark på Leira.
Leira i Valdres ligger nærmest ”midt
i Norge” med bare 18 mil til Oslo. I
Valdres er det mange turmuligheter
på varierte og spennende veier og vår
hillclimbløype har allerede fått et
internasjonalt ry! Valdres Folkemuseum på Fagernes gir oss en �lott
ramme for arrangementet, og en �in
mulighet for fotografering i helnorske
omgivelser. På Strande�jorden

Fritidspark kan du leie hytte, leie
seng i felleshytte, bo i telt, i bobil eller
campingvogn. Det �innes både små og
store hytter, hytter med og uten
bad. Hytte eller seng i felleshytte
bør du bestille allerede nå på
booking@indianklubb.no. Frist for
bestilling av hytte eller påmelding er
1.august 2012.

På Strande�jorden Fritidspark er det en
stor lekepark for barn, og ei fantastisk
sandstrand. Frokost og middag får
du kjøpt i restauranten som har alle
rettigheter. Allerede torsdag kveld
tenner vi de store utegrillene våre
for felles grilling av egen mat. Treffet
er tilrettelagt for både voksne og
barn. Norsk Indian Klubb selger sine
klubbeffekter fra en egen stand, og det
er store muligheter for kjøp, salg og

bytte av Indian motorsykler og deler.
Arrangementet åpner of�isielt
fredag kl 20.00. Etter lørdagens løp og
aktiviteter er det felles middag med en
meget populær premieutdeling. Og til
slutt er det utlodning av etterspurte
Indian-produkter!
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Indian Summer Meet 2012
Program
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Torsdag 9. august:
20.00

NIK’s styre og løpskomite er på plass og vi fyrer opp fellesgrillene kl. 20.00. Ta med egen mat og drikke.
De �leste av de utenlandske deltakerne kommer denne kvelden.

Fredag 10. august:
08.00 - 10.00
10.00 – 20.00
20.00

Frokost i restauranten. Frokostbonger må kjøpes.
Sekretæriatet er bemannet for påmelding og innsjekking. Salg av frokostbonger og klubbeffekter.
Of�isiell åpning av arrangementet ved totempelen. Grilling av egen grillmat på fellesgrillene. Utdeling av
startnummer og kart. Sosialt samvær.

Lørdag 11. august:
08.00 – 10.00
11.00
12.00
14.00 – 16.00

Frokost i restauranten. Frokostbonger må kjøpes.
Felles start for MOUNTAIN TOUR. 10 -12 mils fellestur med ledsager og følgebil.
Start HILLCLIMB m/ MOUNTAINTOUR. 5 deltakere starter samlet med 5 minutters mellomrom. Turen er
på ca 7 mil.

20.00 – 22.00

Samling for alle deltakerne på Valdres Folkemuseum på Fagernes. Kaffepause og melkespannkast for
deltakerne, mens publikum og fagjuryen ser på syklene. Felles fotografering.
Felles middag på Strande�jorden, premieutdeling og utlodning.

08.00 – 10.00
10.00 – 12.00

Frokost i restauranten. Frokostbonger må kjøpes.
Utsjekking. Vask av hyttene! Avreise.

Søndag 12. august:
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Wigwam News
av Arne Bjørn Hoel

2011 ble et meget godt år for
Norsk Indian Klubb, og antall
medlemmer ble hele118 medlemmer.
Flere og �lere av medlemmene er
nå aktive medlemmer og aktive
Indianryttere. I 2011 �ikk vi etablert
“Indian Summer Meet” på Leira,
og det er med stor tilfredshet vi
ser at vårt Indian-arrangement
står på lista til Valdres Naturog Kulturpark sammen med
store idrettsarrangement som
“Sesongåpningen på ski på Beitostølen”. Norsk Indian Klubb har fått
gode sponsorer til “Indian Summer
Meet”, og avisene i Oppland har
villig skrevet at “Indian Summer
Meet” er et KULTURARRANGEMENT.
Mottakelsen av Norsk Indian Klubb
fra kultur- og næringslivet på Leira
har vært meget positivt, og vi ser

fram til samarbeidet med Valdres
Folkemuseum i 2012.

Det nordiske samarbeidet ble
styrket i 2011 etter at Norsk Indian
Klubb inngikk et samarbeid med
Sverige og Danmark om et felles
Indian-blad. Vi er meget fornøyd med
kvaliteten av “Contacts Points”, og
NIK har alle-rede bidratt med �lere
gode artikler.

Grunnlaget for sommerens suksess
legges om vinteren når snøen
ligger på steppene. Det mekkes
i wigwam’ene, og mens snøen
detter ned har vi fått inn disse
røyksignalene;

Ola Prestløkken var med til Åland,
og på veien besøkte han verkstedet til
den svenske Indian-guruen Jørgen
Sundberg. Etter hjemkomsten til
Fetsund bar det rett ned i kjelleren
med Indianer’en, - og en nypreppa
motor skal være klar til våren. Vi
gleder oss til å se bakhjulet til Ola’s
�ine Sport Scout fra 1937.

