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Hap Alzina - Indians vestkystdistributør
Oversatt fra Motorcycle Hall of Fame.

L.R. “Hap” Alzina var en dedikert motorsykkelentusiast i 56 år og var involvert i industrien fra de tidligste år. Alzina 
er mest kjent som Indiandistributør i Amerikas veststater, og senere også for BSA. Både Indian og BSA var på høyden 
salgsmessig i hans tid som distributør. Alzina, som fi kk tilnavnet “Hap” for sitt godlynte vesen, sponset også mange 
profesjonelle AMA motorsykkelryttere.

Alzina ble født 14 september 1894, hans interesse for motorsykler kom tidlig i livet. 
Som ung gutt kjøpte han sin første motorsykkel i 1909, en Reading Standard, for 

50 dollar. Familien fl yttet fra Santa Cruz, California, til San Francisco, og her kjøpte 
Alzina sin første Indian fra C.C Hopkins, som var Indiandistributør for nord-California 
på denne tiden. Senere ble “Hap” mekaniker på Hopkins’ verksted og senere, i 1911,  
verkstedformann.   

Tidlig på 1910-tallet hadde interessen motorsykkelracing økt til store høyder og Alzina 
prøvde seg også på dette. Han kjørte en del fl at-track racing, men det var i utholdenhetsløp 
han gjode det best. Alzina deltok i mange av de tidligste ørkenløpene fra by til by, som var  
populære  på denne tiden. I 1919 konkurrerte Hap mot meritterte førere som Wells Bennett 
og Cannonball Baker og vant faktisk det presisjetunge San Francisco Motorcycle Club 
Two Day Endurance Run.

Egen forretningsdrift
I 1916 startet Alzina egen virksomhet som forhandler for Reading Standard og Cleveland. Dette ble et kortvarig 
eventyr på grunn av omstendighetene rundt første verdenskrig. Etter å ha avsluttet denne forretningsvirksomheten 
gikk Alzina tilbake til jobben som salgssjef hos San Franciscos Indian-distributør. I 1922 fi kk Hap Alzina en 
gylden mulighet til å kjøpe ut forhandleren E.S. Rose i Oakland Bay og snudde en hard kjempende forretning til 
en suksess på kort tid.

Alzinas forretningsteft unngikk ikke Indianledelsens oppmerksomhet og i 1925 fi kk han tildelt Indians 
distribusjon i Nord California. Neste år hele staten, og i 1927 ble også Nevada, Arizona og Washington inkludert. 
I 1948 hadde Alzina over 20 prosent av Indians totale salg. 

På slutten av 40-årene gjorde Alzina alt han kunne for 
å holde Indianvirksomheten i gang. I en periode gikk 

det såpass langt at han sendte tilbake delepartier for at 
Indianfabrikken kunne opprettholde sine forpliktelser og 
leveranser. En annen gang betalte han på forhånd for senere 
leveranser slik at fabrikken kunne utbetale lønninger til de 
ansatte. Men på tross av disse tiltakene fra Hap Alzina og 
andre distributører var det som kjent bare et tidsspørsmål før 
fabrikken måtte legge inn årene.

I en alder av 54 år startet Alzina en ny virksomhet 
med salg og distribusjon av BSA i vest-statene. Han 
kjøpte ut disse rettighetene fra Alf “Rich” Child i 1949. 
Motorsykkeltilveksten de neste 15 årene var eksplosiv. Under 
Alzinas ledelse vokste forhandlernettet for BSA fra tre til 
nesten 250 i 19 stater. 
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Racing og støtte til privatkjørere
Alzina var en entusiastisk supporter av motorsykkelracing. 
Mange stjerner som Ed Kretz, Gene Thiessen, Al Gunter, 
Dick Mann, Kenny Eggers og Sammy Tanner tilskrev Hap 
Alzina en stor del av æren for sin suksess på racerbanen. 
Hap Alzina var også berømt for sine “practical jokes”. 
Ved en anledning leide han en hest gjennom en lobby på 
en fasjonabelt New York hotell, dyttet den inn i heisen, og 
videre inn på et hotellrom hvor det var fest. Han syntes 
også det var morsomt å skrive “Private & Confi dencial” på 
postkort slik at han var sikker på at alle leste kortet.

Alzina trakk seg tilbake i 1965 og han og konen Lillian 
brukte de neste årene på reising og å besøke venner og 
bekjente. Han ble tildelt “Award of Merit” fra AMA på 
vegne av foreningens den gang 70.000 medlemmer. Hap 
Alzina døde 21 juli 1970 i en alder av 75 år. Han vil alltid 
bli husket for sin intergritet, ærlighet, loyalitet, framsynthet, 
sunt vett og hardt arbeid.     

Over: Alzinas Indian Arrow streamliner fra 
1938.
Under: Streamlineren under bygging.

Alzinas Indian Arrow Streamliner
1938 var året for fartsrekordforsøk på saltslettene i Utah. I et forsøk 
på å slå Harley Davidsons fartsrekord på 136.183 mph
bygget Hap Alzina en Streamliner med spiler og balsatre rundt en 20-
talls 101 Scout med 1000ccm boardtrackmotor. 
25 september 1938 oppnådde Fred Ludlow 135 mph før 
Arrowen gikk inn i en seriøs wobbel og forsøket måtte avbrytes.
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Koblingsskjema Indian 640/741B med black-out belysning.
Fra webben har vi sakset dette koblingsskjemaet til Army Scout 640 og 741B. Ledningsnettet på disse
modellene er litt spesielle i og med at de skal betjene to separate lyskretser. Også bremselyset deles opp i to kretser i 
tenningsbryteren. Ellers er det et standard ledningsnett for batteritenning.


