
Indian Rally 2009
 Skottland

I fjor ble det ikke noen tur til Indian rally i Finland. Så jeg kjørte istedenfor en tur til 
Finnmarkstreffet i Lakselv og via Nordkapp og Lofoten hjem. En flott tur, og en real 
test før årets tur til Indian rally i Skottland. Egentlig var det planlagt tur via Bergen 
og Færøyene, men ferjeforbindelsene er som kjent blitt kraftig redusert. Så tilslutt ble 
det booket plass på cargoskip fra Göteborg til Immingham i England. 

Siden Eva skulle bli med på sin første lengre tur med mc, så ble sidevogn montert. 
Etter diverse problem med bla. repro hjulbolter dagene før avreise, så gikk turen 
endelig via Sandefjord-Strømstad til regnfulle Göteborg. 
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“Old Indians Never Die “

bilbomber.  Neste morgen var det tidlig oppstart siden vi skulle rekke tidlig ferje 
til Stranraer i Skottland. Vi var nå tatt opp i den Australske Indiangjengen,  så 
vår Indian var nå behørig pyntet med kenguru flagg og koalabjørner.

Oppstart av nesten 20 Indianere i  Belfast klokken 0630 var en opplevelse, 
heldigvis var vi av gårde før antiterrorpolitiet våknet.   I Stranraer møtte vi John 
Wright fra den engelske Indianklubben, og han tok oss med på småveier opp til 
treffplassen for Old Indians Never Die rally.  

Det var allerede en god del på plass, inkludert Andreas Schytte-Larsen og “Far” 
Lars Baardsgaard. 

Cargoskip går først når de er ferdig lastet, 
så det ble en del forsinkelser og venting ute i 
regnet. Sent på natten ankom vi Immingham, 
og kjøring på feil side av veien!  Tidlig 
neste morgen gikk turen tvers over England 
til Holyhead i Nord-Wales.  Fikk sett 
Manchester også, men det var grunnet feil 
innstilling på GPS,en.

Fra Holyhead tok vi ferjen over til Dublin i 
Irland, og etter noen navigeringsutfordringer 
fant vi tilslutt Red Cow hotel. Der bodde 
nemlig en større gruppe Australske Indian 
kjørere og Jørgen Sundberg og Katarina fra 
Sverige.   Vi hadde for så vidt ikke anmeldt 
vår ankomst på forhånd, men i løpet av 10 
minutter var sykkel og alt plassert innendørs 
sammen med alle de andre syklene. Fra 
før kjente jeg bare svenskene og 2 av de 
australske.

Neste dag reiste Australienerne tidlig mot 
Belfast, mens Eva og jeg var på sightseeing 
i Dublin.  Sent på kvelden ankom vi Belfast, 
etter en heller våt tur. Der var det bare å 
skifte klær og bli med gjengen på pub.

Neste dag gikk turen til nord i Nord-
Irland, med Giant?s Causeway og loddrette 
klipper som mål.  Vel, vi ble stående igjen 
på parkeringsplassen siden vi hadde fått en 
lekkasje fra topppakningen på gamle “chief 
bluesmoke”. Etter en tålmodighetsprøve, 
også for meg, fikk vi endelig kommet oss 
av gårde.  Men vi tok det pent og kjørte bare 
et lite stykke oppover vestkysten. Nord-
Irland var en hyggelig overraskelse, selv 
med åpenbare motsetninger som blir holdt 
i live.  Tilbake i Belfast på kvelden ble det 
sightseeing rundt i byen. En god blanding av 
gammel storhetstid og ødelagte rester fra  

Fullt opplastet sidevognsekvipasje i 
Nord-Wales, på vei til Dublin i Irland.

Vakker og fredelig østkyst i Nord-Irland. Rusten sjarm.



Røyksignaler

Under, på plass i Skottland:
Eva, Halvor, Bjørn Hvaleby med datter, Lars, Andreas og Stein 

Dessverre fikk vi havari på sidevognshjulet, så vi sendte 
den demonterte sidevogna tilbake til campen i følgebilen.  
På vei tilbake fikk vi plukket opp noen andre defekte sykler 
også.  

