Røyksignaler
Medlemside for Norsk Indian Klubb

Tore Halvorsen møtte på to hjul, i to
minusgrader og på småglatt vei. Noen er
ivrige etter å “strekke” sesongen lengst
mulig.

Årsmøtet 2010 - NVK’s lokaler på Frysja.
Årsmøtet i Norsk Indian Klubb ble
avholdt i NVK’s lokaler på Frysja,
lørdag 6 november.
Ikke det helt store deltagerantallet, kun
11 fremmøtte. Det ble allikevel en fin
lørdag på Frysja for de som hadde møtt
fram.
Noen nye fjes i styre og løpskomitté;
Leif Johansen i styret og Rune Stjernen
og Svein Krogrud i løpskommitéen.
Lars Baardsgaard fikk heder og ære for

sin innsats i styret gjennom syv år og for sin
formidable ledelse av Leira 2010.

våre medlemmer motta både Contact
Points og International Indian News.

Nytt av året var flyttingen av
Indian Summer Meet til Strandefjorden
Fritidspark på Leira. Det var kanskje
ikke overraskende, med tanke på de flotte
fasilitetenestedet kan tilby. Se forøvrig kommentarene i “Nytt fra prærien” på neste side.

Årsmøtet ble avsluttet med bildeframvisninger, swap meet og hyggelig prat.
Det ble også servert kaffe og vafler til
de frammøtte.

Ellers var det også nytt at vi søker tettere
samarbeid med danskene og svenskene
med hensyn til medlemsblad. Fra i år kan

Ved oppbrudd trakk alle ut for å se på
oppstarten av Halvorsens Chief. Han
hadde trosset kuldegrader og is for å
kunne kjøre motorsykkel til årsmøtet.

Nytt fra prærien....
Arne Bjørn Hoel

Mot nye høyder? For Norsk Indian Klubb ble 2010 et fantastisk år der gjennomføringen
av “International Indian Rally Norway 2010” ble en suksess uten sidestykke i norsk
sammenheng. Hvilket annet veteranmotorsykkel - arrangement i Norge har samlet 17
nasjoner?
Norsk Indian Klubb har etter dette
suksessarrangementet valgt å flytte
sitt årlige Indianarrangement fra
Gudbrandsdalen til Valdres. “Indian
Summer Meet” arrangeres derfor på
Strandefjorden Fritidspark på Leira
i Valdres helgen 19.-21.august i år.
Arrangementet er et nordisk Indian-treff
der målgruppen er deltakere fra Sverige,
Danmark og Finland. For fremtiden
håper vi på europeisk deltakelse i den
tro at utlendingene gjerne vil tilbake til
veiene, og kultur- og matopplevelsene i
Valdres!

Nye krefter!

Styret i NIK har hatt et ønske om å få
inn nye og yngre krefter, og vi har nå
fått med oss Leif Johansen, Sellebakk
som styremedlem. Styremedlem Lars
Baardsgaard har gått over i løpskomiteen
sammen de nye medlemmene Rune
Stjernen og Svein Krogrud. Lars er jo
fra Leira i Valdres, og takket være
hans lokale tilknytning har vi etter
gjennomføringen av det internasjonale
stortreffet fått til et utrolig godt
samarbeide med kultur- og næringslivet på Fagernes. Valdres Folkemuseum
skal være en arena under “Indian
Summer Meet”, og hvis alt går bra vil
dette bli et årlig publikumsarrangement
på Fagernes.

Internasjonalt samarbeide

Veteranen Bent Granberg
( HD m/vogn 1930 ) skal
også være med sammen
med Kjell Arne Hoel
(HD) og Terje Bredesen
(Sunbeam 1930).

foto: Jesper Storm Jensen

Jeg kjørte løpet i 1976 fra
København til Skagen, men
i år går løpet fra Skagen til
København. Bent skal holde
”kurs” for oss da dette er
et krevende PO-løp over
3 dager. Vi gleder oss til
å kjøre Danmark på kryss
og tvers med våre små og
elegante Indianere.
Vil du kjøre i utlandet er
det både løp i Nederland
og på Åland. Meld deg på
til Lars Baardsgaard hvis
du skal til ”International
Indian Rally” i Nederland,
og til undertegnede om du
vil delta på den svenske
HØSTTREFFEN på
sofistikerte Åland.

