Sommeren 2008

Årets internasjonale Rally er
i Finland og NIK har planene
klare. Bli med oss til de tusen
sjøars land!

Røyksignaler
Medlemside for Norsk Indian Klubb
NORDISK INDIAN TREFF 2008
Norsk Indian Klubb har igjen gleden
av å invitere til NORDISK INDIAN
TREFF på Tretten i Gudbrandsdalen.
Sist vi arrangerte nordisk treff kom
det 44 Indian motorsykler fra Finland,
Danmark, Sverige og Norge.
Vår målsetting er at det på årets
arrangement skal komme minst 60
Indian motorsykler, og at vi slår
rekorden fra 2005.

invitasjonsbrosjyre til dette nordiske
Indian-treffet. Meld deg inn i
Norsk Indian Klubb, og delta på
hillclimb’en eller velg en kort eller
lang mountaintour. Er du god i
melkespannkast kan du konkurrere
om å bli Nordisk Mester !

Sett av datoene 15.-17.august
allerede nå.

Vedlagt til denne utgaven av
SIDEVOGNA ligger en separat

Heldén, Sverige i Hill Climb
løypa i 2006

Om Norsk Indian Klubb:
Norsk Indian Klubb skal være en landsdekkende veteranmotorsykkelklubb med hovedformål
å arbeide aktivt for bevaring av den amerikanske motorsykkelen INDIAN i Norge. Klubben
skal arbeide for bevaring og bruk av Indian motorsykler, og drive positiv profilering av Indian
og kulturen knyttet til Indians historie fra 1901 til 1953.

Postboks 12, 1901 Fetsund
internett: www.indianklubb.no

Røyksignaler
NORSK OG NORDISK SAMARBEID
Norsk Indian Klubb er som kjent en
merkeklubb tilsluttet Norsk Veteran
Motorsykkel Club, og styret i NVMC
har ønsket å avholde styremøte på
Tretten under Nordisk Indian Treff.
Som en ny ( 5 år ) og liten merkekubb
som NIK er det svært hyggelig at
NVMC’s styre ønsker å være tilstede
under arrangementet .
Vi gleder oss spesielt å se klubbsekretær Bjørn Hvaleby kjøre hillclimb
med sin Indian Chief fra 1923, men vi
håper også at alle i styret i NVMC vil
delta i melke-spannkast.
Er du medlem av NVMC, og
nteressert i Indian motorsykler
anbefaler vi deg å ta turen til
åretsIndian-treff i Gudbrandsdalen.
Du må være medlen av Norsk Indian
Klubb for å kjøre i løpet, men du kan
faktisk gjøre som medlem Kjell-Arne
Hoel fra Hamar og kjøre med en
Harley-Davidson. Han fikk i 2007
både ”Pony”-prisen i melkespannkast,
og mottok ”Juryens Frie Valg”
for sin nydelige boxer HD! Ryktet sier
at han vurderer å bytte til seg en Scout.
I bytte får du kanskje en 350 HD?

Norsk Indian Klubb samarbeider
nært med de svenske og danske
Indian-klubbene, og pga. det spesielt
nære samarbeidet med Svenska
Indiansallskapet ble Leif Ljostrand
æret av Norsk Indian Klubb på årets
svenske generalforsamling i Enkøping
lørdag 8. februar.
Takket være samarbeidet med Leif
og den nye formannen i SIS, Jørgen
Sundberg, har vi nå fått mange trofaste
svenske venner som årlig kommer til
Tretten i Gudbrandsdalen.
Det svenske Indianmiljøet et stort,
og for norske Indian-eiere er Sverige
landet der du raskt og billig kan kjøpe
deler og sykler.
I etterkant av markedet i Enkøping
ble det gjort avtale om kjøp av en
”urgammel” Indian, og når sykkelen
endelig er i Norge skal vi røpe hva
dette er for noe. Årgangen er fra før
1911, og den anonyme eieren sier at
målet er å være ferdig i 2010.

Under: fra Nordisk Indian treff på Ålleberg 2007

Over: Ekteparet Elvenkämper i Hultsfred 2006

INTERNATIONALT
INDIAN RALLY i
FINLAND.
Årets Internationale Indian
Rally foregår i Finland helgen 1.3.august, og det er planlagt flere
turopplegg til Finland.
Det er allerede påmeldt 8 norske
Indian-ryttere som skal til
Finland. Lars Baardsgaard ,som er
international kontaktmann i NIK,
har laget et flott reiseopplegg
i samarbeid med formannen i
SIS, Jørgen Sundberg. Vi reiser
til Borlange i Sverige, og reiser
derfra sammen med 10-15 svenske
ryttere med ferjer via Åland til
Lahti i Finland.
På Åland har vi alliert oss med
Martin Cromwell-Morgan som
skal sørge for husly til 25 mann!
Turen hjem går via Helsingfors til
Stockholm. Turen tar ca. en uke.
En tysk gruppe på 20 Indianere
skal reise via Gøteborg, og bli
guidet gjennom Sverige av Leif
Ljostrand. Engelskmennene
kommer via Stavanger, og skal via
Halvor Midtvik i Larvik ta seg over
eller under Oslofjorden og over
til Sverige. Ingen skal si at ikke
Indianeiere liker å kjøre Indianmotorsykkel.

