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Retting av Chief-ramme

TECH
av Pål Aasen

T

enkte jeg ville sende noen bilder av ramme rettinga
som jeg nå endelig er i mål med. (Det er noe uryddig
bakgrunn på bildene...)
Det var forholdsvis mye arbeid for å lage jiggen, når
selve rettinga tok ca 1 time. Jiggen har girboksfestet
i ramma som utgangspunkt for senter. Sidevogsfestet
under setet brukes til å vatre opp setepost rør, med
kjetting og strekkfisker ned i jiggen. Videre er det
innfesting i fremre motorfeste. Så jiggen skal i
utgangspunktet passe alle Chief rammer fra tidlig 30 til
de siste.
Jeg ble overrasket over hvor stor kraft som skulle til,
trodde det skulle noen få hundre kilo til. Men det var
bare så vidt at Kamasa oppretter jekken klarte jobben,
den skulle yte 4 tonn, men med mitt oppsett går vel ca
halve kraften i jiggen.

D

et hele startet med at jeg skulle bruke etterjuls
vinteren i år til å fikse opp forgaffel og montere den
nye forsterkede 8” forbremsen fra Richard Schönfeld.
Helt tilfeldig oppdaget jeg at forgaffelen ikke harmonerte
med ramma, og det kan nok stemme da sykkelen var
meget rar å kjøre. Å kjøre 80 km/t var mer som et
vågestykke.
Høyre: Bildet viser hvordan gaffelen ikke harmonerte med
ramma. Jeg har satt et kobber rør igjennom styre hodet
+ at lodd snora henger bakenfor. Det ligger en tre lekt
bakover fra styrehodet for å angi senter i sykkelen.

Over og venstre: Laser oppmåling før retting. Faste innrettings merker er: bolt
for girboksfestet, ramme rør til sete, oppmålt senter ved fremre motorfestet.

Røyksignaler

J

eg undersøkte om rette muligheter innenlands og utenlands, men
fant det mer interessant å bruke frakt pengene på lage en jigg for
dette formålet og gjøre jobben selv. De fleste som jeg var i kontakt
med ville bruke varme for å rette Indian ramma, noe erfarne bil/mc
opprettere stiller seg undrende til.
Det største problemet jeg så for meg var å få målt opp ramma
nøyaktig, da det er vanskelig å bruke vater, men jeg satset på at
loddsnora ville gjøre jobben.
Den elegante løsningen var en selv vatrende laser, (nå OBS bygg til
snaue 600,-) den kan lage horisontal eller vertikal strek, eller begge
deler. Da kan man ta nøyaktige mål av alle delene i ramma.
Nedre del av styrehode på min ramme var vridd 8 mm til venstre (i
farts retn.), det utgjør noen cm i nedre del av forgaffel.
Jeg har også en skjevhet i bak ramma på 2 mm, med det er så lite at
jeg ikke tror det har noen betydning, så nøye var de vel ikke når kom
ut fra fabrikken heller.

I
Rettejigg, bakfra.

ettertid ser jeg det at jeg skulle hatt en støtte innfesting fra
jiggen og opp i bakramma under rettinga, da tror jeg at jeg hadde
trengt mindre forskyving foran for å få den til å rette seg og bli
stående i korrekt posisjon.

Rettejigg.

Bildene viser hvordan jeg prøvde å gi ramma de
motsatte påkjenningene som sidevogns kjøring
vil gi. Det øverste kjetting festet var for å holde
igjen så ikke hele ramma skulle dras over, men vri
styrehodet ved nedre lager over til venstre (sett
forfra). Mistanken peker mot hard sidevognskjøring
som årsak til skjevhetene.
Stripene med maskeringstape på ramma er for å gi
bedre refleksjon av laser strålen.
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N

ytt år, nye muligheter...Legg det gamle bak deg og sikt framover. Og det er det vi ønsker å gjøre nå. Ikke det at vi ikke
gjerne vil mimre om de fine stundene i 2005, men nå gjelder det å planlegge framover. Vi har, som klubb, hatt en fin
avslutning på året. I løpet av romjulen sendte vi ut hundrevis av skrytebrosjyrer for Indian Summer Meet på Bådstø, til våre
Indianvenner i Sverige og Danmark. Dette, sammen med en ny runde medlemsverving, håper vi vil gjøre oss kjent ute blant de
mange som har interesse for gamle Indianere.

S

tatistikken på Web-siden vår taler også sitt tydelige språk om en stor interesse der ute; uke 52 hadde 1113 treff. For en liten
klubb synes vi dette er veldig bra. Under følger litt informasjon om ting som har vært og saker som kommer . Glem ikke å
gå på kino i februar, da kommer “The Worlds Fastest Indian” om den New Zealandske fartsentusiasten Bill Munro. Hovedrollen
spilles av Sir Anthony Hopkins....

