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Fra redaktionen
Årets sidste blad...
Så nåede vi til det.. Og starter snart på et nyt år - og en ny
årgang af News.
Og med masser af godt kørevejr i vente... Bare cyklen så
også bliver klar til at komme ud og trille.. Det er så f...
svært at skrive når fingrene er krydsede. Der vel ikke lige
tilfældigvis nogen der har et stempel til en xv750 - diameter 83,5??
Denne gang er der igen et optryk af en ”gammel” artikel.
Jeg beklager dybt sidste nummer af News og - kan berolige alle med, at jeg er blevet bevilget et kursus... Men det
er et fabelagtigt billede...
Og så til det vigtigste. Tak til alle jer medlemmer, der er
med til at skabe News. Tak for alle artikler, billeder, input
og ideer. Bliv endelig ved - også i det nye år. For som Andelskassen så rigtigt siger det - sammen kan vi mere
Glædelig jul og et godt og lykkebringede nytår.
Chefen (1683).

www.masi-import.dk
tlf. 59 47 00 46
www.highwayhawk.com
anviser
nærmeste forhandler
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Nyt fra bestyrelsen
BESTYRELSEN ØNSKER ALLE EN
RIGTIG GOD JUL SAMT ET KNALD
GODT MC ÅR
Jeg sidder og skriver på de seneste
nyheder fra bestyrelsen og sneen
daler uden for, og må nok konstatere
at den sidste tur for i år er kørt. Det
betyder at det er tid til at pille dyret
fra hinanden og få gang i de gode
ideer der blev til i den forgangne sæson. Uanset om det skal være den helt
store ombygning eller det bare bliver
til service så maskinen er klar til
marts, så glæder jeg mig allerede til at
se de funklende maskiner i den første
forårssol. Vinteren kommer også til
at stå i udstillingernes tegn, her må I
gerne begynde at planlægge støtte til
bestyrelsen, hvad angår opsætning
og bemanding af stande. Hvis du
allerede nu er klar på noget af det, så
send mig en mail. Bemærk venligst
servicemeddelelsen andet steds i bladet, hvad angår min mailadresse.

Jeg vil også gerne her invitere alle
formænd til et møde i februar måned. Jeg havde tænkt mig det kunne
blive i to omgange, selvfølgelig med
den samme dagsorden, og at det
kunne blive til et møde i Herning,
samtidig med messen, for alle i vest
og ligeså med formændene i øst i
Bella centeret. Jeg tager kontakt til
jer i januar hvor I samtidigt får en
dagsorden. Der arbejdes i skrivende
stund med et kørekursus i stil med
det i foråret, men vi har dog valgt
kun at lave et kursus, da det ene kursus i år måtte aflyses på grund af for
ringe tilslutning og med det svineheld, at vi ikke skulle betale. Det kan
vi nok ikke regne med går en gang
mere. Hvis mange allerede nu tænker
på at tilmelde sig et kørekursus må I
gerne forhåndstilmelde jer på mail til
mig, således at vi får en fornemmelse
af, hvilket behov der er. Mødet med
Topdanmark fik en rigtig fin udgang.
Dette kan I læse andet steds i bladet.
Hjemmesiden er langt
om længe ved at tage
form, Johan kæmper
det bedste han har
lært og det ser rigtig
godt ud, synes jeg. Gå

Er du kommet til skade
i trafikken? – på jobbet?
i fritiden?

jævnligt ind på siden, kik på den og
giv jer gerne til kende på ”din mening”,. Prøv også at kikke på Turklubbens side på ”din mening” og lad jer
inspirere af den måde dette forum
anvendes på. Jo mere I anvender dette
nu, jo flere vil automatisk kikke ind
og siden bliver næsten helt af sig selv
ganske dynamisk. Nu er der kun
tilbage at vente på and og flæskesteg,
et par omdrejninger med tændrørsnøglen, et solidt regnvejr så saltet
bliver skyllet af vejene, ja, så mødes vi
alle igen til nye oplevelser og bredere
smil. Du og din familie ønskes en
rigtig god jul samt et lykkebringende
nytår.
Af ViragOle (685) Formanden.

