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Styremøter:
Det har vært avholdt 5 regulære
styremøter, samt et stabsmøte i forbindelse
med sommertreffet på Bådstø. Klubben
har vært representert på det internasjonale
Rally i Hultsfred, Sverige, og våre løp og
treff har blitt promotert der. I vinter var
på nytt en delegasjon på visitt i Enkõping,
på Svenska Indiansãllskapets årsmøte.
Løpskomité og styret har i høst vært på
befaring på Leira i Valdres i forbindelse
med valg av sted for 2010-treffet.

Prosjektgruppen for det internasjonale
treffet i Norge i 2010, ledet av Lars
Baardsgaard, har i løpet av året
utredet tre alternative steder for dette
arrangementet. Blandt disse er det nå
kun et alternativ som er aktuellt; Leira i
Valdres.

Medlemstilgang:
Vinteren 2005/2006 hadde Norsk
Indian Klubb en ny vervingskampanje
som henvendte seg til potensielle
medlemmer. Dette framstøtet gjorde
at klubben vokste fra ca. 70 til 84
medlemmer. Vi regner med at den store
hop av Indianentusiaster har fått med
seg at vi eksisterer og at vi ikke trenger
flere store framstøt på vervefronten.

Medlemsside internett:
Internettsiden vår har jevnlig blitt
besøkt, trolig fordi vi forsøker å
oppdatere siden med jevne mellomrom.
Snart 20 000 besøkende på vår
hjemmeside til nå. Etter at vi la ut
bilder fra turen til Sverige i sommer
hadde nettsiden en mengde treff,
fra hele verden. Vår medlemsside
”Røyksignaler” i NVMC’s ”Sidevogna”
kommer med flere sider i hvert nummer,
på det meste seks fulle sider. Dette gjør
at vi synes godt i veteranmiljøet.

Løp og treff:
Klubben har i år arrangert Indian
Summer Meet på Bådstø Camping
helgen 18-20 august. Arrangementet
ble vellykket, med deltagere fra Norge,
Sverige, Danmark og Australia (!). Alt
i alt 33 deltagere, 16 stk. deltok i Losna
Hill Climb. 12 stk. kjørte Mountain-tur
med guide. I år ble det delt førstepris
mellom Ragnar Bakken, Norge og Peter
Wennberg, Sverige. Det var også en
egen dameklasse med premiering.
Ørns Motorcykel Rit ble dessverre
avlyst pga. lav deltagelse, og vil ikke bli
arrangert neste år.

Profilering:
I fjor høst ble det laget en skrytebrosjyre
for sommertreffet i tre utgaver;
norsk, engelsk og tysk. Denne ble
mangfoldiggjort og utsendt sammen med
Contact Points, den svenske og danske
klubbens medlemsblad.
Klubben har deltatt på premieren til
filmen ”En høyst uvanlig mann” eller
”The Worlds Fastest Indian”, som var
den originale tittelen. I Trondheim og
Sandefjord ble dette fulgt godt opp av
lokale Indianklubbmedlemmer, med
utstillinger og avisreportasjer.
Det er laget nye collagegensere med logo
fra Losna Hill Climb og jakkemerker,
samt foliemerker med klubblogoen

Økonomi:
Klubbens økonomi må sies å være
tilfredstillende på tross av et mindre
underskudd. Dette er forårsaket av
innkjøp av varer for salg og mindre salg
enn forventet. Vi sitter altså med en stor
varebeholdning ved årets slutt, men vil
ta grep for å øke salget av disse varene,
bl.a. ved annonsering på nettsiden og i
Sidevogna.
Ski 24.10.2006
Stein Fossheim
Formann

Lars Baardsgaard
Kjell Aukrust har beskrevet en
viss Meieribestyrer i sine bøker,
og i disse fantasi-fulle bøkene
dukker det opp to fargerike
figurer med navn Reodor
Felgen og Emanuel Desperados.
Slektskapet mellom partene i
Kjell Aukrusts historier er litt
uklare, men her kan du lese
om en virkelig Meieribestyrer
og hans to sønner som ikke het
Emanuel og Reodor, men Inge og
Lars Baardsgaard.

