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Medlemssider for Norsk Indian Klubb 	

International Indian 
Rally Norway 2021.

Et enstemmig styre i Norsk 
Indian Klubb besluttet i 
styremøtet 6.januar å avlyse 
International Indian Rally 
Norway 2021. På bakgrunn 
av smittesituasjonen i 
Europa hadde vi ikke noe 
annet valg da et rødt og 
nedstengt Europa ville ha 
medført et sterkt redusert 
deltakerantall, og trolig et 
stort økonomisk underskudd 
for klubben. Beslutningen 
har fått stor forståelse fra 
klubbene i Europa. 

Planen er nå at det neste 
arrangementet gjennomføres i 
Nederland i 2022, og hvis alt går 
bra så kan Norge arrangere sitt 
internasjonale arrangement i 2023. 
Styret og løpskomiteen jobber 
med dette som mål, men vi 
mangler en bekreftelse og ok fra 
de europeiske Indian klubbene. 

Vi håper og tror at 
smittesituasjonen ender 
seg positivt i Norge fram til 
sommeren, og at resultatet 
blir at norske innbyggere 
trolig kan reise rundt 
innenlands i Norge i august. 
Klubben planlegger å 
arrangere et alternativt 
treff for medlemmene 
den samme helgen 
som det internasjonale 
treffet skulle vært arrangert. 

Den endelige beslutningen om et 
norsk medlemstreff blir først besluttet 
i et styremøte rett etter påske.

Vervekampanjen.
Norsk Indian Klubb har en stabil 
medlemsmasse på 150 medlemmer, 
men ved årsskiftet er det alltid 
spennende å se om hvor mange som 
faller fra. Selv om vi mister noen 

medlemmer ser det lyst ut for oss 
da vi stadig får nye medlemmer. 
Antall følgere på Facebook bare øker 
og øker, og det viser at interessen er 

stor for INDIAN motorsykler i Norge. 
Ikke alle vet at vi internt i Norsk Indian 
Klubb opererer med «ønskelister» for 
nye medlemmer der de kan bli registrert 
med hva slags Indian de kunne tenke 
seg å kjøpe. Når vi internt i klubben 
får informasjon om at en INDIAN skal 
selges ( før den annonseres på FINN 
eller Facebook ) prøver vi å formidle 
tipset til førstemann på «ønskelista». 

De fleste av de nye medlemmene våre 
har fått hjelp av oss til å finne en Indian 
til en folkelig pris. Jungeltelegrafen 
fungerer godt internt i klubben, - og 
hjelpsomheten er stor. Målsettingen er 
at flest mulig INDIAN motorsykler skal 
ut på veien. Desto flere Indians som 

er på veien jo større blir interessen 
og oppmerksomheten til klubben.

PR aktiviteter.
Indian er et motorsykkelmerke som er 
etterspurt i veteranmiljøet verden rundt, 
og Norsk Indian Klubb merker 
nå stor og positiv 

oppmerksomhet 
om klubben og motorsyklene 
våre. I forbindelse med 10 år med 
arrangementet Indian Summer 
Meet i Valdres har vi hatt stigende 
oppmerksomhet fra media. Samarbeidet 
med Valdres Folkemuseum har gitt 
oss utrolig mye positiv PR, og klubben 
har fått en sterk kulturprofil. Vi legger 
ikke skjul på at klubben er opptatt 
av presseomtale, og vi har hatt flere 
flotte oppslag på NRK TV og i NRK 
radio. På siste Indian Summer Meet 
kom NRK Innlandet uoppfordret og 
laget et supert innslag på «Norge i 

dag» dagen før arrangementet. 
På innslaget var Harald Lensebakken og 
John Ove Johnsen, begge fra Porsgrunn, 
plukket ut for å vise fram sine 
etterkrigs Chiefer. 

Om det 
var dette innslaget som 

medførte at gutta fikk et stort oppslag 
i Cruiser Magazine Nr. 
1-2021 vites ikke, men 
interessen for Indian med 
skirted fenders øker etter 
slike fargerike oppslag! 
Redaktør Nybakken 
er tydeligvis glødende 
interessert i amerikanske 
kjøretøyer, og i portrettene 
av gutta fra Porsgrunn 
oser det beundring over 
at gutta virkelig kjører sine 
indian motorsykler. Det 
hører med til historien at 
begge disse gutta kjørte 
nyere H-D og Indian da 

de kom i kontakt med klubben, men 
de var begge fasinert av Indian Chiefs 
fra 1940 tallet. Takket være klubbens 
«ønskeliste» og jungeltelegrafen fikk 
de begge tips av klubben om Chiefene 
som begge kjøpte i Trøndelag. 

