Velkommen til Leira!

Røyksignaler
Medlemside for Norsk Indian Klubb
Norsk Indian Klubb venter storbesøk på “International Indian Rally Norway 2010” som arrangeres på Leira i Valdres fra 30.juli
- 1.august i år. Hvis alt går etter planen vil dette trolig bli det absolutt største veteranmotorsykkel-arrangementet som til nå er
avholdt i Norge. Trolig vil det komme 300 Indianere til treffet som blir arrangert av Norsk Indian Klubb som selv bare har 107
medlemmer.
Med 200 Indian motorsykler vil det bli minst 300 deltakere. Allerede nå er 180 (!) påmeldt, og utrolig nok kommer ikke bare
deltakerne fra Europa, - men også fra USA og Australia !! At dette blir et gigantisk internationalt Indian-arrangement er
det ingen tvil om. Med PR-tur til Skottland i 2009, og solid internasjonal markedsføring og langsiktig planlegging synes dette
arbeidet å kunne gi den lille Indian-klubben i Norge en internasjonal suksess? Ugh, ugh !!

Det viser seg at de fleste som til nå er
påmeldt kommer flere dager før det
offisielle arrangementet starter. Klubben
har leiet to store campingplasser,
og alt av leiligheter, hybelhus og ledige
campingvogner i Fagernes området er
booket. Sjekk på www.indianklubb.no
om du finner ei ledig seng?
Planleggingen av arrangementet
har prosjektleder Lars
Baardsgaard jobbet med i snart 2 år,
og med seg i prosjektgruppen har han
hatt Stein Fossheim, Ola Prestløkken,
Knut Rudihaugen og undertegnede.
Tilsammen vil ca. 60 funksjonærer være
med å jobbe for at ”International Indian
Rally” skal kunne bli en stor begivenhet
for Indian-folket. Ikke bare NIK medlemmer er med på dugnaden,

men også 20 gode hjelpere fra Valdres
Veteranvogners Venner vil bidra som
sperrevakter under Mountaintouren på
lørdag 31.juli. Norsk Indian Klubb’s
totempel, som vanligvis står godt plassert
på Tretten i Gudbrandsdalen,
skal fraktes til Strandefjorden
Camping på Leira i god tid før
arrangementet . Med totempelen på
plass, og med forbud mot regndans før
arrangementet vil sannsynligheten for
regn være redusert til et minimum. Alt
er godt planlagt.
I CONTACT POINTS nr. 3 - 2009
skrev SIS-formann Jørgen Sundberg at
International Indian Rally i Skottland
”blev den sämsta treffen jag har
varit på, fy fa.......” , og den danske
redaktøren Jesper Storm Jensen skrev at
” arrangementet var ikke som lovet”.

Den lille norske Indianklubben har hittil arrangert 6
stk. ”Indian Summer Meet” i
Gudbrandsdalen, og ”International
Indian Rally” vil bli arrangert etter
de samme prinsippene. Tradisjonen
tro arrangeres både en lang og en kort
Mountaintour, og i tillegg er
det hillclimb, melkespannkast og en
fargerik premieutdeling.

Fredag 30.juli er det en “Scenic
Mountaintour” for de som har ankommet
før den offisielle åpningen fredag kveld.
“Scenic Mountaintour” er en 10 -12
mils rundtur med guider på moderne
motorsykler, og om noen får tekniske
problemer så vil de bli hentet hjem til
wigwam’en med følgebil.
Lørdag er det start for hillclimb fra kl
11.00. Hillclimbløypa fra “Losna Hill
Climb” er nå verdenskjent som den
råeste naturopplevelse en Indian - eier
kan oppleve på sin Indian. Denne nye
løypa er på nesten 5 km, og den vil gi
våre internasjonale gjester en sofistikert
naturopplevelse. Ikke uten grunn er
arrangementets slagord ; “Red magic og
magic roads”
Fra lørdag kl 12.00 er det start for alle som
skal kjøre Mountaintour, og målsettingen
er at alle skal delta ! Løypa er ca. 8 mil lang,
og den er merket i alle veikryss enten med
piler eller med sperrevakter.

