
Indian Summer Meet  2022 
11. - 14. august  i Seljord
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Indian Summer Meet er Norsk Indian Klubb’s årlige hovedarrangement som i 2022 arrang-
eres for 18. gang. Indian Summer Meet har vært arrangert 6 ganger i Gudbrandsdalen, og 
etter 11 år i Valdres har vi nå flyttet arrangementet til Telemark for å bli godt kjent i området 
der vi skal arrangere International Indian Rally Norway i 2023. Årets Indian Summer Meet 
vil bli en «minitest» for det store arrangementet International Indian Rally Norway 2023 som 
skal arrangeres i Vrådal neste år.  

Årets treffplass er Garvikstrondi Camping som ligger 8 km syd for Seljord. Campingplassen drives av fami-
lien Haugen, og den ligger idyllisk til på vestsiden av Seljordsvannet. Campingplassen har noen små hytter, 
men mange mellomstore og store hytter som alle ligger ned mot Seljordsvannet. Campingplassen har egen 
kro for frokost-, lunsj- og middagsservering. Styret og serviceteamet disponerer 2 leiligheter i servicebygget 
der vi også skal ha sekretariatet. Trenger du bare EN seng så kan vi trolig få plass til deg i en felles leilighet/
hytte. Vi har reservert en egen grillplass for felles grilling torsdag og fredag kveld. I Seljordsvannet kan du 
bade om du ikke tror på ryktet om en sjøorm som få har sett på mange år. 

Planen for arrangementet i år er å samle så mange medlemmer som mulig slik at vi kan bli kjent i området, 
og for å forberede oss som arrangør til International Indian Rally Norway 2023. På fredag tar vi en felles 
utflukt til Lunde for å se på kanalbåtene og slusene, og på lørdag tar vi turen over til Vrådal for hillclimb 
og lunsjservering på Straand Hotel. På veien mellom Garvik og Vrådal skal vi innom Kviteseid Bygdetun for 
kalenderfotografering.

Vi selger 50-olje (BILTEMA) og t-skjorter med den nye logoen for International Indian Rally Norway 2023. 
Tradisjonen tro skal vi invitere gjester som har fargerike amerikanske motorsykler, og vi skal også invitere 
medlemmer i Vest-Telemark Motorhistoriske Klubb som skal bistå oss med arrangementet i 2023. På treffet 
er det muligheter for kjøp og salg av Indian motorsykler og deler.  

Har du ikke en Indian motorsykkel kan du som medlem delta 
med en hvilken som helst annen motorsykkel selv om den er 
nyere enn 1953. Har du ingen Indian motorsykkel så bør du 
komme for å få inspirasjon. Vi trenger mange frivillige funk-
sjonærer til gjennomføringen av storarrangementet i 2023 så 
det er bare å komme og bli med på dugnaden.  

www. Indianklubb.no     



Indian Summer Meet  2022- Program
Torsdag    11. august    kl. 20.00      NIK’s styre, løpskomitè og serviceteamet er på  
     plass. Vi fyrer opp grillen kl. 20.00. Ta med egen  
     mat og drikke. De fleste av deltakerne kommer  
     denne kvelden. 
                                                          

Fredag    12. august     kl. 08.00 – 10.00     Frokost kan kjøpes på Låven

                                       kl. 09.00 – 11.00      Sekretariatet er bemannet for registrering til Indian  
     Summer Meet, og påmelding til hillclimb, tur til  
     Lunde fredag og tur til Vrådal lørdag.

                                       kl. 11.00                     Start for tur til Lunde for å se slusepassering av  
     kanalbåtene. Fellestur med ledsager.

                                       kl. 20.00                     Offisiell åpning av arrangementet for deltakerne på  
     grillplassen. Grilling av egen mat.

Lørdag 13. august      kl. 08.00 - 10.00         Frokost kan kjøpes på Låven

                                      kl. 11.00                      Avreise for tur til start av hillclimbkonkurransen i  
     Vrådal Alpinsenter.  
                                
                                      kl. 11.00                      Avreise til Kviteseid Bygdetun for kalender-
     fotografering.
    
