
“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 	
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Med fredagens illevarslende Corona-nyheter og 
myndighetenes innskjerping av regelverket fikk enkelte 
kalde føtter og oppmøtet var ikke påfallende høyt. 
Kun fire personer, uten klubbstyret. Sånn er det blitt. 
Men det ble en hyggelig lørdag for alle frammøtte, 
tross alt. Og med kaffe og vafler koste alle seg.

Det startet som det pleier med den vanlige agendaen, 
møteleder ble valgt og årsmøtet rullet videre med formannens 
opplesning av årsberetningen. Årsberetningen viser hva vi 
har bedrevet siste år og status på økonomi og medlemmer. 

Deretter var det klart for Ola,s detaljerte gjennomgang 
av regnskap, balanse og budsjett. Dette var oppløftende 
tall. Vår «snuoperasjon» fra 2018 hadde brakt klubbens 
overskudd tilbake. Nytt medlemsblad, lavere porto ved 
utsendelse, digitale løsninger var gode virkemidler i 
dette arbeidet. I tillegg hadde enkle grep i forbindelse 
med ISM spart klubben for mange penger, uten 
at dette gikk ut over tilbudet til deltagerene.

Så var det valg, og beslutningen vi tok om å «fryse» 
styrefunksjonene til etter 2021 gjorde jobben grei for 
valgkommiteen. Kun noen rokkeringer i løpskomittéen og 
valgkomittéen, ellers status quo. Arne Bjørn presenterte 
terminlisten for 2021, med mange forbehold. Starten på 2021 
ser akkurat like kaotisk ut som i år, grunnet stengte grenser 
og strenge smittevernregler. Mye står på vent også neste år. 

Etterpå ble International Indian Rally Norway 2021 
presentert med foreløpig tidskjema og program, og i 
forlengelsen av dette punktet ble det tid til en diskusjon 
rundt scenarier som kunne komme som følge av 
pandemien vi står oppe i. Mange kloke refleksjoner rundt 
temaet. Vi rundet av lørdagen med en fotosession av 
klubbstyret utenfor lokalet. Bildene ble tatt av Munthe. 

Årsmøtet 2020 - Mortens Kro
Stein Fossheim

Tradisjonen tro kommer november måned med grått vær og sleipt høstløv. Slutt er kjøresesong 
og lange, lyse kvelder. Norsk Indian Klubb bruker november til å avslutte klubbåret og sikte seg 
inn mot neste sesong. Lørdag 7. november var det klart for klubbens årsmøte på Mortens Kro.

Bilde, øverst: Norsk Indian Klubbs styre 2020/21: 
Fra venstre - Kasserer Ola Prestløkken, styremedlem Bjørn Lind, 
formann Stein Fossheim, styremedlem og leder løpkommtte 
Arne Bjørn Hoel, styremedlem og sektretær Rune Stjernen.

Norsk Indian Klubb hadde hellet med seg i 2020 
da vi klarte å arrangere både Pit Stop Soon, 
Indian Summer Meet og årsmøtet som planlagt. 
Ekebergmarkedet måtte dessverre utgå både 
vår og høst, men vi håper at Ekebergmarkedet 
kan gjennomføres på de oppsatte datoene 
vår og høst i 2021. Ekebergmarkedet er 
en viktig arena for profileringen av Norsk 
Indian Klubb, og det er der vi får nye 
medlemmer og får vist fram syklene våre.

Det tradisjonelle markedet i Enkôping i februar 
er utsatt til 1. mai. Dette er Europas beste 
marked for deler til amerikanske motorsykler, 
og nå er markedet flyttet utendørs for 
at det skal kunne gjennomføres. 1. mai i 
Enkôping kan bli en drømmedag for oss eiere 
av fargerike amerikanske motorsykler.  

Norsk Indian Klubb er tildelt International Indian 
Rally i 2021, og vi skal etter planen arrangere 
International Indian Rally Norway 2021,  5. – 8. 
august i Seljord i Telemark. Norge arrangerte dette 
internasjonale storarrangementet i 2010 i Valdres, 
og hvis alt går bra kommer hele 350 indianere 
til Norge fra hele Europa pluss noen fra USA, 
Australia og New Zealand. 

Arne Bjørn Hoel
Formann løpskomitè

Terminliste 2021:
Marked Enköping 1. mai

Ekebergmarkedet vår 8. mai

Trondhjemsridtet 1919 22. – 25.mai

Pit Stop Soon 30. mai

MOSTEN 

Skogsløpet 2. - 4. juli

International Indian Rally Norway 2021 05 - 08 august

Ekebergmarkedet høst 18. august

Årsmøte Norsk Indian Klubb 05. november

Norsk Indian Klubb har lenge hatt planer om å lage en 
kalender, og nå da vi skal arrangere International Indian 
Rally Norway 2021 ble det endelig en virkelighet. Etter 10 
års samarbeide med Valdres Folkemuseum har det vist 
seg at museumsområdet gir en flott bakgrunn til bildene, 
og vi hadde derfor planer om å ta alle bildene på Valdres 
Folkemuseum under årets Indian Summer Meet. 

