Røyksignaler
Medlemsside for Norsk Indian Klubb
Postboks 12, 1901 Fetsund - e-post: postmaster@indianklubb.no
webside: www.indianklubb.no

Mannheim 2006
Europas største veteranmarked

Andreas Schytte-Larsen

Håper ikke dette blir betraktet som noen reiseskildring. Derimot, kunne jeg tenke meg å begå noen linjer om et
arrangement, som kan karaktiseres mer som en “livsstil med grunn til ettertanke”. For ikke å gå rundt grøten,
gjelder dette Veterama i Mannheim. Her må selv den mest ihuga veteran/oldtimer entusiast få nok. Tross alt ligger
Mannheim ca. 90 mil fra Puttgarten/Flensburg.
Da dette heller ikke er rett rundt
hjørnet, sier det seg selv at reisetiden
er lenger enn åpningstiden, om en da
ikke flyr. Jeg har valgt alternativet
med buss, og vært med SIS, Svenska
Indian Sällskapet, som eneste
nordmann to ganger. Utrolig fine og
ok mennesker i menigheta vår. Språk
og nasjonalitet er ingen hindring. Det
er oss. Ifjor var jeg med den danske
bussen fra Jylland, også her var det
helt utrolig koselig.
Kjempemarked.

Til saken. Selve området er stort,
veldig stort, noe innendørs i haller,
men mest utendørs. Jeg har blitt fortalt
at det er ca. 40 km med stands, noe
som da utgjør 20 km gangvei. Med
stands på to sider. Det mangler som
seg hør og bør heller ikke på vannhull,
med god mat og godt drikke. På Tysk
vis. I løpet av de tre gangene jeg har
gjestet denne oasen av et marked,
føler jeg fremdeles ikke at jeg har
kommet igjennom hele løypa hvert år.

Så var det selve markedet. det er
forsåvidt oversiktlig inndelt, med
store flagg og skilter, og et detaljert
program, som følger når en kjøper
billett.

Selgere fra hele Europa
Her er det selgere og kjøpere fra
ihvertfall hele Europa, og mange
fra tidligere østblokka. Disse har
fylt opp en veteranbil i seg selv med
masse forskjellig. Her er det utrolig
lite som ikke er kjøretøyrelatert.
Hadde man hatt bedre tid, skulle
en nok ha funnet akkurat den en
trenger, men når det blir så stort,
kanskje en ikke rakk dit eller ikke
så skauen for bare trær. Bedre tid,
ja, kunne vel tenke meg at ei uke,
fjorten dager hadde vært passe for å
se igjennom alle kassene.
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Heftige deler
Det sto forresten en Canadier der
og solgte ombygningssatser fra 741
(Indian 500) til Crooker. Det vil si,
nye sylindere og topper med fire
toppventiler. Det var rått å se på.
Ikke var prisen så verst heller, men
å få plass i orginalramma, da får en
plunder.
Ellers var det mye Indian deler,
orginale og repro, både hos tyskerene
og nederlenderene. Så om en bare
har økonomi og tid til å holde på,
så ligger det godt tilrette for å få
ferdigstillt de fleste prosjekter en har
liggende. Det bør ikke være deler
som stopper et prosjekt, men de fleste
av oss har vel et liv ved siden av
hobbyen, så da så.
Inngangsavgift
I motsetning til Ekebergmarkedet,
koster det her å komme inn, men
en får da en katalog med oversikt
over området og selgere med nr.
henvisning til hvilket område og stall
nr.
Parkering derimot er gratis selv for
busser, på asfalterte oppmerkede
plasser i nær tilknytning til området.
Der er vi langt ifra her hjemme.
Ja, det var i grove trekk noen
betraktninger om et marked som er
værdt et besøk. Hver år er det siste
året en drar, ihvertfall på hjemturen,
men så har vi den egenskapen at
vi glemmer, og vips så er en på vei
igjen.
Vennlig hilsen
Andreas Schytte-Larssen

Nyttig lenke på nettet:
http://www.veterama.de/
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Terminliste for Indianere 2007
Sverige 9.-10. februar

INDIAN-marked i Enkøping (SIS).

Norge 6. - 8. juli

SKOGSLØPET på Starum.

Frankrike 28. - 29. juli

INTERNATIONAL INDIAN
RALLY 2007

Norge 16.- 19. august

INDIAN SUMMER MEET 2007.

Sverige 24. -26. august

NORDISK INDIAN TREFF 2007

Norge 10. november

Generalforsamling Norsk Indian
Klubb m/delemarked.

Kontaktperson Stein Fossheim
NVMC’s hovedløp med egen
Indian camp.
Kontaktperson Jan Kåre Vadset
Fort Vercingetorix, Langres.
Kontaktperson Lars Baardsgaard
Tretten i Gudbrandsdalen. NIK’s
hovedarrangement med ”Losna
Hill Climb” og ”Mountain Tour”.
Kontaktperson Per Martin
Ålleberg ved Falkøping. SIS er
arrangør.
Kontaktperson Petter Kristoffersen

Kontaktperson Stein Fossheim

Indian Summer Meet 2007

17 - 19 august
Kom på treff, enten du kjører eller ikke. Her treffes Indianentusiaster fra
inn- og utland. Delemarked og hyggelig samvær med likesinnede.

Last ned treffprogrammet fra kalendersiden
på: www.indianklubb.no

