Røyksignaler

Norsk Indian Klubb:

i Sidevogna

Postadresse:
Postboks 12, 1901 Fetsund
Nettside:
www.indianklubb.no

Medlemssider for Norsk Indian Klubb

“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.”

e-post:
postmaster@indianklubb.no
Bankkonto:
1140 45 51371
IBAN: NO3711404551371

Solskinn og koronafritt i Valdres
Indian Summer Meet 2020

Arne Bjørn Hoel

På Valdresveiene: Syver Gjevre
på vei til Hill Climb.

Indian Summer Meet ble arrangert av Norsk Indian Klubb for 10.gang i Valdres langhelgen 6. - 9. august,
og med de 6 arrangementene i Gudbrandsdalen har klubben klart å arrangere 16 Indian Summer Meet. Alle
arrangementene har ikke vært arrangert i sol og fint vær, men denne gangen var «regnmannen» på vår side.

M

ed sol og godt fremmøte ble dette et meget vellykket
Nordisk Indian Treff, men pga. koronarestriksjonene ble
det bare dansk/norsk deltakelse da de 10 påmeldte svenske
deltakerne måtte holde seg hjemme ved teltene i Sverige.
Indian summer» er betegnelsen på en varm og tørr
ettersommer, og denne gangen var det virkelig
indian summer vær som tydeligvis var etterlengtet

av indianerne etter en kald og våt juli,- og ikke
minst en rekke andre avlyste arrangementer.
Det er ikke lett å være arrangør når folk ikke melder seg
på før de har sett på værmeldinga, men denne gangen var
medlemmene purret på sms og værmeldingen var så god
at allerede torsdag kveld var det trangt rundt leirbålet.
«Leirbålet» er for oss en mega stor grill plassert under et
stort spenntelt, og når grillingen er overstått legges det på
bjerkeved som gir både lys og varme utover natten. Men før
grillingen var det denne torsdagen et direkte opptak med
NRK Innlandet som laget et kort og friskt innslag . Løpsleder
Arne Bjørn Hoel fortalte om arrangementet mens Harald
Lensebakken smilende fortalte om sin glede med å kjøre sin
kjære Chief Betty. En ubarbert Harald ble TV stjerne over
natten, og han koste seg kvelden igjennom med hilsninger
på sms og Facebook fra kjente og ukjente beundrere.
Fredag var det mountaintour fra Leira til Valdresflya, og
møtepunktet var Flye 1389. Her møtte de 10 deltakerne fra

Leira 3 andre indianeres som kom fra Kvam og Trøndelag.
Det var varmt nede i lavlandet, men på Valdresflya var det
bare 9 grader så deltakerne kjente at høsten var på vei.

Slow Ride, lørdag: Dag Gryttingslien og
Ronny Hansen i dyp konsentrasjon.

Arrangørstaben benyttet fredagen til å sette opp
reklameseil på Skiferplassen og på Valdres Folkemuseum,
serviceteamet fikk anvist skiltplasseringer og hillclimbløypa
ble kontrollmålt.. Fredagen ble virkelig hyggelig i finværet
da den danske delegasjonen ankom og delte ut grønne Thor
til sine gamle venner og bekjente. Danskene hadde ikke
vært i Norge og Leira på 10 år siden de var på International
Indian Rally. Mange skuelystne ankom, og flere uanmeldte

fikk utdelt startnummer. Klubben fikk 4 nye medlemmer
denne kvelden, og det er viktig for Norsk Indian Klubb å
opprettholde medlemstallet som ligger på 150 medlemmer.

Under: Rekken med Indianere tiltrekker seg skuelystne.

N

orsk Indian Klubb skal lage NVMC kalenderen for 2021,
og de første bildene ble tatt på Valdres Folkemuseum på
fredag. Valdres Folkemuseum er vår gode samarbeidspartner
gjennom 10 år, og en fantastisk arena for fotografering. Stein

RESULTATLISTE

Lars Baardsgaard

Indian Summer Meet 2020, 6. – 9. august
Indian Summer Meet er arrangert 10 ganger i
Valdres og 6 ganger i Gudbrandsdalen.
Lengste kjørte distanse til treffet på INDIAN:

Ove BØF Jensen, Indian Chief 1948 og Ib Frogh, Indian Chief 1941 hadde begge kjørt 745 km fra Vivild i Danmark

Good Luck :

Carla D. Thuesen, Danmark debuterte på langtur med mc.

