
“Norsk Indian Klubb skal 
være en landsdekkende 
veteranmotorsykkelklubb med 
hovedformål å arbeide aktivt 
for bevaring og bruk av den 
amerikanske motorsykkelen 
Indian i Norge. Klubben skal 
positivt profilere Indian og 
kulturen knyttet til Indians 
historie fra 1901 – 1953.”
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av Arne Bjørn Hoel

Formannen har ordet.

Våren er her. Men vi preges i 
skrivende stund av virusangrep fra 
Kina. La oss håpe dette glir over slik 
at vi kan få gjennomført de mange 
oppgavene vi har planlagt for 2020.

Bruk tiden framover til å få 
mekanikken ute i garasjen i 
orden, slik at vi er klare for resten 
av sesongen. Vi ses på veien!  

Vedlagt er en reportasje fra 
Enköpingmarkedet i vinter. Hygg dere!

Stein

Norsk Indian Klubb:

 

Nok et spennende veteranmarked i Enköping

Helgen 7. -8. februar var det igjen tid for 
marked for amerikanske motorsykler i Enköping 
arrangert av Struls MCC. Markedet har med 
årene blitt Europas beste marked for amerikanske 
veteran mc-deler med selgere fra hele Europa, 
og kunder fra alle de nordiske landene. 

Det du ikke finner på dette markedet må du til USA for å finne. 
Denne gangen var vi ca. 20 medlemmer av NIK som hadde 
tatt turen til Enköping for å handle deler fredag kveld og tidlig 
lørdag morgen. Ola Isaksen kom helt fra Andøya, og på veien 
overnattet han hos Peter Johansson og som mange andre 
fra Trøndelag og Møre hos Jørgen Sundberg i Borlänge. 

Besøket hos Jørgen var meget vellykket for Jan Ove Flovikholm 

som fikk overlevert sin nyrestaurerte 
Indian Four fra 1938. Det er bare å 
gratulere! Vi gleder oss til å se sykkelen 
på Indian Summer Meet 2020!

Et ukjent medlem Roy Pedersen kom 
den lange veien fra Mandal for å hilse 
på Jørgen Sundberg og for å se hva 
som kunne kjøpes til hans 1921 Indian 
Scout. Jørgen har motoren hans til 
overhaling, og spørsmålet nå var om 
sykkelen skulle forbli original eller om 
den skulle restaureres 100% kosmetisk. 

Han fikk råd om ikke å restaurere den 
kosmetisk, men bare teknisk. Sykkelen 
var innkjøpt for ca. 10 år siden, men nå 
var Roy klar for å få den på veien. Kan 
International Indian Rally Norway 5. – 8. 
august 2021 være et mål for å ha den 
ferdig? Roy fikk tips om andre Scout-
eiere i klubben, og råd om å komme på 
Ekebergmarkedet 9. mai. Indian Scout er 
100 år i år og vi har planer om at Indian 
Scout skal være temaet på vår stand i 
eplehaven på vårens marked på Ekeberg.    

En H-D eier dukket opp og han gikk 
rimelig fort tom for penger. Einar 
Sundseth var virkelig imponert 
over markedet og han lukket 
øynene og handlet som gal. 

Jeg og Ola Prestløkken kjøpte vel ikke 
noen deler, men det viktigste med 
Enkôping er å møte våre nordiske venner 
og planlegge sesongen. Jeg fikk med 
meg deler til Eirik Bøle, Stein Fossheim 

og Kjell Søreide og med Kjell Orset og 
Bjørn Lind i bilen var det nok av deler 
til Indian Prince, Scout og Powerplus i 
bagasjerommet. Turen var vellykket, og 
planen er klar for en ny tur til Enkôping 
om ett år. Vinterens vakreste eventyr?

Over: Rune Stjernen, Bjørn Lind, 
Ola Prestløkken og Andreas Schytte-
Larsen på plass i Enköping 

Under: Jens Østli  i salgsboden på markedet

Under: Så glad blir en Harleyeier ved å tråle 
salgskassene på Strul. Einar Sundseth i strålede humør.