Ingen skal kunne kjøre feil, og det
skal heller ikke oppstå trafikkfarlige
situasjoner . Målsettingen er at alle
utlendingene skal kose seg på krokete
norske veier og virkelig oppleve det
magiske med fresende Indianere i vill
dressur mens publikum heier og vinker
bak skeive skigarder. Hva heter forresten
en stabbestein på engelsk?
Mountaintouren har pause på Steinfjøset
i Skrautvål, - og der blir det selvfølgelig
melkespannkast. Hva er et Indian-treff
uten melkespannkast for voksne og
barn? Geir Johansen har den norske
rekorden, men blir han International
Indian-mester ? På Steinfjøset blir
det også god lunsj, og her skal norges
eldste Indian motorsykkel endelig
vises fram.

Etter pausen på Steinfjøset går
veien videre til Fagernes sentrum
for bensinfylling og presentasjon for
publikum. Her vil jurybedømmelsen
finne sted. Deretter går turen tilbake til
Strandefjorden Camping til delemarked
og oppladning til kveldens festmiddag og
premieutdeling.
Et Indian-treff i Norge uten en gedigen
premieutdeling er en umulighet. Hvem
får premien “Fagjuryens Frie Valg”? Jan
E. Kristoffersen er ubestikkelig, men han
lover en fargerik forestilling på fire språk.
Under hele arrangenmnetet er det
Indian delemarked på Strandefjorden,
og alle som har deler oppfordres til å ta
dem med. For å delta i arrangementet
må du være medlem av Norsk Indian
Klubb, og det blir du enkelt ved å betale
inn årskontingenten på kr 300,-. til
Indianklubben. ”Red magic on magic
roads”

I tillegg til to nydelige Indianracermaskiner fra 1915 og 1920, vil vi
også presentere en motorslede ( eller
kjelke?) med en Indian Powerplus motor.
Er dette verdens første snøscooter?
Arne Bjørn Hoel

RED MAGIC ON MAGIC ROADS

LØKKENSLEDEN
Kai Svensson - Valdres Veteranvogners Venner

Tekniker Ole Løkken fra Bagn i SørAurdal, er nok mest kjent som den
store pionèren innen kraftutbygging
i Valdres. I arbeidet reiste han mye
rundt om kring på hele Østlandet.
I starten benyttet han motorsykkel
til disse reisene. Han hadde flere
Harley-Davidson og en Indian l000
ccm Powerplus. Han oppdaget fort
at kjøring med motorsykkel om
vinteren ikke alltid var så enkelt.
Teknikerhjernen arbeidet raskt og
ideen om meier foran på motorsykkelen
ble omsatt på tegnebrettet. Samtidig
tenkte han at det måtte la seg gjøre å
montere sidevogna på meier og henge
den etter sykkelen.
Og slik ble det. Ole Løkken søkte
patent på “en anordning med meier
for motorsykkel”, og fikk det 3. mai
1919. Produksjonen av denne første
utgaven foregikk i Bagn. Han var selv
i Kristiania på reklametur og fikk stor
presseomtale. Bladet Valdres fra 28.
oktober 1919 skriver følgende: ”Slæden
blev i fjor vinter prøvekjørt paa saa lange
strækninger som fra Valdres til Kristiania
og fra Valdres til Lillehammer i sterkt
snefald, men med meget heldig utfald. Ved
hjelp av ”slæden” har ogsaa opfinderen
kjørt med optil 7 passagerer. Elektriker
Løkken oplyser, at et eksemplar av slæden
er bestilt til aa trække posten over Filefjell
med til vinteren. Sleden er meget lett aa
plasere paa og ta av cykkelen. Den passer
for alle vanlige motorcykkelmerker. Prisen
blir 225 kroner.”

Over: førsteutgaven av Løkkens
Motorcykelslæde ferdig montert på en Indian.
Legg merke til den lille styreskien som er festet
til bakhjulet, en liten detalj som gjorde at
bakhjulet ikke så lett spant seg ut til sidene.
Venstre: Løkkens første patent fra 3. mai 1919.
Under: samtidig annonse for sleden.

I løpet av vinteren 1920 var sleden i bruk
på over 20 postruter i Norge. Blant andre
som kjøpte slikt utstyr var det usedvanlig
mange kraftlagsbestyrere og en del
distriktsleger. Motorsykkelløp var ikke
uvanlig på denne tiden, også om vinteren.
Flere ekvipasjer med Løkkens utstyr
gjorde det svært bra. I en avis fra februar
1922 kunne man lese at Rolf Løkken,
yngste sønn av Ole Løkken, samt en Nils
Dokken fikk 1. premie i hver sin klasse,
begge med Løkkens motorsykkelslede.
Løpet startet i Drammen og gikk videre
til Hønefoss-Bagn-Tonså OdnesKristiania og tilbake til Drammen