På lørdagskvelden var det på nytt lang ventetid for middag, 
og ymse underholdning på scenen. Kvelden ble avsluttet 
med et indian fyrverkeri, i form av en stor indianlogo som 
brant.  Det var et lærerikt treff i forhold til vårt treff neste 
år, og jeg er ganske sikker på at vi fokuserer på de riktige 
tingene.

“Old Indians Never Die “

Røyksignaler

Over: På plass i Skottland. Eva, Halvor, Bjørn Hvaleby 
med datter, Lars, Andreas og Stein. 

Under: Fotosamling forann Tranquir House

En norsk camp ble satt opp, og neste dag fikk jeg skysset opp 
en våt Stein Fossheim som vi fant gående nede i nærmeste by.  
Senere kom også Bjørn Hvaleby som var på ferie med familie. 

Mye kan vel sies om selve arrangementet, men til slutt så er det 
mest det sosiale som teller på et Indian rally. Treffplassen var lagt 
på en gresslette i tilknytning til Traquair House, det eldste bebodde 
hus i England.  Det var delesalg på området, og diverse partytelt 
med “Indian bar”, oppholdsrom og scene i en innelukket hage.   

På lørdag var det utflukt til et destilleri en del mil unna, etter en 
felles fotoseanse foran Traquair house.    



“Old Indians Never Die “
Siden turen var litt uorganisert fra arrangørens side, så ble vi 
med Australia gruppen.  Gruppen hadde nå blitt større og med 
flere nasjonaliteter.   Veldig profesjonelt opplegg med “marshals” 
som ble stående igjen i veikryss.  På den måten var det sjelden vi 
mistet noen. Helt bakerst kjørte følgebilene med verktøy, bagasje 
og plass til sykler.

Første overnatting var i Aberfeldy, en koselig, men søvnig liten 
by et stykke nord for Edinburgh. Som en del av turen var det 
daglig lunsj med sandwiches og drikke underveis, det ble det satt 
stor pris på.   Videre fra Aberfeldy gikk turen til Fort Augustus, 
ved Loch Ness.Her var det levende musikk på puben, og 
stemningen ble veldig høy med en haug Indian kjørere på besøk. 
Det ble en veldig god kveld for både musikere og bartendere. 
vi kom til frokost neste morgen på vandrerhjemmet, så viste 
det seg at en av de andre gruppene hadde forsynt seg veldig 
grådig av maten.  Det er dessverre slik at ikke alle ønsker å dele 
likt. Uansett, vi kom oss av gårde litt utpå dagen og kjørte mot 
Glenelg.  

For å komme til Glenelg må man først kjøre til Isle of Skye, og 
så trosse kraftige malstrømmer med en mikro bilferje. Glenelg 
var flott, og lokalbefolkningen lot oss sove i bysalen på natten.  
Fikk endelig sett en full oppvisning av sekkepipe, og helgrillet 
svin sto på menyen.  

- fortsettes i neste nummer....

Terminliste Norsk Indian Klubb 2010
Sverige - 13. februar INDIAN-marked i ENKØPING (SIS)     Kontakt: Ragnar Bakken

Norge - 8. mai Ekebergmarkedet i Oslo (NVK) Kontakt: Knut Rudihaugen
Norge  21. - 23. mai TRONDHJEMSRITTET (NVMC)

Norge  25. - 27. juni SKOGSLØPET (NVMC),  Magnor 

Norge 30. juni - 1. august INTERNATIONAL INDIAN RALLY (NIK) , 
Leira i Valdres

Kontakt: Lars Baardsgaard

Sverige  - 27. - 29. august Nordisk Indian Treff i ED (SIS) Kontakt: Stein Fossheim
Norge - 18. september Ekebergmarkedet i Oslo (NVK) Kontakt: Knut Rudihaugen
Norge - 6. november Årsmøte i Norsk Indian Klubb i Oslo Kontakt: Stein Fossheim