Så kontakt os på tlf. 3330 8990
for en drøftelse af din sag,
eller læs mere på
www.troelsnielsen.dk

Vimmelskaftet 41B, 3 - 1161 København K
Erstatning for personskade


Sørg for at tænke dig om når du kommer rundt i landet. Du
skulle jo nødig ende i - DÅRLIGT SELSKAB
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Du går din anden ungdom i møde, når du går på pension.
Ved at skrue på de rigtige knapper kan du sikre dig en optimal pensionsopsparing
– indbetaler du inden den 30. december 2008, kan du få skattefradrag for din
indbetaling.
Kontakt Andelskassen og hør, hvordan du får den optimale pensionsopsparing.
Andelskassen Midtthy s 3VINGET  s +OLDBY s  3NEDSTED s TELEFON    

www.andelskassen.dk
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Opslagstavlen
JULEGAVE IDEER!
Af Chefen (1683)
Står du lige og mangler lidt gaveideer
til konen, manden, kæresten eller
børnene? Eller måske en lille ting til
den to-hjulede?
Selvfølgelig er det første sted der skal
ledes efter gaveideer jo vores helt egen
kludebutik.
Hvem kunne ikke bruge en dejlig fleesjakke lige nu - eller en af de dejlige
sweetshirts.
Tjek lige www.kludebutikken.viragomcclub.dk.

deriet har alle de ting du skal bruge..
En god vintersysel, når du er færdig
med at nusle om den tohjulede...

Tænker du på større gaver - så kig her
ved siden af. Yamaha satser hårdt....
Priserne på de forskellige modeller
kan du se inde på vores egen hjemmeside. www.viragomcclub.dk
Under punktet Events Her og nu.
Der er lidt for enhver. Både vintercykler og sommercykler... Men er det en
gave der skal under træet, så klar dig
med et gavekort i år og udsæt købet
til efter 1 januar 2009.

Eller mangler du lige lidt nitter på
taskerne? Et par nye spænder?
www.laederiet.dk er leveringsdygtige
- og til absolut rimelige priser. Eller
måske et nyt bæltespænde... De kan
fåes i mange sjove udformninger...

Eller hvad med en bog.? Alt om hvordan du laver tasker til cyklen. Og Læ-

Årets bedste artikler
Nu skal vi have alle medlemmer af
Virago Danmark på banen. Årets
artikel skal kåres. Din stemme er
afgørende for hvem der løber af med
titlen og første præmien.
De nominerde er:
1. En lille smuttur rundt i Europa af
Dumpe (2945) News nr. 1
2. Intet nyt under solen… af Chrome
(220) News nr. 3

De tre bedste artikler præmieres med
gavekort til Kludebutikken.
1 gavekort kr. 350,00
1 gavekort kr. 300,00
1 gavekort kr. 100,00

Så I må igang igen. Find bladene frem
og genlæs artiklerne Afgiv din stemme til

3. Langtur med Virago Midtsjælland
af Maja (2848) News nr.4

ohn@lincoln.dk.
inden d. 10 januar 2009.

4. XV535 ombygning med AME 14
graders gaffelkit af Jan Petersen (3103)
News nr. 4

Vinderne offentliggøres i News nr. 1

5. På ø-tur med Connie som stifinder
af Per Ib (322) News nr.5
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Opslagstavlen
Yamaha satser hårdt i 2009 !
Med modeller som YBR125 til kr.
19.998 og Vmax til kr. 370.000 må
Yamaha siges at være det mærke med
den største prismæssige spredning for
den kommende sæson.
Dog var den største udfordring for
Yamaha til 2009 at skabe et prismæssigt attraktivt og konkurrencedygtigt program, især i det enorme kr.
80-100.000 segment – uden at gå på
kompromis med Yamahas image og
høje kvalitet.
Kr. 10.000 skåret af prisen på den
mest solgte 600cc R4
Yamaha´s FZ6 har i 2008 været
danskernes foretrukne 600cc R4, og
Yamaha har for 2009 tænkt sig at
bevare ”titlen” med bl.a. en nøgen
FZ6 til kr. 79.998 og FZ6-S ABS til kr.
89.998! Den fine S2 udgave kan for
2009 købes til kr. 99.998, dog kun så
længe lager haves!
Ny Yamaha XJ6 Diversion
En helt ny designet 600cc R4 er født,
men navngivet ud fra en kendt stabil
motorcykel, nemlig XJ6 Diversion!
Dette er en forfinet og lidt mere

