
Indian Summer Meet er Norsk Indian Klubb’s årlige hovedarrangement, og 
arrangeres i 2014 for 3. gang i Valdres. Indian Summer Meet har tidligere vært 
arrangert 6 ganger i Gudbrandsdalen, men etter suksessen med International 
Indian Rally på Leira i 2010 valgte NIK å flytte arrangement Indian Summer Meet 
til Valdres. Totempelen vår ble flyttet til Leira Camping & Hyttesenter i 2011, og vi 
innledet et samarbeid med Valdres Folkemuseum om å lage en årlig utstilling med 
Indian motorsykler og utvalgte amerikanske veteranmotorsykler.   
 
Valdres ligger nærmest «midt i Norge», og med bare 18 mil fra Oslo er det kort vei med ferjer fra både
Danmark og Tyskland. I Valdres er det varierte og spennende veier for mountaintourene våre, og den
bratte hillclimbløypa vår har allerede fått et godt internasjonalt rykte! På Leira Camping & Hyttesenter
er det en fantastisk sandstrand, og en stor lekepark for barn. Her kan du leie hytte, leie seng, bo i telt,
bobil eller campingvogn. Frokost og middag kan du få kjøpt på kroa som har alle rettigheter. Du kan
leie små eller store hytter, hytter med og uten bad osv. Hytte bør du bestille snarest på
booking@indianklubb.no Frist for påmelding til Indian Summer Meet 2014 er 1. august 2014.
 
Arrangementet åpner offisielt fredag kl. 20.00, men allerede torsdag kveld tennes den store grillen
vår for grilling av egen mat. Norsk Indian Klubb selger klubbeffekter, og det er store muligheter for
kjøp, salg og bytte av Indian motorsykler og deler. Har du ikke en Indian på veien er det bare å komme
for å få inspirasjon!

                             Vi ønsker deg velkommen til Indian Summer Meet 2014

Indian Summer Meet  2014  
8. - 10. august  i Valdres
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Indian Summer Meet  2014 - Program
Torsdag  7. august: 20.00 NIK’s styre og løpskomite er på plass og vi fyrer opp 

fellesgrillen ca. kl. 20.00.  Ta med egen mat og drikke. 
De fleste av de utenlandske deltakerne kommer denne 
kvelden. 

Fredag  8. august: 08.00 - 10.00 Frokost på kroa. Frokostbonger kjøpes i sekretæriatet.

10.00 – 20.00 Sekretæriatet er bemannet for påmelding og innsjekking. 
Salg av frokostbonger og klubbeffekter.

20.00 Offesiell åpning av arrangementet ved totempelen med 
grilling av egen grillmat på vår felles grill.

Lørdag 9. august: 08.00 – 10.00 Frokost på kroa. Frokostbonger kjøpes i sekretæriatet.

10.00 Felles start på Strandefjorden for mountaintour. Lang 
fellestur med ledsager. 

11.30 Start for hillclimbtour fra Skiferplassen i Fagernes 
sentrum. Start med ett minutts mellomrom. Turen er med 
valgfri hillclimb.

14.00 – 16.00 Utstilling på Valdres Folkemuseum på Fagernes. 
Deltakerne fra både mountaintouren og hillclimbtouren 
møtes for både melkespannkast og kaffepause. Publikum 
og presse er invitert, og her vil også fagjuryen se på 
syklene.

20.00 – 22.00 Felles middag på Strandefjorden, premieutdeling og 
utlodning.

Søndag 10. august: 08.00 – 10.00 Frokost på kroa. Frokostbonger kjøpes i sekretæriatet.

10.00 – 12.00 Utsjekking. Vask av hyttene! Avreise.
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De som kjører mountaintour og hillclimbtour møtes fra kl. 14.00 – 16.00 på Valdres Folkemuseum i
Fagernes for melkespannkast og servering av kaffe og svele. Her blir det en utstilling av alle syklene for
presse, publikum, og bedømming av syklene.     

Samlet avreise for mountaintouren kl. 10.00 fra Strandefjorden. Sett på startnummer før avreise, og
ta med utdelt løypekart. Løypa er ikke skiltet så følg derfor med på ledsagerens anvisninger. Løypa er
på 11 mil. Husk å ha full tank før start.
 

Hill Climb Tour  
Start fra Skiferplassen i Fagernes sentrum kl. 11.30. Start med ett minutts mellomrom. Sett på lett synlig
startnummer (m/ rød prikk) før start, og ta med utdelt kart over hillclimbtouren. Løypa er skiltet og den
er totalt på 6,5 mil. Start for hillclimb skjer ved Fodnes der snittiden blir oppgitt ved start. Veien er bratt, fin 
og svingete med flott utsikt etter målpassering etter 4,2 km. Dette er Valdres og norsk natur på sitt beste!

Utstilling på Valdres Folkemuseum  

Mountain Tour  

Indian Summer Meet

2014
Lørdag 9. august
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Hill Climb :

Indian Summer Meet :

Det deles ut premie til de tre beste rytterne, og totalvinneren mottar ”BESTE RYTTER / Roar W. 
Schjerven’s vandrepremie”. ”Beste dame” får premie uansett klasse. Premien ”Den glødende tennplugg” 
kan deles ut til ryttere som har utvist talent eller utført spesielle prestasjoner.

Det deles ut en premie for “Lengste kjørte distanse på Indian til treffet”, og en “Bad Luck”-vandrepremie. 
En jury bedømmer syklene, og det deles ut premier i 5 forskjellige klasser, pluss premien ”JURYENS FRIE 
VALG”. 

Melkespannkast :
I melkespannkast deles det ut en vandrepremie til beste deltaker i Chief-klassen og i Scout-klassen. 
Premiering i en egen dameklasse, og i klassen for barn.

                                           
Bestilling av hytte eller overnatting sendes snarest til booking@indianklubb.no. Påmeldingsfrist 1.august.
Har du spørsmål ta kontakt på treff@indianklubb.no, eller kontakt bookingsjef Knut Rudihaugen på
906 84 419 eller rudihaugenfamily@gmail.com .

Påmelding :                                

Indian Summer Meet
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Deltakeravgiften er kr. 350,- for deltakere med motorsykkel, og kr. 250,- for øvrige deltakere. Barn
under 16 år betaler kr. 100,-. Deltakeravgiften dekker deltakelse på mountaintour, hillclimbtour, deltakelse
på aktivitetene og serveringen på Valdres Folkemuseum, festmiddagen og premieutdelingen lørdag kveld.
Frokostbonger koster kr. 100,- for voksne. Prisen for overnatting i felleshytte avtales i hvert enkelt tilfelle.
Betaling for hytte (og eventuelt rengjøring) betales direkte til Leira Camping & Hyttesenter.

Deltageravgift:                              

                                           
«Årets Ørn» kan deles et til et medlem som i 2013 har bidratt med ekstraordinære aktiviteter.
Hederspris :                               

                                           
For deltakelse på Indian Summer Meet må norske deltakere være medlemmer av Norsk Indian Klubb,
mens utenlandske deltakere må være medlem av en utenlandsk Indian Klubb. Norsk Indian Klubb vil
invitere spesielt utvalgte eiere av amerikanske motorsykler  ( fra før 1954 ) for deltakelse i en egen
gjesteklasse. Alle deltakerne i gjesteklassen må være invitert personlig.

Deltagere:                                