Generalforsamling Norsk Indian Klubb 2005.
5 november avholdt klubben generalforsamling på Tyrigrava Kro
utenfor Oslo. Oppslutningen i år var bedre enn i fjor, faktisk en
dobling av deltagerantallet.
Vi fant ut at Tyrigrava var en ypperlig sted for et årsmøte i en
motorsykkelklubb av vår størrelse og vi som var der hadde en
hyggelig lørdag med bilder, video (fra sommertreffet) og sosialt
samvær etter det offisielle programmet.
Sakslisten i år var slunken; ingen innkomne saker og ingen saker
fra styret. Referat ligger ute på medlemssiden vår. Mangelen på
generalforsamlingssaker tolker vi som at klubben har de viktige
tingene på plass. Det er ingen saker for øyeblikket som krever
årsmøtets godkjennelse.
Valget i år var nesten en reprise av fjoråret, dvs. at vi har god
kontinuitet i styret og løpskomiteen. Et tankekors er det at vi
muligens burde ha inn noe ”nytt blod”, men vi har vurdert
det slik at det er viktigere å ha stabilitet fram mot 2010 og
internasjonalt treff.
Norsk Indian Klubbs styre består nå av:
Formann: Stein Fossheim
Kasserer: Ola Presteløkken
Styremedl: Lars Baardsgaard
Styremedl: Per Martin
Styremedl: Arne Bjørn Hoel
Varamedl: Ole Martin Mobeck
Varamedl: Jan Kåre Vadseth
Løpskomite:
Formann: Arne Bjørn Hoel
Medlem: Andreas Schytte-Larsen
Medlem: Halvor Midtvik
Revisor: Bjørn Selvik
Valgkomite: Ragnar Bakken og Jan Emil Kristoffersen

Anthony Hopkins i “The
Worlds Fastest Indian”
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2006 - et spennende Indian år.

N

este år skal vi bestemme hvor
vårt internasjonale treff i 2010
skal avholdes, og det er pr. i dag tre
reelle kandidater; Leira i Valdres,
Bådstø/Tretten og Seljord/Notodden.
Vår prosjektgruppe for valg av sted
ledes av styremedlem Lars Baardsgaard
og han vil gjennom året som kommer
samholde og vurdere alternativene.
Generalforsamlingen tar dette valget i
november 2006.
Ellers er det som alle vet internasjonalt
treff i Sverige i 2006, i Hultsfred/
Vimmerby. Mer info om dette
på hjemmesiden til SIS (link på
www.indianklubb.no). Jeg regner med
massiv norsk deltagelse her. Det blir
garantert et bra treff, svenskene kan
virkelig dette med å organisere. Følg
med på SIS’s hjemmeside i tiden som
kommer. Fra NIK’s side har vi tenkt å
lage to fellesopplegg i forbindelse med
treffet i Sverige.

Alternativ 1:

Sommertreffet 2006:

Fellestur med motorsykkel gjennom
syd-Sverige fra Oslo til Hultsfred med
en overnatting midtveis. Turansvarlig og
kontaktperson:
Lars Baardsgaard - tlf. 92037152
e-post: lars@baardsgaard.no

I august avholder vi som vanlig vårt
sommertreff på Bådstø Camping.
Treffet har vokst og blitt bedre for hvert
år. Faktisk i den grad at vi har fått et
luksusproblem; vi må begynne å tenke
nøyere over hvordan vi skal kunne
betjene 50-80 deltagere på en bra måte.
Men det skal vi alltids klare så lenge vi
har været på vår side. Til dere som ennå
ikke har vært der; dere trenger ikke en
gang kjøre motorsykkel. Dette er en
møteplass for alle som har interesse for
Indian. Vi samles rundt totempælen også
i 2006!

Alternativ 2:
Fellestur med motorsykkel via Nordisk
Indian Træf på Bornholm helgen før
internasjonalt og videre reise gjennom
syd-Sverige med stopp/overnatting hos
Indianvenner. Denne turen består av
reise med danskebåten til København,
videre med ferge til Bornholm, deltagelse
på Nordisk Indian Træf, ferge videre
til Sverige og reise videre til Hultsfred/
Vimmerby. Vi vil sterk anbefale å henge
seg på denne turen for de som har tid og
anledning til å bruke en drøy uke i juli
på motorsykkelferie. Informasjon om
Nordisk Træf ligger ute på Indian Klub
Danmark’s hjemmeside (se også link fra
www.indianklubb.no )
Turansvarlig og kontaktperson:
Ragnar Bakken - tlf. 91399787
e-post: ragnbak@online.no

Og …sesongen er ikke slutt med
sommertreffet. I september arrangerer
vi Ørns Motorsykkel Rit, med start fra
Sandvika. Slutt opp om dette, det er
virkelig et knallbra løp!
Vi kjører via Drammen til Skaret,
Sundvollen, Jevnaker, stopp hos Petter
Schjerven på Gran, videre via Hadeland
og Rv.4 tilbake til Oslo. En garantert bra
søndag!

Terminliste 2006
Marked i ENKØPING, Sverige.
Lørdag 11. februar 2006

Svenska Indian Sãllskapet

“Blodmyraträffen”, Sverige, 17 juni

Svenska Indian Sãllskapet

“Nordisk Indian Træf” på Bornholm, Danmark
Fredag 21.juli - søndag 23. juli
Treff + Bornholm Rundt 22. juli.

Indian Klub Danmark

“International Indian Rally”, Hultfred i Småland, Sverige
Fredag 28.juli-søndag 30. juli.

Svenska Indian Sãllskapet

“Indian Summer Meet”, Tretten i Gudbrandsdalen, Norge
Fredag 18.august - søndag 20. august
Treff + ”Losna Hill Climb 2006” lørdag 19. august.

Norsk Indian Klubb

“Höstträffen”, Sverige, 25 - 27 august, sted ikke fastsatt.

Svenska Indian Sãllskapet

“Ørn’s Motorcykkerit 2006”, Sandvika ved Oslo, Norge
Søndag 3. september.
Løp på 18 mil via Gran til 0slo.

Norsk Indian Klubb

Generalforsamling “Norsk Indian Klubb”
Lørdag 11. november

Norsk Indian Klubb