Amerikanske motorsykler i media
Norsk Indian Klubb fikk i høst stor mediaomtale i “Norsk Motorveteran”, ikke
bare for arrangementet på Leira, men også to fyldige reportasjer om to av våre
ivrige medlemmer. Jan Nybø fikk flott omtale om sin ACE, og Kurt Dale fikk i
siste nummer en fargerik artikkel om sin Powerplus racer.

Norsk Indian Klubb skal etter planen gå
inn i et nordisk samarbeid om utgivelsen
av Indian-magasinet “Contact Points”,
og formann Stein Fossheim jobber nå
iherdig med å få fram stoff til første
utgave av årets “Contact Points”.
Det er utrolig inspirerende å delta i
løp i utlandet, og for medlemmene i
Norsk Indian Klubb er det bare å velge
og vrake. NB! Spør kona først. Se vår
terminliste på www.indianklubb.no.
Kjell Søreide og undertegnede har
allerede meldt oss på til ”Rally Skagen”
med 1933 Motoplane, og 1934 Scout.

I siste utgave av BIKERJOURNALEN har formann Stein Fossheim skrevet en
artikkel om arrangementet på Leira. Artikkelen er ledsaget å flotte bilder og vi
tror at slike oppslag kan inspirere Indian eiere til å komme seg ut for å vise fram
sin rødmalte. Antall medlemmer til Norsk Indian Klubb strømmer til etter slike
mediaoppslag og nå er vi hele 120 medlemmer. Det er snart bare plass til EN til!

Wigwam News
Arne Bjørn Hoel - foto: Jesper Storm Jensen

Røyksignaler
I løpet av en høst og en vinter skjer det en
hel del i Indian-klubben. Ryktene går fort i
tørt gress på prærien. Jeg hører ganske mye,
- og vil du vite mer så er det bare å ringe.
Malvin Hestad solgte sin Super X til Rune
Stjernen, og gikk til innkjøp av en 1937
Indian Scout 750. Sykkelen er sjelden og
den var restaurert, så nå er det nesten bare å
settes seg på sadelen for Malvin. Rune er i
gang med restaureringen av Super X’en, og
den skal bli fin i løpet av ett år eller to år.
Willy Jorkjen hadde store planer om å
kjøpe en Indian 4 i USA, men via utvandret
familie ble han frarådet kjøpet. Kanskje lurt
å høre på andre, - men Willy gir seg ikke.
Han skal på fisketur i Norge. Han solgte
Chief’en sin, pengene brenner i lomma, så
bare ring ham om du vet om en Indian Four.
Espen Volle tok steget fullt ut, og dro til
med en norskregistrert Indian Four fra 1941.
Det er bare å gratulere Espen som ikke har
problemer å gå fra ord til handling. I tillegg
har han en avtale om å overta en Henderson
KJ, - men den avtalen er enda ikke bekreftet.
Jarl Schrøder sliter med Statens Vegvesen,
men nå skal alle dokumentene være levert
lokalt i Ålesund. Papirene er videresendt
Statens Vegvesen i Oslo, - og da går det fort
ytterligere 6 måneder å vente.
Så var det Kurt Dale da, - mannen som

ikke klarer å sitte stille. I en alder av
50 blanke årer han nærmest ustoppelig
på amerikanske motorsykler. Kurt har
begynt restaureringen av 1917 modellen
THOR som han fikk overlevert av Bjørn
A. Johannesen på Leira. Hjul er på gang,
og baknav/gearboks til 1915 THOR er
også i hus. Gjett hvem som nå vil ha seg
en komplett 1915 modell ? Kurt har også
kjøpt seg en 1921 modell Henderson
med sidevogn som nå er til klargjøring
hos Jørgen Sundberg i Sverige. Den er
garantert klar til våren.
Jørgen Sundberg er tydeligvis etterspurt
av norske Indian-eiere, og ved en besøk
i høst så vi Chief’en til Kjell Nordli
stående med en gedigen ”kan-du-selitt-på-dette” -liste. Vi gleder oss til å

se denne sykkelen påmontert sin
gedigne sidevogn.
Det er med stor glede vi har fått
Håvard og Erik Bakken som
medlemmer i Indian-klubben.
De har arvet hver sin Indian Chief
1937 etter sin far Ragnar Bakken, og
vi gleder oss til å se Håvard på ”den
blå” og Erik på ”gammelchiefen”.
Med velvillig hjelpsomhet fra Kjell
Søreide og Leif Johansen er nå
”gammelchiefen” til teknisk
gjennomsyn. I mars er ifølge de
gode hjelperne sykkelen til Erik klar
for nye opplevelser. Velkommen i
klubben begge to!
Arne Bjørn Hoel