”touring præget” 600cc jævnført den
kendte FZ6. Motoren er nøje afstemt
og udarbejdet således at bundtrækket
er væsentlig kraftigere end på FZ6.
Yderligere kan styr og sæde justeres
efter kørerens højde. Udstødningen
er placeret under motoren af design
– og praktiske årsager, da der på XJ6
er god plads til sidetasker.
Prisen på Yamaha XJ6 Diversion er kr.
94.998 og 99.998 med ABS.
Sløret bliver den 7. november 2008
desuden løftet for en ny XJ6 naked,
prisen på denne bliver 85.998, og
bliver en skarp konkurrent til GSR600
og ER6.
XT660R/X på til kampagne pris
Til off-road og motard folket er der
også godt nyt fra Yamaha til 2009, her
er nemlig skåret kr. 10.000 af både
XT660R og XT660X, pris henholdsvis
kr. 79.998 og 89.998!
Custom nyhed XVS950A “midnight
star”
Yamaha´s custom nyhed XVS950A
Midnight star, en erstatning for både
XVS650A og XVS1100A til intro pris

kr. 139.998.
Yamaha har i dette segment ydermere
valgt at sænke prisen på XVS1300A til
kr. 169.998 og XV1900 til kr. 229.998.
Dette henholdsvis kr. 20.000 og kr.
30.000 lavere end i 2008, for at svare
igen på den stigende konkurrence i
dette segment!
Yamaha R1 Big bang med 190 HK og
Vmax med 200 HK.
Til 2009 har Yamaha præsenteret to
heftige power nyheder, nemlig nye
R1 spækket med MotoGP teknologi
og voldsomme legendariske Vmax
med 200 vilde hestekræfter! Disse to
nyheder til henholdsvis kr. 242.998 og
kr. 370.000 vil næppe trække de helt
store antal, men af den 200HK stærke
Vmax er der d.d. solgt 13 stk. til lev. i
starten af 2009!
Målet for Yamaha er med ovenstående naturligvis at skabe det bedste
og mest attraktive line-up i branchen
med modeltilbud til ethvert MC
kunde segment. Ud over dette kan vi
ikke udelukke en overraskelse eller to
til MC Show 2009 i februar…

Værktøjskassens brevkasse
Værktøjskassen
I News nr. 5 – 2008 karburatorproblemer.
Jeg har følgende kommenterer;
Min Virago 1000 fra 1985 har/havde
samme problem. Jeg har hørt fra
andre, at denne model og TR1 har
denne uskik.Nu er det sådan at de
”lidt” nyere modeller har en anden /
modificeret karburator, sikkert for at
modvirke dette problem.
Jeg går ud fra at din karburator bliver
skudt af når du har holdt stille og skal
sætte i gang.
Det er fordi motoren får for mager
blanding så følgende tiltag anbefales:
1.Er gummiflangerne ikke af nyere

dato, - skift dem begge, nogle få
hundrede kroner. De har det med at
blive stive i gummiet så det er svært
at spænde dem til.
2.Det er vigtigt at spændebåndet
sidder rigtigt og spændes godt. Jeg
har skiftet kærv- skruerne ud med
rustfrie unbrako.
3.Mellem gummiflangen og cyl. sidder en lille gummi O-ring. Den kan
godt mangle en cm, så trækkes der
falsk luft i cylinderen, uden om karburatoren. Tjek det!
4.Så skal karburatorerne justeres,
overlad det til en fagmand. Karburatorerne skal justeres i tomgangssystemet og også justeres i forhold til
hinanden så gas spjældene åbner lige
meget.

