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Røyksignaler

Norsk Indian Klubb får stadig nye 
medlemmer.

Norsk Indian Klubb har ca. 120 medlemmer, og det er 
gledelig at det fremdeles dukker opp nye 
indianere. Vi har denne gangen gleden av å ønske 
følgende nye medlemmer velkommen;
Geir Johnsen, Hønefoss
Jan Arnfinn Skaget, Brekstad
John Alvin Mardal, Sandnessjøen
Bjørn Rønning, Løten 

Vi håper at de nye medlemmene snarest kommer på veien 
med sin Indian’ere, og hvis noen trenger
hjelp så er det bare å kontakte oss som har restaurert en 
Indian eller to. Alle de nye medlemmene har 
hver sin Indian 741 B, og en av dem har også en Indian 
1916. Vi ønsker alle velkommen i NIK!

NVMC’s general-forsamling.
.
Takk til alle de 25 som lot oss få en fullmakt til NVMC’s 
generalforsamling. § 6 ble endret slik Norsk Indian Klubb 
ønsket det, og dette var også helt i tråd med ønskene til 
styret i NVMC og til generalforsamlingen. 

NVMC’s vervekampanje.

Mye tyder på at mange av medlemmene i NVMC’s egne 
lokalavdelinger, egne spesialavdelinger, og tilsluttede 
merkeklubber faktisk ikke er medlemmer i NVMC. 
Dette må NVMC gjøre noe med om NVMC skal nå 
årets budsjett-mål med 3000 medlemmer. Norsk Indian 
Klubb tror at de fleste av våre medlemmer også er 
medlemmer i NVMC, men for å sikre oss 100 % NVMC 
- tilslutning sender NIK nå ut et vervebrev til alle de 120 
medlemmene. 

Styret i Norsk Indian Klubb ønsker at alle våre 
medlemmene også skal være medlemmer i NVMC. 
Det er meget viktig med en solid klubbavis, en 
sekretær, kvalitetsarrangementer og LMK Forsikring. 
Arbeidet til LMK er uhyre viktig om vi fortsatt skal 
få kjøre ”avgiftsfritt” og få kjøpt bensin tilpasset våre 
korkflottører! Meld deg inn i NVMC!

Indian Summer Meet 2012

Mye tyder på at alle hyttene til ”Indian Summer Meet” 
er på vei til å bli utleid !! Meld deg på innen 1.august. Vi 
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vil prøve å finne andre overnattingsalternativer (senger) 
til alle som melder seg på, - men da må påmeldingene 
foreligge snarest 1.august som er siste frist for på-
melding!

Utstilling av militære motorsykler på 
Forsvarsmuseet

Det er planlagt en utstilling av norske militærmotorsykler 
på Forsvarsmuseet i Oslo, og da er det mulig at det også 
er plass til en militær Indian og en militær HD eller 
to.Norsk Indian Klubb har mange Indian 741 B, men 
det er svært få  (EN ?) som er restaurert med militær 
olivengrønn lakk og militært utstyr. Det er vel ingen av 
NIK’s medlemmer som har en militær Chief 1200 fra 
krigen i militær utgave ? Vi er vel sikre på at det ikke 
finnes noen militær 841 i Norge? Tips oss om militære 
Indianere.  

Endringer på terminlista. 

Det har dessverre blitt noen endringer på NIK’s 
teminliste:
Gardermoen Memorial ble avlyst søndag 3.juni. Ny 
dato ble tirsdag 15. mai ( TT-løp for motorsykler )

Nordisk Indian Treff, Danmark, Mosten er flyttet til 
22.-24.juni.

Norsk Indian Klubb’s generalforsamling er lørdag 
17.november.  

Ekebergmarkedet i snøvær 5.mai

Planen var at 4-5 Indianere skulle være på standen til 
Norsk Indian Klubb, men snøværet rundt Oslo gjorde 
at ingen våget seg ut i 5 -10 cm nysnø. På tross for 
manglende trekkplaster ble det mange besøkende på 
standen vår, - og kanskje 2 nye medlemmer? Vi vil 
komme sterkere tilbake på høstens Ekebergmarked 15. 
september.

Hvor ble det av Powerplus’en til Mikkjel 
Fønhus?

Noen av våre medlemmer har prøvd å spore Indian 
Powerplus’en som Mikkjel Fønhus kjøpte brukt i 1919. 
Han kjøpte den for inntektene av sin første bok, og selger 
var landhandler Gunnar Garthus. Er det noen som kan 
tipse oss om hvor E 725 ble av?

I forbindelse med samarbeidet med Valdres Folkemuseum 
og Fønhusgruppa er det av stor historisk interesse å finne 
ut av hvor denne Indian’eren ble av. Tips oss!
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