av Arne Bjørn Hoel

Knapt 18 år gammel kom Lars i 1960
til Luftforsvarets leir på Lutvann i
utkanten av Oslo, og utenfor gjerdet fant
han lykken hos en lokal bilopphugger.
Bilopphuggeren hadde akkurat hogget
sidevogna til en “Indian kriger” da Lars
kom innom, og han var ikke sen om å
kjøpe denne “krigeren” som siden viste
seg å være en Indian Sports Scout fra
1937. Lars brukt sykkelen mye, og den
fulgte ham videre til Sola Flystasjon.
Lars Baardsgaard

På “dampysteriet” på Leira i Valdres
var det på 50- og 60-tallet at tvillingene
Inge og Lars vokste opp. I denne
historien fra virkeligheten vil det i
hovedsak handle om Lars fordi han
kjører Indian, mens “bror min” Inge, som
også er NVMC- medlem, dessverre ikke
vil bli omtalt annet enn fra oppveksten
da han og Lars var meget aktive og
oppfinnsomme på motorsykkelfronten.
Inge var best til å smi, sveise og til
å bøye rør, mens Lars var best på
mekanikken. Sammen lagde de to
minimotorsykler, en med Sachs motor
og en med en italiensk Mival-motor.
Syklene var absolutt brukelige, de gikk i
30 km/t, hadde både bremser og lys, men
ingen av dem ble tatt med til Biltilsynet
på Fagernes.

Den første indianeren - en Sport Scout 1937. Bildet
er tatt utenfor kantinen på Sola flystasjon.

Sønnene til Lars prøverkjører de selvgjorte minimotorsyklene

Ikke visste han da at denne Indianeren
skulle medvirke til at han i resten av livet
skulle ha Indian motorsykler som en
lidenskapelig hobby.
Sin andre Indianer kjøpte Lars i 1962.
Han var da blitt forflyttet til Andøya,
mens “kriger’en av en Indianer” sto
nærmest utslitt bak meieriet på Leira.
Denne gangen var det en annonse i
Aftenposten som reddet fremtiden til
Lars. “ 1936 Indian Chief selges kr.
1200,-. Kontakt Lund i Kråkstad”. Lars
ringte, og for kr 850,- ble en Indian
Chief 1200 sendt som stykkgods til Leira
Stasjon på Valdresbanen.
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Neste gang Lars var på permisjon var Meieribestyreren ikke helt i humør fordi det
var så mange motorsykkel-,scooter- og sidevognsvrak på baksiden av meieriet. Noe
måtte gjøres ellers....... Straks Lars hadde reist tilbake til Andøya gikk en NSU Prima
direkte på søppelhaugen, mens en Steib sidevogn som var innkjøpt for kr.150,- fikk en
ny eier. Så forsvant Scouten takket være Meieribestyrerens ordenssans. Utrolig nok
var dette greit for Lars. Scouten var utslitt og Lars hadde jo Chiefen!
Den nye Chiefen ble brukt en del i Valdres både av Inge og Lars, men den ble faktisk
ikke registreret før i 1981. Gutta kjørte mest på lokale grusveier og det var ikke så
farlig med registreringsskilt mente tvillingene. Lensmannen var såpass uenig i dette at
han måtte ringe Meieribestyreren og gi en advarsel.

Lars er vel ikke en typisk
motorsykkelist,- han er nok mer en
Reodor Felgen-type. Lars elsker alt
som går rundt, og akkurat nå jobber
han med å lage en selvstarter (!) til sin
Indian. Han er proff på strøm, og den
ene sideveska på Indianeren er å betegne
som et mobilt kraftverk. Han elsker 12
volt og elektronikk.”Du må ha dreibenk”
sier Lars, “det holder ikke med ei
skrustikke!”.
Lars er en meget allsidig mann, og på
tross av krevende sjefsjobb i Siemens,
kone, 2 barn og Indian, har han hele tiden
spilt trommer i gladjazzbandet HOT SIX.
Som ung var Lars aktiv friidrettsutøver i
BUL med 400 meter som spesialdistanse.
Idretten har dessverre satt sine spor, og
han har idag et kne i titan og polyetylen.
Ellers er Lars en god kokk, - men
mest av alt er han en god organisator.
“Ordnung muss sein”.