Så du kan spare ved selv at skifte
gummierne og nøjes med at betale for
justeringen.
Hilsen Steen (2989)

Tak for det Steen.
Det er dejligt at der er medlemmer der
er villige til at delagtiggøre os alle i de
erfaringer de har høstet.
Det er noget vi ikke kan få for meget af.
En del af vi medlemmer går jo selv og pusler og løber måske ind i problemer vi ikke
lige kan finde forklaringer og løsninger på.
Værktøjskassen kan måske give os løsningen. Send en mail eller bare ring hvis du
har problemer eller tips til løsninger.
Chefen(1683)
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Lokalklubberne og medlemmer af VMCCDK

”route66usa”

Castrol motorolie

Jeg arbejder p.t. med at arrangere
et medlemsmøde om motorolie fra
Castrol. Det bliver først i det nye år
inden de snoede veje kalder igen. Det
bliver sikkert et sted på Sjælland.
Hvis der skulle være nogen, som har
adgang til nogle lokaler, hvor vi kan
mødes, hører jeg gerne om det. Så
du kan allerede nu tænke over nogle
”oliespørgsmål”. Det behøver ikke
kun at være til Viggo, din bil vil sikkert også høre om det.
Steen (2989)
mobil 24687885
steen_esbern@hotmail.com

Vi er en lille flok på 10 personer fra
Virago Vestjylland som skal på en lille
rejse til USA vi har lejet 8 motorcykler, vi skal rejse med nordmændene
Arve Stallvik og Kristin Stallvik,
“route66usa”.de var jo på mc show i
Herning, så mange har måske set eller
snakket med dem der, måske der er
nogle der har rejst med dem før, så
kan vi godt ønske at høre
fra jer, og hvad i syntes
om at rejse med dem,
måske andre har meldt sig
på turen vestkysten - USA
fra 12 - 9 til 28 - 9 - 2009. så
kan det da også være sjov
at høre fra jer.
Hilsen Per Ib.(322)
peribogconnie@gmail.com

Jeg kan oplyse at vores udenlandskoordinator har været afsted her i efteråret.
Der vil senere komme en artikel i News
fra turen. Jeg ved at det var en kanontur
- og Lars har så vidt vides planer om at
gentage det. Skriv gerne til ham på lars.
vendelboe@tdcadsl.dk
Billede fra route66usa´s hjemmeside

Åbent brev til bestyrelsen
Til Bestyrelsen i Virago MC Club
Danmark

hvor gærdet er lavest og høste af andres erfaringer.

Servicemeddelelse fra formanden.

News nr. 5 2008. ”af formanden”

Det er ikke altid nemt at gøre alle
tilpas, men nu skriver jeg lige om
mine ønsker, vel vidende, at bestyrelsen også gør et stort stykke frivilligt
arbejde, men det er jo som bekendt
lysten, som driver værket. Fordi man
er ”menigt” medlem behøver man
ikke at sidde tilbagelænet i forhold til
engagement for klubben.
Hilsen Steen (2989)

Da der stadig bombarderes med spam
på min officielle formandsmail vil jeg
gerne bede jer om at sende eventuelle
mails til mig på følgende adresse.
ohn@lincoln.dk
Vi arbejder på fuld tryk med at få
dette ændret men der går nok lidt tid
endnu. Skulle du have sendt noget til
mig i den sidste tid vil jeg bede dig
sende dette endnu en gang til ovenstående mail.