Bedømmelse av syklene:

Fagjuryen besto av Jan Kristoffersen (formann) pluss Ove BØF Jensen og Arne Bjørn Hoel

Fossheim, klubbens formann, står for fotograferingen og
omgivelsene på museet gir flotte fotomuligheter. Flere bilder
ble tatt på lørdag, og de siste bildene vil trolig bli tatt på Norsk
Folkemuseum. Det legges mye jobb i kalenderprosjektet, og vi
håper NVMC medlemmene blir fornøyde med en kalender som
viser et bredt spekter av fargerike amerikanske motorsykler.

R

ett før starten på lørdag på Skiferplassen kom det en
regnskur, men regnskuren var ikke særlig evigvarende.
På grunn av koronarestriksjonene var starten av løpet
ikke annonsert i pressen, men det dukket da opp ganske
mange tilskuere på Skiferplassen. Det er et deilig syn å se 42
motorsykler plassert i vifteformasjon før start i solskinnet.
Utrolig mange fra veteranmiljøet i Valdres og Hallingdal var
på starten og de forflyttet seg deretter til mål på Festplassen
på Valdres Folkemuseum. Årets løype var på 7, 5 mil og gikk
på fine og fredelige asfalt og grusveier opp til Lomen. For de
som ønsket å kjøre hillclimb var det en brei og fin grusvei på

5,3 kilometer
som skulle
kjøres med 42 km/t. Ingen visste på forhånd hvor langt
og hvor fort de skulle kjørre, og med tapet speedometer
er det ikke så lett. Utrolig nok er det noen som klarer
oppgaven perfekt, og denne gangen var det Paul Hotvedt
(Norsk Veteranvogn Klubb) på H-D 750 som klarte oppgaven
med glans! Ingen havarerte på turen så det var en munter
gjeng som fikk Cola og pølser på Festplassen etter løpet.
Etter intervjuer med Avisa Valdres og juryens gjennomgang
av syklene var det ved 4 tiden bare å komme seg tilbake
til Leira. På Leira Camping & Hyttesenter står klubbens
totempel og rundt denne kjøres det slowrace. Etter mange
spennende dueller var det Stein Fossheim som vant!
Festmiddagen og premieutdelingen foregikk tradisjonen
tro på Kroa på campingplassen, og etter at Arne Bjørn
Hoel hadde vunnet ei original
Indian jakke ble det fyr på leirbålet
og gitarspill ut i de små timer.
Arne Bjørn Hoel

Røyksignaler
Over: God stemning på
Skiferplassen før start.
Til venstre: Indian Summer
Meet med egen pølsekiosk. Lars
Baardgaard og Per Kolstad serverer

Klasse II ( 1916 – 1925)
Rolf Vold, Indian Powerplus 1916 m/ sidevogn
Klasse IV (1936 – 1945):
Bjørn A. Hvaleby, Indian Chief 1942
Klasse V (1946- 1953):
Halvor Midtvik, Indian Chief
Juryens frie valg:
Ib Fogh, Danmark med Indian Chief 1941 vant med sin velbrukte sykkel som er benyttet på utallige reiser i Europa.

Hillclimb:

Løypas lengde var 5, 3 km, og oppgitt hastighet var 42 km/t. Rett kjøretid var 7, 34 min.
NR. 1, Paul Hotvedt, HD 1932 kjørte eksakt på 7,34 min
NR. 2. Ola Prestløkken, Indian Sports Scout 1937
kjørte på 7,30 min (avvik 4 sek)
NR. 3 Halvor Midtvik, Indian Chief 1947 kjørte på 7,27 min ( avvik 7 sek)
Klassen for sykler nyere enn 1954
Michael Petersen, Danmark, HD 1962 kjørte på 7,51 min og vant klassen
Totalvinner for årets hillclimb ble Paul Hotvedt som var invitert gjest
på sin Harley-Davidson 750 fra 1932. Paul fikk overta vandrepremien
«Beste rytter / Roar W. Schjerven’s vandrepremie»

Slowrace:

Slowracekonkurransen rundt totempelen ble vunnet
av Stein Fossheim, Indian Chief 1939.