Det er denne vi kjenner Lars med; 1936 Chief - urestaurert.
Det var Inge som var verst. Inge likte
å kjøre inn til Fagernes sentrum på
kveldstid og justere tenningen slik at
Indianeren ga ekstra lyd ifra seg. Inge
ble selvfølgelig stoppet av lensmannen
og dermed ble det stopp for denne
aktiviteten.

Lars var en av initiativtakerne til
etableringen av Norsk Indian Klubb.Han
er styremedlem og er obligatorisk
reiseleder når Norsk Indian Klubb
skal ut på tur. Hittil har han arrangert
turer til “International Indian Rally” i
Holland, Danmark, Tyskland og Sverige.
Og i 2007 er det Frankrike som skal
besøkes av de norske Indianerne. Lars
er prosjektleder for “International Indian
Rally” som Norsk Indian Klubb skal
arrangere i 2010, og da er det vel ingen
tvil om at dette skal skje på Leira i
Valdres?

Men helt stopp ble det ikke. En kveld
måtte brødrene til Ola Smed på Leira,
og uheldigvis på veien hjem kom
lensmannen. Lars satt bakpå, og Inge’s
åpningsreplikk til lensmannen er
fremdeles en klassiker ;” Han triller
bra!”.
Etter militærtjenesten og artium reiste
Lars i 1967 til Tyskland for å studere.
Etter studier i Hannover ble det jobb
hos Siemens i Munchen. Etter 10 års
opphold i Tyskland med studier og jobb
ble det fortsatt Siemens som arbeidsgiver
i Norge. Lars jobbet med fagområdene
telekommunikasjon og fiberteknologi
helt til han gikk av med pensjon ved fylte
62 år i 2005.

Kjell Aukrust har gjeskapt stemningen
på meieriet under studier av Aftenpostens morgennummer.

Lars er en stor og fredelig mann, men
innimellom får han tenning. Høy tenning
fikk han da han i 1989 leste en artikkel i
“Wheels” om en motorsykkel med VWmotor. Med erfaring med bygging av
minimotorsykler i ungdommen, og en
far som alltid hadde kjørt VW bestemte
Lars seg for å bygge en stor motorsykkel
med VW-motor. Etter en rask tur til
Sverige ble ramme og gaffel innkjøpt, og
etter 15 år ble “Bårdsgård DAVIDSON”
velsignet av Biltilsynet.
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Av hensyn til hans kone kan vi
dessverre ikke oppgi hva Biltilsynet
skulle ha betalt i avgifter, og jeg vil
heller ikke omtale denne sykkelen
i denne Indian-spalten. Jeg vil bare
referere fra Ole Birger Gjevres artikkel
i avisen VALDRES fra 22.juli 2004;
“Sjølbygd SLAGSKIP”!
Som stolt eier og aktiv bruker av en
og samme Indian i hele 44 år er Lars
en av dem som har bevist at Indian er
et kvalitetsprodukt. I motsetning til de
fleste andre har Lars en original (les:
urestaurert) Indian, men han er såpass
ærlig at han innrømmer at “alt som kan
gå istykker går istykker før eller siden.

Over og under: “Sjølbygd SLAGSKIP”! - “Bårdsgård DAVIDSON”

Spørsmålet er bare når?”. “På min Indian
har jeg snart byttet ut alt, så snart er det
bare stafferingene som er igjen av den
originale Chiefen” sier Lars åpent og
ærlig.
Så ille er det nok ikke. Lars mottok
prisen “Beste V-twin” på International
Indian Treff i Speyer i Tyskland i 2005,
og en større ære kan ikke en norsk
Indian-eier oppnå.
Arne Bjørn Hoel

Lars Baardsgaard, som reiseleder. Her
i Gudbrandsdalen på nittitallet.