Det er dejligt at høre om Yamaha og
deres forhandlere og nye modeller. Jeg
savner måske lidt, at blive delagtiggjort i overvejelser og tiltag omkring
klubbens aktiviteter.
Jeg stiller følgende spørgsmål:
1. Er der overvejelser om kørekurser, i
givet fald hvor og nogle datoer.
2. Måske en landsdækkende tur kalender, så man har overblik over start
steder og datoer.
3. Er der ikke nogle i medlemsskaren,
som kunne støves af og komme med
nogle guldkorn omkring teknik og
reservedele. Lydpotter med fed lyd?
Vi er mange, som ikke kører på nye
maskiner, men gerne vil springe over



Brevet har været forelagt bestyrelsen og
et af punkterne er besvaret i ”Nyt fra
bestyrelsen”
Vedr. punkt 3 skal der også her fra redaktionen lyde en opfordring til medlemmerne. Skriv - ring.
Intet er for småt eller for stort.
Chefen(1683)

News

Side 9-cyklen

Lad det her minde jer om at I skal passe på jeres cykler

Landbocamping

Som medlem af Virago MC Club Danmark kan du kombinere turene på motorcykel eller i bil med stor rabat på
overnatning hos mange af vore samarbejdspartnere.
Her er forskellige tilbud på:
•
Landbocamping
•
Bed & Breakfast
•
Landboferie
•
Hytter

Mange steder får du stillet gratis garageplads til rådighed
for motorcyklen og 10 % på overnatningspriserne.
På www.landbocamping.dk/virago kan du finde oplysninger om, hvor du finder vore samarbejdspartnere, og
om faciliteter og priser.

www.landbocamping.dk/virago
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Sommerferietur i Norden - del 2
Af Claus (2945)
Vi er nået et stykke ind i Norge, da
det igen begynder at dryppe. Resigneret kører Birger ind til siden for at
Bente og jeg igen kan iføre os regntøjet. Vi er kun nogle få kilometer
fra byen Kirkenær (ikke at forveksle
med Kirkenæs i Nordnorge). Vi står
alle sammen under et temmelig smalt
halvtag, da regnen bliver akkompagneret af torden. Vi er omgivet af
bjerge, og Vorherre har virkelig fyret
op under subwooferen. Tordenskraldene får hele jorden til at skælve, og
bragene ekkoer gennem dalen i den
mest fantastisk surround sound, alt
imens lynene oplyser området som
mange blitz. Hvad man dog ikke gør
for turisterne i Norge.
Regnen er netop ophørt, da jeg på ny
letter en halv meter over, hvad jeg tror
er et nyt tordenskrald. Det viser sig
imidlertid at være Birger, der ubemærket har taget plads på Dragstaren
igen og har trykket på starterknappen. Vi triller videre mod Gudbrandsdalen, kører ind på en campingplads,
hvor der ikke er plads til bikere, og
fortsætter videre mod Lillehammer.
Vi kører omkring halvfems i tæt
kolonne, da Birger pludselig klodser
bremserne. Jeg er ved at få Bente og

10

Marianne i nakken, da jeg kaster min
kun to måneder gamle Dragstar op
på siden af ham, alt imens bagdækket
skriger forpint og sender sort dækrøg
op bag mig. Han mener at have set
indkørslen til en ny campingplads,
der dog viser sig blot at være en lille
parkeringsplads, hvilket er årsagen
til den hovedkulds opbremsning.
Marianne afslører et hidtil ukendt
ordforråd, da hun i klare vendinger
fortæller Birger, hvad hun mener om
hans katastrofeopbremsning. I det
hele taget er det en utaknemmelig
tjans at køre forrest. Man bevæger sig
gennem ukendt territorium, skal hele
tiden finde den rigtige vej, samtidig
med at man skal sørge for at alle hele
tiden er med. Det lykkes dog Birger at
samle mod, trods den kraftige overhaling, og inden længe finder vi en
hyggelig camping-plads.
Ligesom i Gränna finder vi en plads
helt ned til vandet, og skyerne er nu
omsider helt forsvundet.
Næste dag skinner solen, og det er
varmt i vejret. Vi har besluttet os for
at blive et stykke tid her på campingpladsen udenfor Lillehammer,
hvilket betyder at motorcyklerne er
lettet for den umådelige oppakning,
da vi kører en tur. Vi følger Europavejen langs med søen mod byen, for