Jarl Schrøder, Hareid prøvde i
sommer på å røyklegge store deler
av Nord-Tyskland og Nederland. Det

var greit med de røyksignalene, - for
ingen var vel i tvil om at det var noe
alvorlig galt? Oljepumpa? Motoren er
tatt opp, og ”den gule” vil nok være
klar til våren. Og er den ikke det, så
tar han bare fram ”den grønne”.

Kurt Dale, Elnesvågen gjorde
vinterens største løsørehandel da har
uten å blunke kjøpte delelageret etter
Ragnar Bakken på Jessheim. Delene
er nå fordelt mellom juntaen på nordvestlandet, og når denne artikkelen
leses har trolig restene av restene
vært til salgs på det store Indianmarkedet i Enköping.
Lars Baardsgaard har oppdaget
mulighetene for kjøp av deler på
e-bay. Lars trengte noe å skru på,
og han ville ha en 1940-talls Chief
med blad�jær i gaffelen. Motoren
er anskaffet fra Tyskland, mens
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ramme og gaffel skal komme fra USA.
Resten av ”smådelene” dukker nok
opp i Enköping eller på e-bay ? Det
er bare å ønske ham lykke til, og i
mellomtiden kan han jo bare kjøre
med sin 1936-modell som bare går
og går.

lett å bla over til mai. Det blir lenge
å vente til oktober der bildet av en
Indian 1910 modell er avbildet på
”Internationalt Indian Rally Norway
2010”. Denne kalenderen vil jeg la
henge til langt ut i 2013.

Gledelig er det også å se Ole Gunnar
Vadset sin nydelige Excelsior avbildet
for februar måned. En kuriositet er
oppdaget i teltet til Ole Gunnar, - en
Excelsior motor som stammer fra
Erik Gotaas sin 1916-modell!!! Erik
Gotaas vant som kjent Trondhjems-

Bjørn Lind, Bærum har hatt sin
Indian Prince siden 1978, og etter et
par besøk av ivrige indianere i høst
har han bestemt seg for å restaurere
denne sjeldne sykkelen. Motoren og
gearkassen skal være på vei til Kjell
på Hvaler, og da blir det nok fart i
sakene! En Indian Prince fra 1927 er
en spennende sykkel. Bjørn har
muligens en til ?

ridtet i 1919.

På nordvestlandet skrur gutta i
sine store familietelt, Kurt Dale er
observert krabbende under en Thor
1915, mens Jan Kåre Vadset gnikker
og pirker på sin Indian 1913. Vi
gleder oss til å se dem ute i sollyset.
Kurt Dale truer med å komme med
en Henderson 1921 på årets ”Indian
Summer Meet”, - og det er bare
hyggelig. Har du en Ace, Cleveland ,
Excelsior , eller en annen amerikansk

motorsykkel, så er du som medlem
hjertelig velkommen til ”Indian
Summer Meet”. Hvis du ikke er medlem, men er en hyggelig eier av en
pen amerikansk motorsykkel fra
før 1954, må du bare be en av våre
medlemmer om å sende deg en invitasjon.

Det har kommet mange positive
kommentarer om årets kalender fra
Norsk Veteran Motorsykkel Club.
Rolf Volds nydelige Indian 1916 er
avbildet for april, og det blir ikke
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TERMINLISTE 2012 - NORSK INDIAN KLUBB - Kjør for livet
Sverige, ENKÖPING, SIS
Lørdag 11. februar. Det blir ikke
leiet egen buss, men Stein Fossheim
koordinerer privatbilene.
EKEBERGMARKEDET, NVK. Knut
Rudihaugen og Rune Stjernen er
ansvarlige for teltet og standen.
Lørdag 5. mai
Danmark, SKAGENLØBET, DVK
Start i København torsdag 17.mai,
avsluttes i Skagen lørdag 19.mai.

”TRONDHJEMSRIDTET 1919”, OsloTrondheim-Oslo, NVMC
4-dagers ritt med start i Oslo lørdag
26.mai.
www.trondhjemridtet.com
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GARDERMOEN MEMORIAL, NVK
Søndag 3.juni
Danmark NORDISK INDIAN
TREFF, Mosten, Indian Klub
Danmark
Fredag 16.juni – søndag 19.juni.
SKOGSLØPET, Folldal, NVMC
Fredag 29.juni – søndag 1.juli
arve@oldbmw.de

Polen INTERNATIONALT INDIAN
RALLY, Mazury
Fredag 27.juli – søndag 29.juli
www.oldtimerclub.riders.pl
info@indianrally2012.pl

INDIAN SUMMER MEET, Leira, NIK
Fredag 10.august – søndag 12.august

www.indianklubb.no

Sverige SKÅNE RUNDT, MCHK SYD
Lørdag 25.august – søndag
26.august
www.mchksyd.com
EKEBERGMARKEDET, NVK
Lørdag 15.september
GENERALFORSAMLING
NVK’s lokaler, Frysja Oslo
Lørdag 10.november
Norsk Indian Klubb
Arne Bjørn Hoel
Formann løpskomitè
917 83 647
arne.hoel@dnb.no

