Røyksignaler
Medlemside for Norsk Indian Klubb

Årets internasjonale Indian Rally ble gjennomført på Leira i Valdres fra 30. juli til 1.
august med Norsk Indian Klubb som ansvarlig arrangør. Begivenheten har vært forberedt
og planlagt i flere år, da Norge ble tildelt arrangementet allerede i 2003, endog før Norsk
Indian Klubb var etablert. Prosjektleder Lars Baardsgaard og hans team hadde som mål:
“the best rally ever” og etter de mange positive avskjedsord på avreisedagen og senere, ble
dette målet oppnådd. Slike arrangement står og faller uansett med været, og Valdres kunne
varte opp med sol og varme på de fleste dagene, noen kraftige regnbyger på torsdag bare
understreket soldagene under resten av oppholdet.

Internasjonalt
Indian Rally
2010, Leira
Jarl Schrøder, foto: Stein Fossheim / Knut Rudihaugen

Hovedcampen var lagt til Strandefjorden Fritidssenter, der
hoved-tipien og totempelen var på plass.
Dette området er et ideelt sted for slike arrangementer, og
er derfor et populært sted i det norske veteranvognmiljøet.
Dessverre var ikke badevannstemperaturen så innbydende,
så de færreste våget seg ut i det våte element.
Offisiell start på treffet var fredag, men allerede torsdag var
over 100 ankommet.

Innsjekking av deltagere

Om kvelden var det grilling og “ønske velkommen tale”, og
en stresset arrangementkomitè måtte bare konstatere at et
moderne høyttaleranlegg ikke virket. Deltagerne fikk også
oppleve de norske skjenkebestemmelsene, noe som ikkeskandinavene tok svært tungt.
Totalt kunne treffet telle 290 deltakere fra 17 forskjellige
nasjoner inklusive USA og Australia samt 176 antall
Indian motorsykler. Så mange Indian’s har aldri vært
samtidig på norsk jord.
Spektakulære fjellturer.
For de tidlige ankomne var det på fredag lagt opp til en
naturskjønn fjelltur (på mc så klart) i Fagernes-traktene.
Turen var på 10-12 mil med guide og følgebil, og mange
ga uttrykk for en flott opplevelse og med få tekniske uhell.
Hovedrallyet.
Lørdagen var det ny fjelltur med innlagt “hill climb” for
de dristige. Været ved starten var strålende, og det var en
mektig opplevelse å se de utålmodige deltagerne starte
opp sine Indian’ere. Av sikkerhetshensyn ble de sendt av
gårde puljevis på 10 sykler, men når over 150 veteransykler
skal ut på veien, ble det lagt merke til. Rundt 50 deltagere
prøvde seg på “hill climb”.

Fra starten på fredagens
Scenic Tour

Underveis var det lunsj ved bygdemusèet Steinfjøset, samt
utstilling av særdeles sjeldne utgaver av Indian motorsykkel:
Norges eldste Indian fra 1910, nyrestaurert av nylig avdøde
Ragnar Bakken, nydelige restaurerte Powerplus, Indian
baneracer fra 1915, Indian motorsag, hjemmelaget Indian
snøscooter fra 1920-tallet og Indian motordrevet skikjelke fra
20-tallet?
Størst oppmerksomhet fikk nok den kolossale, hjemmebygde
“Spanjola” som ble bygd og kjørt av Kristian Larsen på
Rjukan på begynnelsen av 1920-tallet. Motoren besto av
4 Powerplus-sylindre, nærmest en V4. Den er nå under
restaurering av Kjell Søreide og Erland Dahlstrøm og
forventes å komme på veien om et par år?
Rundturen ble avsluttet i Fagernes sentrum med utstilling
for lokalbefolkningen og jurybedømming av de forskjellige
motorsyklene. En flott dag uten vesentlige uhell for
deltagerne og det var mange fornøyde ansikter å se.
Festmiddag og premieutdeling.
Lørdag kveld var det festmiddag og premieutdeling til stor
stemning og til avslutning dans til levende musikk med bl.a.
prosjektleder Lars Baardsgaard som trommis.