derefter at dreje fra ved Friisvejen.
Det er en ideel snoet landevej med
hårnålesving og stejle stigninger. Højt
oppe i bjergene gør vi holdt ved en
gammel bjælkehytte, hvor vi nyder
kaffe og vafler med is på verandaen.
Solen varmer herligt. Det er omsider
blevet sommer. Bente og Marianne
har besluttet sig for at sidde bagpå,
måske foranlediget af Bentes styrt i et
hårnålesving i Italien. Hun har kørt i
adskillige hårnålesving siden, da hun
og jeg var i Ardennerne, men jeg tror,
at røvturen har givet hende en vis
respekt for bjergkørsel.
Vi fortsætter højere op i bjergene,
og naturen bliver mere og mere øde.
Det er som om man blot skal træde
et skridt væk fra asfalten, så er man
i vildmarken. Vi er nået op over trægrænsen, og temperaturen er faldet
med omkring ti grader. Her er sne på
bjergtoppene og øde som i et månelandskab. Får begynder at dukke op
alle vegne, uanset hvor man kører.
Som tidligere fåreavler kan jeg oplyse
at disse uldklædte husdyr er nogen af
de mest tåbelige skabninger, man kan
forestille sig. De synes ikke at tage notits af selv de mest larmende bulderpotter, og man må nærmest zigzagge
rundt mellem firbenede uldtotter. I
sikkerhedens navn løfter Marianne
armene hver gang vi nærmer os en
ny flok får, for at advare mig om den

News

kommende fare. På et tidspunkt er jeg
bange for at hun skal lette fra sadlen,
så meget basker hun med armene. Efter et stykke tid gør vi holdt og jeg ser
mig rundt ganske overvældet af det
eventyrlige landskab. Jeg har bevæget
mig rundt i lignende omgivelser, men
da har det altid været med tredive
kilo oppakning på ryggen, aldrig har
det været så mageligt som nu på ryggen af en Dragstar.
Jeg ser drømmende ud over de endeløse vidder, Bente ser fascineret på de
golde klipper, Marianne iagttager en
glasklar sø ved siden af, hvor vi står,
alt imens Birger ser på sin GPS.
”Vi er 1150 meter over havets overflade” udbryder han med blikket
fastnaglet til den lille skærm.
Jeg har stået på toppen af Mont Blanc
5000 meter over havets overflade. Alligevel synes jeg, at Norge og Sverige
bliver ved med at tryllebinde mig.
Vel kan Norden ikke prale af samme
ekstreme højder som Schweiz, Italien
og Frankrig, men her oppe er en helt
anderledes uberørt og vild natur, som
man slet ikke oplever sydpå.
Vi fortsætter gennem bjergene, og kulden synes at æde sig vej gennem lædertøjet. Kun naturens umådelige skønhed
gør, at man glemmer, at man fryser og
skal ligesom tvinge blikket væk for ind

i mellem at holde øje med vejen.
Vi bevæger os længere ned i landskabet og inden længe står træerne
tæt omkring os. Små vandfald bruser
langs med vejen, og temperaturen er
igen steget nogle grader. Vi kører forkert nogle gange på vejen hjem, men
det gør ikke noget, for efter hvert et
vejsving er der nye og overraskende
ting at se på. Stejle lodrette klipper,
dale som fortoner sig dybt under os.
Marianne basker med armene hver