Røyksignaler
MENS
MOTOREN
SURRER
Artikkelen av Mikkjel
Fønhus i Sidevogna nr. 1 har
medført en rekke positive
henvendelser. ”Lensmennene
er motorsyklistens naturlige
fiender” er er påstand som har
gyldighet selv i dag. Artikkelen er
utrolig godt skrevet av en mann
som senere ble mer opptatt av å
beskrive om trolske stemninger
i naturen. Senere i livet hatet
”privatbilismen”.

INTERNATIONALT INDIAN RALLY I
2010
Lars Baardsgaard har allerede avtalt med Valdres Veteranvogners Venner om et
praktisk samarbeid i forbindelse med gjennomføringen av International Indian
Rally i Valdres i 2010. I tillegg til lokale krefter som Kai Svensson og Ole Birger
Gjevre, vil nok mange måtte ta i et tak når 200 Indianere skal kjøre hillclimb og
gjennomføre en mountaintour på 10 mil i den norske fjellheimen.
Et såpass stort arrangement som International Indian Rally krever utrolig mye
planlegging, men vi føler oss sikre på at Lars skal klare å gjennomføre dette på en
glimrende måte. Valdres er et sted hvor man som motorsykkelist kan oppleve vill
norsk natur på sitt beste. I tillegg skal våre gjester på Leira i Valdres også få
oppleve lokal matkultur (rakfisk?) og se norsk byggeskikk på sitt beste.

Strandefjorden, Leira

Jeg har etter tips fra Lars
Baardsgaard anskaffet meg boka
”Fra Milestøtter til Tripteller”
(utgitt i 2001 av Valdres
Veteranvogners Venner). Nytt
opplag kom i 2003. Jeg anbefaler
Indian-eiere om å etterspørre
boka der artikkelen ”Motordilla”
av Mikkjel Fønhus er
gjengitt. Boka er et funn for bilog motorsykkelinteresserte!
Som formann i NIK’s
løpskomité ønsker jeg alle
NVMC’s medlemmer at
”motoren surrer” i 2008, og at
kartboka allerede er oppslått
på Oppland, Gudbrandsdalen,
Tretten og Bådstø Gjestgiveri og
Camping.
Datoen er 15.-17.august, og
lensmannen er informert.
Arne Bjørn Hoel

FORMANNEN HAR ORDET
I år vurderte jeg sterk å droppe turen
til Enkøping. Faktisk hadde jeg ingen
delebehov som kunne rettferdiggjøre
90 mils kjøring på svensk motorvei,
overnatting på kaldt gulv og dovent øl.
Men som så mye her i livet styres vi av
mer enn rasjonelle ting, og når datoen
nærmer seg kommer lysten sigende.
Og, ..vi angret ikke denne gangen
heller. En flott fredag med gode
venner på Struls.
Høsten 2008 er det 30 år siden jeg
reiste til Grindvoll på Hadeland og
hentet vraket av en Indian 741B.
Sykkelen stod i låven hos min farfar,
bar preg av dårlig lagring og var delvis
demontert. På lånt tilhenger bak min
Ford Cortina ble den fraktet til Ski. La
meg si det slik; jeg visste ingen verdens
ting om Indian motorsykler og den
påfølgende demonteringen gjorde

Lensmand.

meg heller ikke så mye klokere. Det
var først etter et par runder i arkivet
på Teknisk museum at det dukket
opp noen fotokopier av en brosjyre
fra 1939 og jeg syntes å dra kjensel
på det som ble annonsert som en
”Sport Scout”. Og når det står “741”
på tankskiltet kunne det ikke være
tvil. Dette måtte være en sjufemti.
Drømmen om en sportsindianer ble
ødelagt av brødrene Torkel og Petter
Kristofferen, som inspiserte delene en
stund senere.
Allikevel ble denne sløve Army
Scouten min inntreden i et helt
spesiellt motorsykkelmiljø, blant
veteraner i NVMC og blant de “røde”
i Indianmiljøet i Oslo. Og hjemme i
garasjen står nå en annen modell fra 39 brosjyren og venter på sommeren.
Stein