Fra tunet ved Steinfjøset
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Hjemreise.
Men alt har en ende, også Indian Rally. Søndagen opprant
med godt avreisevær og så var det å vinke farvel til gamle og
nye venner, men samtidig glede seg til neste internasjonale
rally som går i Holland.

Et bevis på hvor attraktivt det er å komme til Leira var
de to brødrene fra Nordfjordeid som ankom først kl 0200
søndag natt etter å ha jobbet dag og natt med en Indian
Junior Scout som til slutt endte på tilhengeren. Men noen
timer på rallyet fikk de også!
Sånn skal det være!
Jarl Schrøder
Over: Fra parkeringen ved Steinfjøset
Over, innfelt: Ragnar Bakkens 1910 modell
Under: Vår danske venn, Frilev, på Spanjola’en.

Internasjonalt Indian Rally 2010 - facts:
Deltagere:
Norge:
Sverige:
Danmark:
Finland:
England:
Polen:
Nederland:
Belgia:
Frankrike:
Sveits:
Italia:
Australia:
USA:
Irland:
Estland:
Åland:
Totalt:

Indians:
72
43
16
29
6
6
18
3
3
1
4
6
2
3
4
4
290

Klassevinnere - beste Indians:

Hedstrøm:
Powerplus:
Chief 1000:
Chief 1200:
Scout:
Scout 101:
Motoplane:
Four:
Chief 1350:
Prince:
Army Scout 741B:
Scout Vertical:
Sport Scout:
Chief, retro:
Powerplus, retro:
Totalt Indians:

2
8
4
101
7
19
1
4
4
1
14
1
6
2
2
176

Andre MC:
Totalt:

38
214

Jury: Jan Kristoffersen, Norge / Leif Jostrand,
Sverige / Jim Parker, Australia
Class I ( 1901 -1915 )
Indian Racer 500, 1915. Jörgen Sundberg, Sverige
Class II ( 1916 - 1925 )
Indian Powerplus, 1917. Oddbjørn Elshaug, Norge
Class III (1926 - 1935 )
Indian Four, 1931. Horst Strangmann, Tyskland
Class IV ( 1936 - 1945 )
Indian 741B, 1943. Andringa Willkm, Nederland
Class V (1946- 1953 )
Chief 1200, 1947. Ivar Lindla, Estland
Class VI (Retro 1953 +)
Indian Powerplus 100, 2003. Daryk Szymasky,
Polen
Beste modifiserte
Indian 1925/1939 Bonneville Chief. Jukka
Korpijaakko, Finland

Hill Climb konkurransen:

36 km/t i 3,2 km / optimal tid: 5,20 min
Vinner: Chris Pedryc, Polen . Tid: 5,20 min (!).

Melkespannkast:

1) Steffen Ritter, Tyskland 21,5 meter (!)
2) Kurt Dale, Norge 18,5 meter
3) Bjørn Hvaleby, Norge 17,0 meter
I barnas konkurranse var det 11 deltagere og 11 vinnere.
Korteste kast; Nanna, Norge med en lengde på 0,23 meter!

Beste sidevognkombinasjon
Indian Chief, 1946. Schlunj Buckhard, Tyskland
Beste originale urestaurerte
Indian Chief, 1946. Magnus Backström, Finland
Juryens valg
Indian Police Four, 1941. Ulf Markefelt, Sverige

