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Indian Summer Meet 2007

Stefan ved utsiktspunktet

Helt siden Norsk Indian Klubb ble stiftet i november 2003 har sommertreffet vært det viktigste
enkeltarrangement i klubbens regi. Og da Ørn Motorcykel Rit ble lagt ned pga. dårlig deltagelse for et par
år siden, har Indian Summer Meet vært Indianklubbens eneste årvisse begivenhet.
Årets Summer Meet var sett fram mot
med en viss spenning på grunn av det
nordiske Indiantreffet påfølgende helg.
Ville vi få frafall av de trofaste gjestene
våre av denne grunn? En annen faktor var
det høyst variable sommerværet vi har hatt
i år. Regnbyger og grått fra tidlig i juli og
langt ut i august.
16 august la vi av gårde fra Jessheim,
i retning Tretten. Arne Bjørn hadde fått
gress (!) i forgasseren, så han hadde snudd
i Asker og hentet bilen i stedet. Men vi
andre i arrangementskomiteen var klare på
våre indianere. Det var Lars, Ola, Ragnar
og meg. Bjørnar var følgebilsjåfør. Samt
et forholdsvis nytt bekjentskap; Terje
Bredesen på sin nyrestaurerte 37 Chief. Ja,
det var faktisk også en annen nyrestaurert
Chief med, og det var Ragnars Bakkens
blå og gule 37

modell. Med rød staffering! Og når Lars
drev og kjørte inn sin 36 Chief hadde
jeg en enestående sjanse til å kjøre fra
tre Chiefer samtidig med min Scout.
Torsdag var opprigging og
klargjøring. Fredagen opprant med greit
oppholdsvær. Deltagerene strømmet til
utover dagen. Våre svenske og danske
venner sviktet ikke i år heller. Jørgen,
Bror, Hans, Leif, Frilev og alle de
andre. Kjempehyggelig!
Og, ..det var også nye folk som ikke har
vært hos oss tidligere, både fra Sverige,
Danmark og Norge. For første gang har
vi fått besøk av en Indian Four på vårt
treff. Kjell-Åke Carlsson var på plass
med salgsbod og firer. Dessverre savnet
vi Ronny Hedstrøm i år. Som mange vet
ble han alvorlig syk i vinter.
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Åpningen av treffet, utdeling av
startnummere og grilling ble gjennomført
på tradisjonelt vis. Høydepunktet var
opptenning av carbidlykt på Rolf Wolds
1916 modell, til stor begeistring fra alle.
Faktisk første gang jeg hadde sett dette
“live”.
Lørdag, løpsdag viste seg fra sin beste
side fra morgenen av. Blå himmel, klar
luft, og Hill Climbløypa gruset og klar.
Dessverre kom skyene og småregnet
under førermøtet oppe ved starten på
seterveien. Vårt turalternativ ”Mountain
Tour” hadde i år tatt mesteparten av
deltagerene|, så det var faktisk bare 13
Hill Climbere.
En viss forsinkelse i bakkeløpet ble
det da vår danske venn Frilev fikk
motorstopp oppe i bakken og forsøkte
å starte den igjen ved å snu i løypa.
Vårt “bakkemannskap” fikk reddet
ham til side og varslet starten om
vanskelighetene. I år endte vi øverst oppe
på Ragnar Bakkens seter og fikk et enda
bedre utsyn over dalen.

Det Internasjonale Melkespannkastforbundet har bestemt at dette skal skje i tre
klasser; Pony-klassen, Scout-klassen og Chief-klassen. Utført med innlevelse!

Kringle og kaffe på Rattlesnake MC er
blitt en god tradisjon og var selvsagt på
programmet i år også. Etter hvert dukket
Mountain Tour deltagerene opp også, og
alle kunne returnere til Bådstø for felles
fotografering, bedømning av sykler og
nytt av året; melkespannkast.

Oppsummert var treffet i år det nest best besøkte i klubbens historie. Bare 2005
overgikk dette i deltagelse, og spesielt gledelig var alle de ”nye”, som vi ikke hadde
hatt her før. Håper vi treffer dere til neste år også.

Kjell Åke Carlssons Indian Four 1935

Fra setra til Ragnar Bakken

En pust i bakken ble det før kveldens festmiddag og premieutdeling. God
mat, rikelig med drikke og heder og ære til de som hadde prestert best i bakken.
Leif Jostrand fikk en rød fjær. Og etterpå ble noen sittende å se gamle, heftige
motorsykkelfilmer på storskjerm. Søndag morgen er hjemreisedag, og nedpakking av
utstyr. Det var oppløftende å se såpass mange blide fjes, til tross for sene nattetimer.

Stein.
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Resultatliste Indian Summer Meet 2007
Årets Indian Summer Meet ble gjennomført helgen 17.-19.august med 40
Indian motorsykler fra Norge (27), Sverige (10) og Danmark (3). 13 sykler
deltok på Losna Hill Climb, mens 17 sykler deltok på Mountain Tour.
Premiering:
Lengst kjørte
distanse på Indian til
treffet:

1) 395 mil, Halvor Midtvik,Norge med Indian
Chief 1944 Reiserute Larvik-Bergen-IslandFærøyene-Bergen-Tretten!
2) 79 mil, Tommy Eliasson, Sverige med Indian
Chief 1947

Bad Luckvandrepremien:

Gisle Mjaugedal, Norge med Indian Scout 1925
m/ sidevogn

Melkespannkast:

Pony-klassen : 22,5 meter, Kjell Arne Hoel,
Norge

Resultatliste Losna Hill Climb 2007
Premiering:

Klasse II ( t.o.m
750 ); Oppgitt
snitthastighet 32 km/t,
rett tid 7.19.