                                     kl. 12.30                      Start for hillclimbkonkurransen i Vrådal Alpinan- 
     legg.
                                                                 
                                      kl. 14.00                      Lunsj på Straand Hotel, Vrådal

                                      kl. 17.00                      Slowrace på Garvikstrondi Camping            
                                                     
                                      kl. 20.00 - 22.00         Felles middag på Låven med premieutdeling og  
     utlodning av flotte  gavepremier.  

Søndag  14. august     kl. 08.00 - 10.00       Frokost kan kjøpes på Låven

                                      Kl.10.00 -12.00        Vask av hyttene, utsjekking  og avreise.

Foto: Straand Hotel



Rideout fredag 12. august kl. 11.00
Påmelding i sekretariatet fra kl. 09.00. Husk full tank, og sett på startnummer. Ta med kart og følg med på 
ledsagerens anvisninger. Samlet avreise fra Garvikstrondi Camping 11.00 SHARP.

HILLCLIMBTOUR Lørdag 13. august  kl. 11.00
Vi kjører fra Garvikstrondi Camping kl. 11.00  til Vrådal Alpinsenter der vi starter hillclimbkonkurransen 
kl.12.30.

 

RIDEOUT Lørdag 13. august kl. 11.00
Vi kjører til Kviteseid Bygdetun for kalenderfotografering, og deretter til Straand Hotel i Vrådal for lunsj kl. 
14.00

 

STRAAND HOTEL Lørdag 13. august kl. 14.00 
Lunsj på Straand Hotel som skal være vår base under arrangementet i 2023. Orientering om arrangementet 
i 2023.

SLOWRACE Lørdag 13. august kl. 17.00 
Slowracekonkurransen skjer på Garvikstrondi Camping. To og to kjører mot hverandre etter utslags-
metoden.
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Premiering
Det deles ut en premie for «Lengste kjørte distanse på Indian til treffet», og en «Bad Luck»-vandrepremie. 
En jury bedømmer syklene, og det deles ut premier i 5 klasser,  pluss utmerkelsen «Juryens frie valg». Det 
deles ut premier til de 3 beste rytterne i hillclimbkonkurransen, pluss «Beste rytter/ Roar W. Schjervens 
vandrepremie». I slowrace konkurransen kåres vinnere i to klasser. Vandrepremien «Årets bolt» deles kun 
ut i helt spesielle tilfelle.

Deltakelse
For deltakelse på Indian Summer Meet må norske deltakere være medlem av Norsk Indian Klubb. Inviterte 
gjester(ca. 25 stk.) med fargerike amerikanske motorsykler deltar på samme vilkår som medlemmene av 
NIK. Medlemmer av NIK kan delta med andre motorsykler enn Indian som er nyere enn 1953.

Deltakeravgift
Deltakeravgiften er kr. 700,-. Barn under 16 år betaler kr. 300,-. Deltakeravgiften dekker deltakelse på Indi-
an Summer Meet, deltakelse i hillclimb og slowrace, lunsj- og middagsservering pluss premieutdeling. NB! 
Innbetaling av påmeldingsavgift før 1. juli er kr. 600,- . Rabatten på kr. 100,- gjelder ikke deltakeravgiften for 
barn. Påmelding skjer på www.indianklubb.no, og innbetaling må skje samtidig til konto 1140.45.51371.

Hyttebooking
Kun påmeldte deltakere kan booke våre reserverte hytter. Hytte bør du bestille snaret på booking@
indianklubb.no. Vi har mange hytter, - se oversikt på www.indianklubb.no. Trenger du kun EN seng kan du 
bestille plass i en felles leilighet/hytte. Betaling for hytte og eventuelt rengjøring betales direkte til 
Garvikstrondi Camping ved ankomst. Har du spørsmål om hyttebooking kontakt bookingsjef Knut 
Rudihaugen på 906 84 419 eller e-post: knut.rudihaugen@gmail.com.

Påmelding og betaling    ( NB! Betaling før 1. juli kr. 600,- ) 
Påmelding skjer på www.indianklubb.no samtidig med innbetaling til konto 1140.45.51371. NB! Bruk ikke 
VIPPS!        

      
Velkommen til Indian Summer Meet 2022!
Arne Bjørn Hoel, formann løpskomitè NIK                                                      Stein Fossheim, formann NIK
917 83 647 / arn-hoel@online.no                                                                     926 31 942 / sfos@online.no 
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