Valdresmagasinet, utgitt av Avisa 
Valdres, sendte før vinterferien ut sin 
vinterutgave til alle abonnenter og 
hytteeiere i Valdres, og der ble vårt 
medlem Lars Baardsgaard portrettert. 
Bildene var tatt på Indian Summer 
Meet der Lars og sønnen fikk positiv 
omtale om sine hobbyer, - Indian og 
sykling. Lars er fra Leira og kjøpte sin 
Indian 1936 i 1960! Lars var også 
den som tok prosjektlederansvaret 
for International Indian Rally i 
2010 og arrangementet ble da 
lagt til Valdres. Lars er fremdeles 
aktiv i klubben og har vært 
en viktig ressurs i forbindelse 
med gjennomføringen av 
arrangementet Indian 
Summer Meet. 

Finansavisens vedlegg MOTOR utgitt 
lørdag 6.mars viste et utrolig flott 
oppslag om Andreas Schytte-Larssen, 

Finansavisen : Andreas Schytte-Larsens 
1914 modell. Foto: Ivar Engerud

Cruiser Magazine: Harald 
Lensebakken og John O.

Arne Bjørn Hoel 

Valdresmagasinet: Lars og Erik 
Baardsgaard i lokalpressen



Horten og hans Indian 1914. Ikke bare 
ble arbeidet Andreas har lagt ned i 
restaureringen omtalt, men også god 
omtale og informasjon om arbeidet som 
Norsk Indian Klubb nedlegger. Journalist 
Ivar Engerud hadde tatt noen fantastiske 
detaljbilder av 1914 modellen, og av 
1919 Powerplusen til undertegnede. 
Slike artikler har stor verdi for klubben, 
og er viktig for at vi skal få fokus på 
veteranmotorsykler som hobby. 

Vårt medlem Petter W. Schjerven er 
godt kjent i media, men det er ikke 
alle som vet at han har arvet en Indian 
Chief 1923 med sidevogn etter sin far. 
Da Petter fikk invitasjon til å delta i TV 
2 programmet LYSTLØGNER var det 
aktuelt å vise ukjente sider av Petter. 
At Petter har en Indian er det ikke alle 
som vet, men mange vet at han kjører 
scooter og er motorinteressert.

Petter er jo programleder i  den norske 
utgaven av TOP GEAR. I opptaket gjort i 
desember ble vi invitert til å delta som 
«bikere» på opptaket til programmet. 
Stein Fossheim, Arvid Munthe og 
undertegnede fikk oppdraget å være 
«bikere», - men det var nok Munthe som 
fikk den største oppmerksomheten. LINN 
SKÅBER trodde virkelig at Munthe var 
en BIKER, - og det hadde hun jo helt rett 
i. Stein og jeg ble bare statister, men du 
verden så gøy det var! Lønn fikk vi også.

Hvite indianere.
Artiklene i SIDEVOGNA 3-20 og 
SIDEVOGNA 1-21 har gitt oss flere 
interessante tilbakemeldinger som vi 
senere vil komme tilbake til. Noe endelig 
svar med to streker under har vi ikke 
fått, men vi har fått noen spor å følge.  

Spanjola prosjektet
Det har ikke skjedd mye med Spanjola 
prosjektet siden omtalen i siste 
SIDEVOGNA. Osloavdelingen av NVMC v/ 
Kim Jarre har kommet med forslag til en 
fremdriftsplan, og han har også kommet 
med et konkret forslag for hvem som kan 
og bør inn i prosjektet. For Norsk Indian 
Klubb er Spanjolaen viktig, og vi har et 
stort ønske om å kunne presentere den 
på International Indian Rally Norway 
2023. Tiden går, - og vi håper at det 
nå kan settes fart på prosjektet. 

Ta gjerne kontakt med Bjørn Andrè 
på 91714132 om du kan bistå 
prosjektet på en eller annen måte.  

Arne Bjørn Hoel

Nrk Innlandet på ISM: Klart for 
innslag ”Norge i dag”, torsdag kveld.
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Merk: Terminlisten er veldig usikker 
på grunn av Koronasituasjonen

Terminliste Norsk Indian Klubb  - 2021

01. mai
MARKED i Enköping (Stein Fossheim)

8. mai 
EKEBERGMARKEDET (Arne Bjørn Hoel / Rune Stjernen)

22 - 25. mai 
Trondhjemsridtet 1919

30. mai 
Pit Stop Soon (Arvid Munthe / Stein Fossheim)

26. – 27. – 28. juni 
MOSTEN Old Bike Meet, Danmark (Geir Johansen)

26. -27. – 28. juni 
SKOGSLØPET, Rogaland

05. – 08. august 
International Indian Rally Norway 2021  (AB Hoel) 

18.september
EKEBERGMARKEDET ( Arne Bjørn Hoel / Rune Stjernen)

05. november 
ÅRSMØTE Mortens Kro
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