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Når snøen forsvinner på Hadeland
dukker indianerne opp

Arne Bjørn Hoel

Uka etter påske var det inspeksjon på
låven til Bjørn Hvaleby. Bjørn har hest, katt
og kaniner, men det var hans nye Indian
1942 som skulle besiktiges av styret i NIK
denne kvelden rett etter at snøen forsvant.
Spenningen var stor da Arne Bjørn Hoel,
Kjell Søreide, Lars Baardsgaard, Stein
Fossheim og Ragnar Bakken ankom
Hvalebygutua, Gran på Hadeland.

Hvaleby har iallefall 8-9 (?)
veteranmotorsykler, og Indianinspektørene ga ham følgende 3 gode
råd;
“(1) Få din 1923 modell Indian med
sidevogn på veien, (2) så restaurerer du
den nye Chiefen, (3) og til slutt tar får
du Scouten på veien”.
Når du eier 3 Indianere kan det være
lurt å konsentrere seg om “Indian”, og
ikke bruke tid og penger på BMW’er,
Triumph’er eller Wandrer’e. Vi er litt
usikre på om Bjørn vil høre på oss,
men vi har et ønske om at han snarest
kommer på veien med iallefall EN
Indian’er.

La det være sagt med en gang. Å kjøpe
en Indian usett i USA er ingen spøk, og
du skal helst ha hatt gode hjelpere før du
sender penger over dammen. Bjørn visste
nok hva han gjorde da han fulgte tipset fra
Halvor Midtvik om at “Redfred” hadde
en 1942 Chief til salgs. Usett er usett.
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Kjell Søreide har stilt diagnosen på
en bagatellmessig feil på motoren på
1923-modellen, og hvis dette er riktig
er denne flotte sykkelen på veien til
sommeren.
Kvelden ble avsluttet med servering av
nystekte vafler og varm kaffe.
Det vanket mange godord om den siste
mohikaneren, og Indian-inspektørene
truet med å komme tilbake neste
vår for å se om Bjørn hadde klart
å konsentrere seg om en av de tre
Indianerne. Vi gleder oss til kaffe
og vafler når snøen forsvinner på
Hadeland neste vår.

Verkstedlokalet på Hvaleby

Ekeberg 2009
NVK,s årlige Ekebergmarked fant sted 8-9 mai og
Norsk Indian Klubb var som vanlig blant deltagerene. Vårt
telt var satt opp i forbindelse med R.Bakkens salgsstand
og ble holdepunkt for mange Indianeiere denne lørdagen.
Som bildet viser var det ikke helt uproblematisk å sette
opp partytelt i vindkastene fredag kveld. Rune Stjernen
gav til slutt opp og satte seg ned under epletrærne med
en øl. Senere kom reserveteltet og denne gangen gikk det
bedre.
Knut Rudihaugen og Rune Stjernen stod for Indianklubbens deltagelse i år, men mange andre bidro med sitt
nærvær og passet på klubbstanden. I år hadde NIK med
en ny, fersk folder med reklame for neste års int. treff på
Leira og informasjon om Summer Meet 2009.

Rune Stjernen med teltet...

Dessverre kan det synes som om dette tradisjonrike
markedet har mistet noe av fokuset på veteranhobbyen.
Mange som var innom teltet vårt uttrykte bekymring for
mengden av kopper og kar, t-skjorter og generellt restavfall. En parkeringsavgift på et hundre kroner, tror vi også
mange følte var urimelig.

Andreas og Ola

Ekebergmarkedet er allikevel en arena for å treffe likesinnede og for å undres over hva som finnes av interesser
rundt omkring. Indianklubbens telt ble et sosialt samlingspunkt og åsted for salg av motorsykkeldeler . Neste gang
har NIK sannynligvis også eget telt.

Indian Summer Meet 2009.
Norsk Indian Klubbs hovedarrangement “Indian Summer Meet” kan
sammenlignes med gjennomføringen av en Holmenkollstafett på julaften
eller 17.mai. Alle gleder seg et helt år, og så skal alt skje på en gang. Da
blir det ofte litt for mye ribbefett eller is, men du verden så moro det er
hvis du kan få med deg en vandrepremie til å ha på peishylla i et helt år.
Tenk å kunne skryte av at du måtte ofre kropp og helse på hillclimb eller
melkespannkast for å få den fete og etterspurte vandrepokalen !
“Indian Summer Meet” arrangeres i år for 6.gang, og som alltid på
Tretten i Gudbrandsdalen midt i august. Datoen i år er 14.-16.august, og
alt tyder på at vi i år vil sette ny deltakerrekord med over 50 startende
Indian motorsykler. Gjeldende rekord er 44 stk., men fordi et fåtall av
medlemmene skal til Skottland på det internationale Indian-treffet har
svært mange sagt at de prioriterer “Indian Summer Meet”. En ACE og en
Cleveland er allerede påmeldt i “gjesteklassen”, og i den nye klassen”
Retro 53 +” ser det ut til å bli hele 3 deltakere. Det er all grunn til å glede
seg og planlegge turen til årets storarrangement i Indian-klubben.
Trenger du ytterligere opplysninger er det bare å gå inn på nettsidene til
Norsk Indian Klubb (www.indianklubb.no).
Arne Bjørn Hoel
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Nytt fra prærien....
Indianerstammen i Norge vokser på
tross av finanskrisen

Ekstrem lav dollarkurs i 2008
medførte at Indian-importen fikk et stort
løft, og for Norsk Indian Klubb har dette
medført en aktiv vinter som allerede
nå begynner å gi konkrete resultater.
Indianerstammen i Norge vokser.
Norsk Indian Klubb har nå 101
medlemmer, og antallet aktive
medlemmer er sterkt stigende. Klarer vi
nå å få 50 startende Indian’ere på årets
“Indian Summer Meet”, vil vi trolig få
over 200 Indian’ere på “International
Indian Rally” i 2010. Vi gleder oss
til stammeforbrødring i Valdres.
Lokalbefolkningen er allerede advart!