gang nogle nye får dukker op langs
med vejkanten, og selvom jeg for
længst har vænnet mig til disse advarsler, tænker jeg, at det samtidig må
være med til at give hende varmen.
Det er sent på aftenen, da vi atter returnerer til vore telte med aftensmad
og kolde øl. Det er blevet varmt igen,
efter at vi er kommet ned fra bjergene,
og Birger begynder at tale om at tage
en dukkert. Erfaringen fra disse dybe
bjergsøer, der som regel er endestation for smeltevand fra bjergene, har
lært mig at de selv på den varmeste
sommerdag kan være iskolde. Men for
en vinterbader som Birger må det vel
føles nærmest varmt. Personligt føler
jeg ikke noget behov for at udsætte
mig selv for noget der er koldere end
den varme bruser i badeværelset.
Solen er netop begyndt at vise sig i
horisonten, og jeg sidder i ro og mag
og nyder min første kop kaffe og
morgensmøg, da Birger farer ud af
teltet. Han er kun iført et par minutiøse badebukser, og jeg har det ikke
spor for varmt i alt mit lædertøj. Med
dødsforagt i blikket styrter han mod
bølgerne. Et øjeblik frygter jeg at drivisen skal flænse hans spinkle krop,
men inden længe kommer hans hoved til syne mellem de iskolde bølger.
Skælvende og tænderklaprende stiller
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han sig demonstrativt op og begynder
at tørre sig.
”Det er enormt dejligt, når man ligesom har fået det overstået,” siger han
med slet skjult stolthed.
”Det samme kan man sige om en
rodbehandling,” svarer jeg og holder
endnu mere krampagtigt om den
varme kop kaffe. Jeg har den største
respekt for at folk skal kaste sig ud i
alverdens selvpineri, blot de ikke forventer at jeg skal følge deres eksempel. Faren er imidlertid, at den slags
kan danne præcedens. Det var da heller ikke længe, før Bente kravler ud af
vores telt iført bikini. På grund af de
store sten er hendes gang mod bølgen
blå knap så elegant som Birgers, men
da jeg kun befinder mig få meter fra
vandkanten, kan jeg snart konstatere
at vandstanden stiger kraftigt. Et sikkert tegn på at fruen er kommet i vandet. Bente har imidlertid ikke tænkt
sig at nøjes med en dukkert. Næh,
hun svømmer ud til en lille flydende
vippe, som er forankret i havbunden.
Det ser temmelig faretruende ud, da
hun griber fat i stigen op til vippen
og begynder at bevæge sig opad.
Hele monstrumet gynger fra side til
side på grund af vægten, så at man
er ved at blive søsyg bare ved synet.
Endelig når hun toppen og bevæger
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sig hen mod vippen, der ligesom hele
konstruktionen svajer betænkeligt
under den voldsomme vægt. Jeg kigger forgæves efter Birger, i håb om at
jeg idet mindste ikke skal lege livredder, når kvindemennesket derude er
kollideret med et klippestykke. Han
er dog ved at iføre sig tøjet inde i sit
telt, og har nok heller ikke tænkt sig
at komme min vovemodige hustru til
hjælp. Min kone har dog ved flere lejligheder bevist, at hun er i besiddelse
af en del fornuft. For eksempel da hun
for toogtyve års siden sagde ja til at
gifte sig med mig, eller da hun bifaldt
indkøbet af min første Virago. Når det
virkelig gælder sejrer fornuften altså,
og dette er også tilfældet nu. Da hun
indser faren for at vippen knækker
under hendes vægt, at konstruktionen
river sig løs fra havbunden eller at
hendes korpus klasker mod en undersøisk klippe, klatrer hun klogelig ned
af stigen igen.
”Det er altså så dejligt, når man kommer op,” konstaterer hun med blåfrosne læber og gåsehud.
”Det er endnu mere dejligt, når man
ikke har været i, ” svarer jeg og lyner
læderjakken endnu mere til.
Efter morgenmaden starter vi igen
motorcyklerne og triller mod bjergvejene som omgiver Gudbrands-

