
“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.”

Medlemssider for Norsk Indian Klubb 	

Røyksignaler i Sidevogna

Postadresse: 
Postboks 12, 1901 Fetsund

Nettside: 
www.indianklubb.no

e-post: 
postmaster@indianklubb.no

Bankkonto:
1140 45 51371 
IBAN: NO3711404551371 

av Arne Bjørn Hoel

Formannen har ordet.

Det lukter ”røyk” over alt om 
dagen. NIKs medlemmer mottok 
i slutten av oktober det første 
nummeret av ”Røyksignaler”, 
vårt helt egne medlemsblad. 
Sammen med innlegget her, i 
Sidevogna, tror vi at profileringen 
av klubben skulle være grei. 

Men, nok en gang, kom med 
stoff. Brenner du inne med en 
god historie, så tar vi det gjerne i 
mot. Vi ønsker alle en god jul og 
et godt nytt år! Vi ses på nyåret.

Stein

Norsk Indian Klubb:

15 års jubileum for 

Indian Summer Meet 
Tradisjonen tro ble Indian Summer Meet 
arrangert i godt vær langhelgen 8. – 11. 
august på Leira Camping og Hyttesenter i 
Valdres. Værmeldingene skremte nok mange, 
men det kom ingen regnbyge før på lørdag 
ved 3-tiden i forbindelse med gjenåpningen 
av bensinbua på Valdres Folkemuseum. 
To timer etterpå var det igjen oppholdsvær 
under slowracet rundt totempelen. 

Vi innrømmer at noen hadde kraftig regn på vei til 
eller på vei hjem fra arrangementet, men ingen takk 

til YR som meldte dårlig vær med regn både torsdag, 
fredag og lørdag. Dessverre lot mange av medlemmene 
seg skremme av værmeldingene men der tok de feil.

Allerede på fredag var det en utflukt (mountaintour) 
som denne gangen gikk på asfaltveier til Gol og tilbake 
til Leira. En utbrytergruppe av H-D eiere fulgte Rolf 
Barry-Berg på grusveier opp i skauen på Vaset. 

Årets arrangement hadde BENSINSTASJON som tema, 
og rideouten på lørdag gikk derfor til den nostalgiske BP 
bensinstasjonen i Vang i Valdres før det var tid for gjenåpning 
av TIGER bensinstasjonen på Valdres Folkemuseum. Norsk 
Indian Klubb og Valdres Veteranvogners Venner har bistått 
Valdres Folkemuseum med å rehabilitere ei bensinbua som 
sto i Fagernes sentrum fra 1922-1927. På rideouten på 
over 10 mil var det hillclimb i fantastiske Fodnesbakkene 
som inspirerte noen til å ønske å sette fartsrekord. 
Oppgitt snitthastighet var imidlertid satt til 32 km/t.

Etter rideouten var det lunsj på Valdres Folkemuseum og 
åpning av bensinkbua før vi kåret Norges eldste motorsykkel. 
Denne gangen var det to vinnere i soloklassen, men 
dessverre så deltok det ingen sidevognssykler denne 
gangen. Som i 2016 fikk Rolf Vold, Raufoss premie for sin 
Progress 1902, mens Halfdan Prøsch hadde fått Thomas 
Falkenberg til å komme med Valdres eldste kjøretøy, - en 
Zedel 1903. Begge fikk selvfølgelig en solid premie.  

På Valdres Folkemuseum dukket det opp for oss en ukjent 
original Indian Sports Scout fra 1937, og eieren lovet 

oss å bli medlem av klubben. Sykkelen var arv etter far og 
skulle forbli i familien. Sykkelen var en original perle (les: 
uslepen diamant) og det var mange potensielle kjøpere som 
virret rundt sykkelen. I tillegg hadde vi invitert brødrene 
Dokken fra Reinli som hadde med seg sin Indian PP 1919. De 
fikk god hjelp for å prøve å få start på den, men dessverre 
ble den ikke helt selvkjørende. Gutta kjøpte en dunk med 

50 olje og lovet å melde seg inn i klubben. I tillegg dukket 
ukjente medlem Uno Andersen opp og fortalte at han 
nå var i gang med restaureringen av sin 1930 Chief med 
sidevogn. Jørgen Sundberg kunne i tillegg opplyse at han 
jobbet med en Scoutmotor for oss en ukjent kar i Mandal. 
Indian Summer Meet fungerer tydeligvis meget bra som 
en møteplass for eksisterende medlemmer, og også som 
en arena der nye medlemmer dukker opp. Vi fikk 2 nye 
medlemmer, - og da er vi plutselig 152 medlemmer.
Deretter var det slowrace rundt totempelen midt på Leira 
Camping & Hyttesenter. Ola Prestløkken vant i fjor, men han 
stilte ikke til start i år pga. tekniske problemer. De som var 

ivrigst til å være med havnet til slutt i en rent trønderoppgjør. 
Ole M. Mobeck ville så gjerne vinne, men han tapte med 
en rykende varm clutch for Pål Aasen. Pål har nå vunnet 
slowrace hele 3 ganger så nå må noen ta ham ned fra tronen!