Jarl Schrøder, Hareid har kjøpt helt
nye deler til en komplett 1937 Chiefmotor. Alt er helt nytt og levert av
KIWI, og han kommer trolig på veien
med denne sykkelen iløpet av året.
Bjørn Selvik, Lillestrøm har via E-bay
fått hjem en Chief 1935 fra USA. Denne
manglet motor, med det løser han vel
enkelt ved å kontakte den lokale KIWI
-butikken ?
Kjapt og billig?
E-bay er tydeligvis løsningen for kjøp
av Indian-deler. Knut Rudihaugen,
Jessheim har kjøpt en meget ukomplett
1937 Chief i Norge, men med hyppige
søk og bud på E-bay er allerede gaffel
og hjul på vei fra USA. Knut har
ingen tidsplan for dette prosjektet, da
han har flere Indianere som er under
oppbygging via handel på E-bay.
Leif Johansen, Sellebakk har straks sin
1946 Chief ferdig. Leif er vel den som
har bodd mest i garasjen denne vinteren
og ryktet sier at dette har gitt resultater.

Indian Four 1941

Vår uslitelige formann, Stein
Fossheim, har endelig fått sin 1200
Chief på veien. Historien er som
kjent at han i 2001 kjøpte seg et
restaureringsobjekt av en 1939 modell,
og etter hardt arbeide i hele 8 år er han
nå endelig ferdig.

Petter Kristoffersen har allerede
vært hos Biltilsynet med sin nye Indian
2002-modell. Noen formaliteter og små
justeringer måtte til, men alt tyder på
at vi iallefall får en deltaker i den nye
klassen under årets “Losna Hill Climb”.
Klassen “Retro 1953 +” er etablert for
at eiere av nye Indianere skal kunne
motbevise at “de eldste er best”.

En 1939-modell er ikke dusinvare,
og det er bare å gratulere ham
med et utrolig flott resultat.
Registreringsnummeret ble Y-339.
Y-441 skal det stå på Ragnar Bakkens
Indian 4 ! Denne sykkelen er nå startet
opp, og skal vises i disse dager for
Biltilsynet på Jessheim.
I -1910 er nå komplett, - for baknavet
til denne 1910-modellen er nå på
vei fra Sverige til den hyperaktive
Ragnar Bakken. Alt tyder på at det
blir et voksent 100-årsjubileum under
“International Indian Rally” på Leira i
2010.

Rune Stjernens 101 Scout på Follo Rundt
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Lars Baardsgaard

På reisefot 2009
Internasjonalt Indiantreff 2009,
Edinburgh

Det viser seg at det er en heller laber interesse
for norsk deltakelse til årets int. treff. NIKs
evige reiselederentusiast melder at det er kun få
som har sagt at de vil delta. Pr. idag er det trolig
bare to stykker som vil delta med sine Indianere.
De reiser med Kielbåten mandag 20.07.09, og
vil være tilbake i Oslo onsdag 29.07.09.
I tillegg vil det komme noen over med fly (!).
Så det ser ut til at 6-7 fra NIK vil være til stede i
Edinburgh. Så det er ikke så verst. Det er viktig
at vi viser oss der, da det som kjent er vår tur til
å arrangere løpet neste år.

Fra turen til Speyer i 2005.

Nordisk Indiantreff 2009, Mosten, Danmark.
NIKs reiseleder melder at det pr. idag at det vil være seks nordmenn som
reiser til Mosten. De reiser torsdag 25.06.09, med Oslo- Fredrikshavnfergen,
og reiser hjem med fergen 29.06.09, og er således hjemme i Oslo tirsdag
morgen 30.06. 09.

Danmark 2003

Dersom det skulle være noen flere som vil til Mosten kan de jo melde seg til
reiselederen, så kan vi få en fin tur sammen. Det er forøvrig med følgebil, så
bagasje (telt, sovepose og verktøy mm.) kan legges i hengeren.
Lars.

Nyttig SMS-tips - 2282.
Fra Bent Granberg, profilert HD-fører, har vi fått tips om bruk av SMS-tjenesten 2282.
Ved omregistrering eller nyregistrering av kjøretøy har man mulighet for å velge registreringsnummer, forutsatt at nummeret er ledig. Dette kan man sjekke ut på forhånd, før man kommer til biltilsynet, ved å sende inn nummeret man ønsker
på SMS til 2282. Man vil da få beskjed om hvem som eventuelt har dette nummeret og hvis det er ledig får man svaret
“ukjent registreringsnummer”. På den måten er man bedre forberedt.

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.
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