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Søndag 7.juni startet med regn på morgenen og formiddagen,
og mange vurderte skal-skal-ikke. Harald Lensebakken,
Porsgrunn og Halvor Midtvik, Larvik fikk med seg Steven
Wold fra Sandefjord og kom presis kl. 12.00 inn på tunet til
Dag Oppegaard. De kjørte alle sine etterkrigs Chiefer, mens
Eva kom i en nyere Opel. Bjørn Lind ventet så lenge som
mulig på at regnet skulle slutte i Lommedalen, men etter
hvert la han av gårde med sin Indian Scout 1931 og kom
kjørende inn i fin stil kl. 12.30. Stein Fossheim kjørte 741
B, mens Rune Stjernen kom med sin fargerike Chief. Kim
Jarre kom på sin brannbilrøde H-D Knucklehead fra 1937.
Dag Oppegaard driver med veteranbiler, og som tidligere
bensinstasjonseier har han tatt med seg en enkel BP
stasjon hjem på tunet. Dag orienterte om firmaet sitt
der han restaurerer og selger klassiske biler, og imens
regnet hadde et lite opphold kom det flere medlemmer
fra Soon Automobil Club kjørende i sine flotte biler.

Skirted Fenders: Runes 1942, og Steve
Wolds 1948. Foto: A.B. Hoel

Det var stor jubel i Norsk Indian Klubb da
myndighetene løsnet på koronareglene og
det ble klart at det ble gitt grønt lys for å
gjennomføre Pit Stop Soon som planlagt søndag
7. juni. Endelig skulle vi få luftet indianerene
våre etter en vår der det meste var avlyst.
Heldigvis hadde vi vært på Indian markedet
i Enkôping i begynnelsen av februar, men
lite visste vi da om koronaviruset og hvilke
konsekvenser det skulle få for sesongen 2020.
Det var virkelig tungt at vi måtte avlyse vårt engasjement
på Ekebergmarkedet tidlig i mai, og det var utrolig trist at
både turen til Mosten i Danmark og til International Indian
Rally i Nederland ble avlyst. Men vi fikk en gavepakke da vi
fikk anledning til å gjennomføre Pit Stop Soon. Vi har hatt
flaks for vi har også fått grønt lys for å arrangere klubbens
hovedarrangement, Indian Summer Meet, i august. Trolig blir
Indian Summer Meet, som i år var NORDISK INDIAN TREFF,
uten svenske deltakere, men Danmark har gitt anledning
til utreise til Norge og hjemreise uten karantene. Det 16.
Indian Summer Meet 6.- 9..august kan bli årets happening i

Norsk Indian Klubb, men noe Nordisk treff blir det nok ikke.
Norsk Indian Klubb har ett hovedarrangement, og det
er Indian Summer Meet som er arrangert 6 ganger i
Gudbrandsdalen og 9 ganger i Valdres. Tidligere hadde vi
også Ørneløpet, men da det ble litt tett med arrangementer
på høsten så ble løpet avviklet. Etter ønsker om også et løp
på våren ble Pit Stop Soon etablert i 2018 som et enkelt
vårarrangement, og løpet ble videreført i 2019. Pit Stop Soon
er ment å være et enkelt vårtreff med et kulturelt tilsnitt.
I 2018 besøkte vi landhandleriet til Hallan i Son, og i 2019
besøkte vi restene av Værnø Kloster i Moss. Ved begge de
tidligere arrangementene har vi avsluttet med pølsefest og
musikk hjemme hos medlem Arvid Munthe og Gun i Son.
I planleggingen av årets arrangement var meningen å legge
arrangementet til praktanlegget Ramme Gård, men det nye
anlegget til Petter Olsen var enda ikke klart for å motta gjester
søndag 7. juni. For neste års arrangement blir det definitivt
oppmøte på kulturstedet Ramme Gård i Hvitsten, og ifølge
rykter er dette et praktanlegg av en hage og en ny kulturarena.

Blues Brothers: Arvid på munnspill og Mads
Ebersen på gitar /vokal. Foto: Stein Fossheim

“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.”

Søndagens vertspar: Gun og Arvid - Foto: A.B. Hoel

Mer regn skulle det bli, og da var det bare å ta turen hjem til
Arvid & Gun der garasjedørene sto åpne. Når det er trangt om
plassen er det greit å kjøre gjennom garasjen og ut i bakhaven.
Arvid er en samler, musiker og i tillegg har han sans for høns av
alle typer. Med egen Mobil bensinstasjon med pumpepris kr.
1,06, jukeboks, reklameskilt og musikkinstrumenter er stedet
nærmest et lite museum. Det kom flere naboer og Indian eiere
og med 25 glade gjester ble det varme pølser, kald Cola, vafler
og kaffe. Plutselig skinte sola og så ble det levende musikk.
Mads på gitar og Arvid på munnspill. Jo det regnet, men
denne spontankonserten lot seg ikke stoppe. Etter en pause
ble det igjen rock og blues og plutselig skinte sola og varmet
gjestene. Det ble en flott ettermiddag og ingen ville reise hjem.
En hyggelig spinoff effekt av arrangementet var at Soon
Automobil Club syntes dette var et så hyggelig arrangement
at de også ville ha et eget medlemstreff med musikk hos
Munthe senere i år, og Norsk Indian Klubb lovet dem å holde
et foredrag om INDIAN på en klubbkveld senere på høsten.

Classic Garage

Indian parking Soon: Hos Arvid parkerer vi på plenen
Foto: A.B. Hoel