1) Andreas Schytte-Larsen , 7.09 (
avvik 10 sek)
2) Stein Fossheim, 7.30 (avvik 11
sek)

Klasse III ( over
750 ); Oppgitt
snitthastighet 38 km/t,
rett tid 6.09

1) Ragnar Bakken, 6.16 ( avvik 7
sek)
2) Stefan Bror Sundberg, Sverige,
6.26 (avvik 17 sek)
3) Tommy Sødergren, Sverige, 5.39
(avvik 30 sek)
4) Jan Olav Flåen, 5,17 (avvik 52
sek)
5) Hans Helden; Sverige, 5,10
(avvik 59 sek)
6) Halvor Midtvik, 4,50 (avvik 79
sek)
7) Ole Martin Mobeck, 4,40 ( avvik
98 sek)

Klasse IV (
gjesteklassen);
Oppgitt snitthastighet
38 km/t, rett tid 6.09

1) Arne Ingebrigtsen, 4,14 ( avvik
115 sek)
2) Christer Sødergren, Sverige, 8,10
( avvik 120 sek)

Scout-klassen: 12,6 meter, Geir Johansen,
Norge
Chief-klassen : 8,75 meter, Stefan “13”
Sundberg, Sverige
Beste Indian på
treffet:

Klasse II; 1916 - 1925: Indian Powerplus 1921,
Ole Gunnar Vadset, Norge
Klasse III; 1926 - 1935: Indian Chief 1200
1930, Jan Nybø, Norge
Klasse IV; 1936-1945 :Indian Chief 1200 1937,
Ragnar Bakken, Norge
Klasse V; 1946 - 1953 :Indian 1200 Chief 1947,
Hans Helden, Sverige
Juryens frie valg; HD Sport 1923, Kjell Arne
Hoel, Norge

TOTALVINNER “ LOSNA HILL CLIMB 2007”
Ragnar E. Bakken mottok vandrepremien “Beste Rytter / Roar
W. Schjerven’s vandrepremie”
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Norsk Indian Klubb - høsten 2007
Høsten er over oss igjen, kjøresesongen
ebber gradvis ut. Når de første
kuldegradene melder seg er det over for
de aller fleste. Sommeren som gikk har
vært full av begiveheter, både ute og
hjemme. For meg selv startet sesongen
med besøk i Enköping, et par måneder
før motorsykkeloppstart. Marked og
sosialt samvær.
I mai var det på tide å fylle fersk olje
på Army Scouten, lade batteri og prøve
oppstarten. Og som tidligere år kunne jeg
konkludere med at oppstart av Chief var
minst et år fram i tid.
Etter en hektisk forsommer med mye
sysler på hjemmeplan, nærmet det seg
Skogsløpet, og planer ble lagt. NVMC’s
hovedløp ble skildret omhyggelig
i forrige nummer. Alt var egentlig
fryd og gammen, ferie og fine greier.
Sommerværet kunne absolutt slått bedre
til, men slikt må en regne med her oppe
i nord. Dessverre ble det ingen norsk
deltagelse i det internasjonale rallyet i
Frankrike.
Motorstopp.

Indian Summer Meet 2007 gikk av
stabelen den 17 august, og helgen etter
var det Nordisk Indian treff i Ålleberg,
Sverige. Det var her jeg fikk erfare et
sjeldent motorteknisk problem på min
741B. i løpet av turen til Sverige var
sykkelen blitt stadig verre å starte. Den
fusket også under normal gange, med
et poff i potta med ujevne mellomrom.
Jeg tolket det som et kondens/
forgasserproblem og lovet meg selv
å tappe tanken når jeg kom hjem. På
morgenen for hjemreise var det ekstra
ille. Da den endelig startet, ville den ikke
gå på tomgang, og måtte holdes i gang
med ekstra turtall og rusing.

Tre kilometer i retning Trollhättan stoppet
Army Scouten helt, den bare ”døde”.
Følgebilen var en stykke bak, men var
opptatt med flottørvanskeligheter på Volle’s
Chief og resten av følget var på vei mot Tre
Älger for å spise frokost. Flottør-bowlen
ble tappet og innholdet inspisert. Ingen
vanndråper. Fordelerlokket ble vippet opp
og stifteavstanden sjekket opp. Virket
ikke noe unormalt. Etter et par minutters
kicking startet plutselig sykkelen og gikk
igjen. Men problemene fortsatte helt hjem
(35 mil).
Etter en uke i garasjen syntes jeg det
var på tide å undersøke saken nærmere
og tankene ble tappet for bensin. Ingen
vanndråper, ingen tegn til forurensning.
På nytt ble fordelerlokket vippet av, og
nå kunne jeg se et fint messingstøv nede
i bunnen av fordeleren. Til min store
overraskelse oppdaget jeg at slepefjæren
som går fra rotoren og opp til kullstiften i
fordelerlokket var nesten helt borte. Bare
en stubb på tre-fire millimeter stod igjen.
Jeg hadde altså kjørt 35 mil med overslag
både hit og dit. Utrolig at det går an!

Generalforsamling
2007.
10 november avholder vi
generalforsamling igjen, og
i år vil vi legge ekstra vekt
på å få til sosialt samvær
og et mini-delemarked etter
den formelle delen. Kanskje
noen vil bidra med en
forelesning, eller slideshow.
Håper flest mulig har
mulighet for å komme.
Stein