Rolf Løkken kjørte til og med ”sidev
med utstyr”, dvs. sidevogna hang på
montert meier. Han kom i mål over timer
raskere enn neste sidevognskvipasje. Slike
prestasjoner var også god reklame.
Den første patenten var imidlertid ikke
fullkommen. Det var nødvendig med
noen forbedringer. I sin innledning til
søknad om ny patent, sier Ole Løkken
det slik: ”Foreliggende opfindelse tilsigter
en forbedring ved norsk pat.-nr. 33663,
anordning ved meier for motorcykler. Under
bruken av denne er man stillet overfor to
vanskeligheter: 1. Man staar fast der hvor
ingen sne findes. 2. Man kan ikke legge
cyklen ”over” i svingene.”

For å hjelpe seg med produksjonen
og salget tok Løkken kontakt med
A/S Bjerings Slaamaskiner på Gjøvik.
Fabrikken tok på seg disse oppgavene fra
og med vinteren 1922/23, sannsynligvis
med enerett til frams tilling i Norge.
Mye tyder på at produksjon en opphørte
omkring 1927/28, og da var det laget til
sammen ca. 1500 eksemplarer av Løkkens
Motorcykelslæde.

Over: A/S Bjerings Slaamaskiner - Gjøvik
tok over produksjonen og salget av Løkkens
forbedrede Motorc ykeislæde vinteren
1922/23. Annonsen er fra 1923.

For å rette på disse vanskelighetene,
konstruerte Løkken nå en fjærbelastet
slede hvor framhjulet kunne sitte på
sykkelen som vanlig. Dette gjorde at
sleden ble enda mer anvendelig og
etterspørselen enda større. Patent på
denne forbedringen ble skrevet ut 26.
februar 1921.

Venstre: Løkkens ”forbedrede” patent fra 26.
februar 1921.
Artikkelen er tatt fra boken ”Fra milestøtter til
tripteller” , kjøretøyhistorie fra Valdres 1901
- 1961

over til Enkøping fra Molde, det ble vel
en liten svipp tur på et par hundre mil?
Andreas Schytte-Larsen hadde også tatt
turen, så totalt var vi representert med 16
NIK medlemmer.
Fredagskvelden ble flittig benyttet til
å dyrke gamle vennskap og til å bli
kjent med nye entusiaster, dette med
bekjentskap og kontaktnett gjør det
så mye enklere når man holder på og
restaurere en gammel Indianer. Etter
hvert måtte vi finne et par kvadratmeter
med gulv og rulle ut soveposen på, ikke så
lett da det ble veldig fullt.

ENKÖPING - 2010
Knut Rudihaugen

Avreise til årets første begivenhet,
den tradisjonsrike utflukten til Svenska
Indiansällskapets årsmøte og delemarked
i Enkøping ble foretatt fredag 12. februar.
Organisator av turen Ragnar Bakken
og vår dyktige minibussjåfør Geir
Smidt, sammen med et godt utvalg av
NIK Indian entusiaster, totalt var vi 13
stykker i bussen, som satte kursen mot
svenskegrensa.
Første stopp ble i år på grensa til Sverige
for og toll deklarere noen deler som bare

skulle en sviptur innom Sverige før de
etter hvert vil finne turen tilbake til
Norge. En liten stopp ble fort til over en
times stopp, på grunn av Toll “Tull”.
Neste stopp ble det obligatoriske System
stoppet i Årjång. Det ble en lang og
lystig buss tur videre til Enkøping hvor vi
ankom et stykke utpå kvelden, og ble godt
mottak av våre svenske venner.
I år hadde også NIK medlemmene Jan
Ove Flovikholm og Kurt Dale tatt turen

Lørdag morgen var det start for
delemarkedet, NIK satte opp sin nye
informasjonsstand for årets store
begivenhet på Leira. Det ble solgt og
handlet deler, både nytt og brukt. Ved
lunsj tider var det klart for hjemreise,
og undertegnede fikk det travelt da ikke
alle handler var i boks ennå, etter en del
pruting så fikk jeg med meg råder og
veivskinker til min gamle Chief. Endelig
på vei hjemover ble det flittig drøftet og
alle var enig om att dette var moro, og
noen av de vanskelige delene hadde vi
også funnet. Siste stopp før grensa ble i
Karlstad hvor det ble flittig handlet både
fjærkre og knekkebrød. Dette ble en
veldig fin tur, og planlegging av neste års
Harry tur er allerede i gang.