Været var flott og alt lå til rette for å ta 12 kalenderbilder, 
men dessverre hadde vi for få aktuelle sykler til rådighet. 
For å ta de manglende bildene valgte vi å ta disse på Norsk 
Folkemuseum på Bygdøy. Med god planlegging og logistikk, 

og med værmeldinga på vår side fikk vi gjennomført 
resten av fotograferingen en nydelig torsdag ettermiddag 
i september.  Carl Henrik Størmer kom kjørende helt 
fra Nesodden på sin Henderson 1927 for å komme med 
i kalenderen, men han ville gjerne kjøre hjem så fort 
som mulig pga. dårlig lys. Andreas Schytte-Larssen kom 
gladelig fra Horten med Indian 1913 og 1914. Vi takker 
alle de 12 bidragsyterne og håper de liker resultatet. 

Norsk Indian Klubb er en liten klubb og vi har en tradisjon 
for å invitere eiere av andres fargerike amerikanske 
motorsykler enn Indian til Indian Summer Meet, og derfor 

Kalender: Arne Bjørn HoelArne Bjørn Hoel



var det også naturlig å ikke bare lage en kalender med Indian 
motorsykler. Vi annonserer i Sidevogna etter deltakere 
til Indian Summer Meet, og heldigvis kommer det noen 
ikke-medlemmer med flotte amerikanske motorsykler. 
Indian Summer Meet har alltid med utenlandske deltakere 
men i kalenderen har vi bare tatt med norske sykler. 

Norsk Indian Klubb ønsket å benytte flere fotografer til 
jobben med å lage kalender, men da det var vanskelig å 
få med flere så var det helt naturlig at vår formann Stein 

Fossheim tok alle bildene. Stein skal ha ros for den jobben!

Vi håper at medlemmene i NVMC liker kalenderen, og 
at flere merkeklubber tilsluttet NVMC tar utfordringen 
med å lage NVMC’s fremtidige kalendere. Norsk Indian 
Klubb skal sende kalenderen til alle sine medlemmer,
og så skal den sendes til våre sponsorer, leverandører 
og samarbeidspartnere. Sist men ikke minst skal den 
sendes ut til de europeiske Indianklubbene sammen med 
invitasjonen til International Indian Rally Norway 2021. 

INTERNATIONAL INDIAN RALLY NORWAY 2021 
Etter suksessen som arrangør av International Indian Rally 
i 2010 er det igjen vår oppgave å arrangere International 
Indian Rally Norway 2021. Dette er et stort prosjekt som vi 
begynte planleggingen av allerede i 2018, og som endte med 
at vi valgte å arrangere dette i Seljord i Telemark. Vi har valgt 
en kulturprofil på arrangementet med bla. stavkirkebesøk 

og 5 forskjellige utflukter på varierte og fantastiske veier. Vi 
arrangerer hillclimb og slowrace, og ikke minst en utstilling 
av Indian modellen Powerplus. Vi har leid Dyrskuplassen 
og datoene er 5, - 8. august 2021 så da er det bare å håpe 
at vi kan gjennomføre arrangementet som planlagt?

PROGRAM
 
Torsdag 5.august
Åpning kl. 12.00
Musikk / trubadur?
 
Fredag 6.august
Rideout I kl. 11.30 Heddal stavkirke / Bø
Rideout II kl. 12.00 Rjukan / Industrimuseum
Offisiell åpning
Musikk
 
Lørdag 7.august
Frokost
Rideout A kl.11.00 Hillclimb / Seljordsvannet/ Kilen / Vrådal
Rideout B kl. 11.30 Morgedal / Eidsborg 
stavkirke / Dalen / Vrådal
Rideout C Kl. 12.00 Kviteseid / Vrådal / Z-museum

Lunsj Vrådal
Slowrace
Utstilling PP
Middag
Premieutdeling
Musikk
 
Søndag 8.august
Frokost
 
 
OVERNATTING
Seljord Folkehøgskule
Hovstø Camping
Dyrskuplassen (Hytter/ Camping)
 
DELTAKERAVGIFT
110 EURO (før 1.juli)
120 EURO

Dyrsku plassen / Seljord i Telemark / 5. – 8. august 2021 

Røyksignaler

Norsk Indian Klubb har en stabil medlemsmasse på 150 
medlemmer, men vi har en ambisjon om å kunne øke interessen 
for medlemskap i klubben via storarrangementet i 2021. Du 
må ikke eie en Indian for å bli medlem av klubben. Eiere av 
fargerike amerikanske motorsykler er hjertelig velkomne som 
medlemmer, og som deltakere på våre arrangementer. 

Kontingenten er kr. 400,-. Vi utgir to «Røyksignaler» i 
året og har en rekke arrangementer i Norge, Norden 
og Europa. Se info på www.indianklubb.no 

Vervekampanjen
Arne Bjørn Hoel