Arrangementets høydepunkt er alltid premieutdelingen og 
utlodningen av gavepremier fra sponsorene. Norsk Indian 
Klubb er så heldige å ha Indian importøren til Norge som 
sponsor, og fra Polaris Norway AS får vi alltid ei råfin original 
Indian skinnjakke til utlodning. På premiebordet var det I 
tillegg en dunk GULF 50 olje fra STARCO, mc artikler (lås og 
presenning) fra BILTEMA Valdres, og ei stor lokal spekepølse 
fra Leira Camping og Hyttesenter. Og hvem vant jakka,- 
joda Rune Stjernen kunne stolt ta på seg jakka som passet 
meget godt til ham og hans store Chief. En auksjon ble også 
avholdt slik at alle som ville kunne få med seg noe hjem.

Ola Prestløkken hadde problemer med sin Indian Sports 
Scout 1937 allerede på veien til Leira. Etter visse justeringer 
var han klar for en prøvetur, men dessverre dukket det opp 
nye utfordringer. Ola mottok vandrepremien BAD LUCK med 
kommentaren fra juryen «feil på feil på feil». Ole M. Mobeck 
kunne imidlertid smile da han mottok premie for å ha kjørt 
lengst (36 mil en vei) på egen maskin fra Trondheim til Leira. 

To nydelige firere: Jørgen Sundberg og Veimar Samuelsson (Sverige) .

Klar til start: Fra skiferplassen på lørdag formiddag.



Lars Baardsgaard

Årets hillclimb var i Fodnesåsen som under Internationalt 
Indian Rally i 2010. Oppgitt hastighet var 32 km/timen, og 

løypas lengde var 4, 6 km. Rett tid var dermed 8,38 minutter.
Årets vinner, og mottaker av «Roar W. Schjerven`s 
vandrepremie», ble Halvor Midtvik med tiden 8,52 min (avvik 
14 sek). Deretter fulgte Geir Johansen med 8,13 min, mens 
Andreas Schytte-Larssen tok 3. plassen med 8,11 min. 
Slowrace konkurransen ble nok en gang vunnet av 
Pål Aasen på Indian Chief 1937. Vi gratulerer!

I utfordringen om å kjøre Norges eldste motorsykkel 
ble det kåret to vinnere; Rolf Vold/Progress 
1902 og Thomas Falkenberg /Zedel 1903.

En spesiell gave ble tildelt Jørgen Sundberg fra sønnene til 
Ragnar Bakken. Jørgen fikk et originalt forhandlermerke 

i messing fra JAC. HANSEN A /S som var tiltenkt montert 
på hans originale Chief fra 1935. Alle deltakerne fikk en 

jubileumspin da dette var 15. gangen Indian Summer Meet 
ble arrangert. NVMC bidro med et økonomisk tilskudd til 
jubileumsarrangementet og det har vi takket hjerteligst for.

Årets Indian Summer Meet er det nest siste som arrangeres på 
Leira. Neste arrangement er på Leira Camping og Hyttesenter 
6.- 9. august 2020. Har du en amerikansk motorsykkel fra 
før 1954 kan du be om å få en invitasjon til deltakelse, men 
har du en Harley-Davidson står det allerede 10 på lista.  

Norsk Indian Klubb har fått tildelt International Indian 
Rally i 2021, og storarrangementet International Indian 
Rally Norway 2021 arrangeres ikke på Leira. Hvor 
Indian Summer Meet skal arrangeres i 2022 er enda 
ikke avklart, men styret jobber aktivt med å finne en 
nytt treffsted. Årsaken for å flytte arrangementet er 
byggeplaner på Leira Camping og Hyttesenter. 

Røyksignaler

Klassevinnere Indian Summer Meet 2019:

Juryen for bedømmelse av syklene besto av Kjell Søreide som formann 
sammen med jurymedlemmene Stein Fossheim og Arne Bjørn Hoel.

Klasse I, 1901 -1915; ingen deltakere
Klasse II, 1916- 1925; Rolf Vold, Indian Powerplus 1916
Klasse III, 1926 – 1935; Veimar Samuelsson, Sverige, Indian Four 1929
Klasse IV, 1936 – 1945; Jørgen Sundberg, Sverige, Indian Four 1936
Klasse V, 1946 – 1953; Dag Gryttningslien, Indian Chief 1946

Prisen «Juryens fri valg» ble tildelt Ole M. Mobeck for hans Indian Chief 
1948 med juryens kommentar «et gult uhyre sommer som vinter».

Røyksignaler

Full fart i Hill Climb løypa: John O. Johnsen kjemper seg oppover Fodnesbakkene .
Innfelt: Kim Jarre på HD Knucklehead 1936.

Scout 101 - 1931: Bjørn Linds flotte Scout . God stemning i leiren: ISM er sosialisering og godt humør.