Formannen har ordet
Det er i skrivende stund en drøy måned siden gjestene
våre forlot Strandefjorden Fritidssenter. Buldrende
motorlyd og rapende Indiankicker er forstummet og
tilstanden på Camp 1 og 2 er i ferd med å normaliseres.
Bak oss ligger Norgeshistoriens største veteranmotorsykkeltreff. Og hvilket treff! Allerede de første dagene
etter 1. august tikket det inn e-poster fra deltagere
med hjertene fulle av lovord. “best rally ever” var en av
beskrivelsene.
Det som startet som en henvendelse fra presidentmøtet
i Allingåbro i 2003, har tatt veien via klubbdannelse,
utredninger, lokalisering av sted, opprettelsen av en
prosjektgruppe for to år siden og fram til treffet i år.
Valget av sted, Strandefjorden Fritidssenter, gjorde
det naturlig å knytte Lars Baardsgaard til rollen som
prosjektleder. Hans oppvekst på Leira og kjennskap til
de lokale forholdene var helt avgjørende for å kunne
ha et treff av denne størrelsen. Og apropos størrelse;
få hadde trodd at vi skulle få besøk av nesten 300
mennesker fra 17 forskjellige nasjoner.

trykk på gensere og duker (!). Og det beste av alt; null
svinn, ingen klær til overs. Glitrende!
wBjørn Selvik tok god hånd om markedsplassen og
dirigerte alle på rett sted.
Fredag og lørdag var det operativt team som hadde regien.
Her var det mye logistikk
som skulle stemme,
og tilsvarende mange
hjelpere. Geir Johansen,
Bjørn Hvaleby, Jan Emil
Kristoffersen og Halvor
Midtvik på Scenic Tour
med Bjørnar Nilsen og
Leif Haave som følgebil-backup. I Hill Climb/ Mountain
Tour arrangementet på lørdag var det mange involverte;
Bjørn Hvaleby, Jan Nybø, Per Malvin Hestad og Jan Kåre
Vadset. I startområdet på Strandefjorden Jarl Schrøder
og Leif Johansen. En fenomenal jobb av samtlige. En
kommentar som har gått igjen etter arrangementet har
vært “fabelaktig organisering”.

”få hadde trodd at vi skulle få
besøk av nesten 300 mennesker
fra 17 forskjellige nasjoner.”

Den store dugnaden
Man blir rett og slett rørt.
Over å kunne være med på
den slags felles løft. Det
viser hva man kan utrette
når alle er positive og
trekker i samme retning.
Det dreier seg selvsagt først og fremst om fotfolket. For
å kunne gjennomføre noe slikt på en ordentlig måte må
man ha hjelpere i mange små roller.
På torsdag og fredag var jeg vitne til profesjonell
innsjekking, på høyt nivå. Jarl Schrøder, Petter
Kristoffersen og Ola Prestløkken tok hånd om
ankomne deltagerne med smil om munnen og muntre
kommentarer. Språkmektige som få! Tyskere og
engelskmenn fikk informasjon på eget morsmål. Alle
gikk derfra med godt humør og ble geleidet over
til hyttebookingen ved Knut Rudihaugen og Rune
Stjernen. En god velkomst er gull verd!

En stor takk til vaktgruppen ved Andreas SchytteLarsen, Per Martin, Vigdis Schytte-Larsen, Berit
Søreide, Torunn Johnsrud, Wenche Fossheim, Anne
Lise Martin, Anne Haave, Eva Samuelsen og Lilleba
Volle. I tillegg hadde vi også våre gode Harleyvenner
Kim Jarre og Per Kolstad, som også hjalp til med å sette
ting i perspektiv når det kokte som verst i hodet på
administrasjonssjefen. Tusen takk!
I salg av effekter og t-skjorter, gensere var Ola, Monika
Prestløkken og Sara i en særklasse. Med medbrakt
tekstiltrykkmaskin ble det spesialservice med doble

Utstillingen på Steinfjøset ble akkurat hva vi hadde håpet
på. En framvisning av hva vi har av spesielle objekter, ikke
de fineste og dyreste, men det med nasjonale særegenheter.
Hva med en kjelke med PP-motor? Eller Spanjolaen
med sin V4? Våre medhjelpere her skulle demonstrere
og fortelle om hva som var utstilt. Svein Krogrud, Bjørn
André Johannesen, Ole Waagaard, Gunnar Ole Vadset,
Andreas Schytte-Larsen, Kjell Søreide, Syver Gjevre, Rolf
Vold og Kurt Dale var blant de som bidro til dette. Som
serviceteam på utflukten agerte Torkel Kristoffersen , Leif
Haave, Halvor, Eva Samulesen og Espen Volle. Melkespa
nnkastkonkurransen var det Paal Aasen, Geir Johansen og
Jan Olav Flåen som stod for. Masse moro for små og store.
Utstilling på Fagernes
Nede ved Shell på Fagernes var det forberedt en
Indianutstilling for lokalpublikummet. P-plassen var svart
av folk og motorsykler. Her var Ole Mobeck og Rune

Klar for start - Mountain Tour og Hill Climb. Arne Bjørn
med startflagget vinket grupper av deltagere av gårde med
noen minutters mellomrom.

Stjernen, samt lokale krefter fra Valdres Veteranvogners
Venner ansvarlige for gjennomføringen. På Shell-tomten
befant seg også den ubestikkelige Indian juryen anført
av juryleder Jan E. Kristoffersen, som skulle sørge for
at premiene ble riktig fordelt på lørdagskvelden. Jan
hadde også den krevende rollen som toastmaster (ikke
Roadmaster) på lørdagskvelden og utførte oppgaven slik
bare Jan kan – brilliant.
Uten Valdres Veteranvogners Venner ved Kai Svensson
og den lokale MC-klubben Winos Crews bistand under

hadde våget å sikte mot. Arne Bjørn med gjennomtenkte og
detaljerte planer for gjennomføring av utflukter, konkurranser
og utstillinger. Sammen med Lars skaffet han oss også en
utrolig flott avtale med Strandefjorden og Steinfjøset. Ola
hadde, som alltid, full kontroll på økonomi og salg og har
vært helt avgjørende for treffets suksess. Bare tanken på alle
budsjettvariantene den mannen har vært i gjennom med en
synkende eurokurs, kan gi en vanlig person angstfornemmelser.
Gjentatte innspill fra en nervøs prosjektleder om deltagerantall
og sviktende sponsorer gjorde ikke saken bedre.
Knut, yngstemann i styret, tro
til og overtok hyttebookingen
når situasjonen krevet det. Det
skulle bli mer jobb enn de fleste
av oss hadde trodd, og Knut
leverte varene til gangs. Folk fra hele Europa fikk personlig
service i sine bookingforespørsler, langt mer enn hva man
kunne forvente.
Det er med tilfredshet vi ser at vi kan senke skuldrene og lene
oss tilbake, og tenke at det er en stund til neste gang. Fasiten
etter Rally 2010 må være at det var mer jobb enn først antatt,
men også mer moro. Nå venter hverdagen igjen.

”Selv utkjøringen på E16 en lørdags formiddag
var helt uten unødig stopp og venting.”
løpet kunne vi hatt problemer. Disse stod parat og ledet
våre deltagere gjennom kryss og avkjøringer slik at alt
foregikk smertefritt. Selv utkjøringen på E16 en lørdags
formiddag var helt uten unødig stopp og venting. Takk
for suveren hjelp!
Strandefjorden Fritidspark bidro også sterkt til at
det ble en vellykket helg. Med samarbeidsvillige og
løsningsorienterte folk, kunne Egil Hytten og staben
hans tilby kjempegod mat (trailerfrokost med egg og
bacon, nydelig laks på lørdagskvelden) og skikkelig
standard på hytter og hus.
Prosjektgruppen.
For de fleste av de som var delaktige i arrangørstaben
vår var dette allikevel kun en dugnad, avgrenset til
den aktuelle helgen. Noen som har hatt en helt annen
helt annen arbeidsbyrde er prosjektgruppen ved Lars
Baardsgaard, Arne Bjørn Hoel, Ola Prestløkken og Knut
Rudihaugen, samt undertegnede.
Lars, som påtok seg prosjektansvaret, ledet alt gjennom
nitidig styring og med et kvalitetsmål som svært få av oss

Stein

Årsmøtet 2010
Husk NIK’s årsmøtet lørdag 6
november, i NVK’s lokaler på Frysja
(ved Norsk Teknisk Museum).
Innkalling kommer i posten.