dalen. Fårene er blevet endnu mere
talrige, og de ænser end ikke vores
tilstedeværelse, da vi holder ind på
en parkeringsplads. Vi ligner nogle
oksehudsbeklædte fårehyrder, omgivet af uldne husdyr, da to piger cykler
forbi på mountainbikes. Kort tid efter
drøner vi forbi dem på motorcykler,
men Birger bliver i tvivl om vejen (
koks i GPS’en tror jeg), og vi ligner
fire spørgsmålstegn i et vejkryds, da
tøserne igen cykler forbi os. Om det er
fordi Birger omsider kommer overens
med sin GPS eller han har lyst til at
studere de to letpåklædte kvindfolk
vides ikke, men vi kører samme vej.
Igen passerer vi dem med buldrende
potter, da Marianne lidt længere
fremme foreslår, at vi tager en kop
kaffe. Vi kører motorcyklerne ind til
siden, og tøserne skæver mistænksomt på os, da de igen cykler forbi os.
Ifølge kortet er der lidt længere
fremme et gammelt nedlagt savværk, og vi beslutter os for at indtage frokosten der. Forinden skal vi
imidlertid finde en købmand, hvor vi
kan købe lidt brød, pålæg og kolde
bajere. Atter overhaler vi pigerne,
der på dette tidspunkt må have en
lettere form for paranoia over disse
mistænkelige danske motorcyklister.
Da vi lidt længere fremme finder en
lille købmandsbutik, gør vi holdt og
smiler til pigerne, da de cykler forbi.
Efter at have provianteret kører vi
igen udenom de to kvindemennesker.
Denne gang når de dog ikke at indhente os og vi triller rundt af snoede
bjergveje inden vi finder det nedlagte
savværk.
Motorcykelstøvler er ikke særlig
velegnede til at klatre i bjerge med,
finder vi ud af, da vi med indkøbsposer og læderjakker i favnen begiver os
ned til det nærliggende vandfald. Det
lykkes os dog, at bevæge os ned til
nogle klipper, hvor vi har en fabelagtig udsigt til brusende vandfald og en
frådende elv, der bugter sig i zigzag
mellem bjergområder. Øllerne, der er
iskolde, viser sig at være alkoholfri,
hvilket forklarer købmandens anerkendende nik, da han jo ved at vi er
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på motorcykler. Nåh, man kan godt
hygge sig uden alkohol, i hvert fald
hvis man ikke ligefrem er til træf, så
vi hælder øllet ned. Mens vi andre
nyder vores mad karter Birger rundt
på klipperne og finder snart en meget
gammel og faldefærdig bro, som han
render ud på. Han knipser en masse
billeder af det smukke landskab,
mens jeg hvert øjeblik forventer at
broen skal styrte sammen. Dette sker
imidlertid ikke, og inden længe kører
vi videre.
Norge er et sandt paradis for bikere
og absolut anbefalelsesværdigt, blot
må man regne med, at vejret heroppe
kan være lige så lunefuldt som det
danske. Vi har en pragtfuld tur, og
når først tilbage til campingpladsen
om aftenen.
Den følgende dag kører vi igen mod
Sverige. Birger foreslår at vi kører
til Troldhättan, som er kendt for en
meget smuk natur og nogle kæmpestore vandfald. Vi har imidlertid alle
sammen været der tidligere, så jeg
foreslår at vi i stedet tager til Ed, hvor
jeg tidligere på sommeren har været
på kanotur med mine to sønner og
min svigerdatter. Fra dette besøg ved
jeg at her er en ufattelig flot natur med
elgfarm, lækker campingplads og i
byen et stort motorcykelmuseum.

Efter en varm køretur på snoede og
ujævne bjergveje ankommer vi til
Ed om eftermiddagen. Efter at have
slået teltene op, går konerne i gang
med at puste luftmadrasser op, mens
Birger og jeg kører ind til byen for at
proviantere. Senere på aftenen griller
vi kød og koger kantarelsauce med
piskefløde. Birger snitter grøntsager,
mens jeg meget mod min vilje skal
bruge Trankiaen (grydesæt med spritbrænder) til at varme flütes. Sådan
et stormkøkken er fremragende til
mange ting, men opvarmning af brød

er ikke en af dem. Snart er gryderne
lige så kulsorte som brødet. Vi må
nøjes med kød og grøntsager. Da jeg
ligesom ikke er den store vindrikker,
har Birger købt en flaske Bailey til
mig, som jeg får lov til at nyde helt
for mig selv. Både fruen og jeg er lidt
selskabeligt overrislede, da vi slingrer
i seng.
Næste dag besøger vi Dalslands Naturreservat, hvilket betyder at vi skal
køre ad små hullede grusstier gennem ødemarken. Her er fantastiske
skov- og klippeområder, kun plages vi
af aggressive hvepse og blodsugende
myg. Efter at have indtaget frokosten
kører vi videre til Nössemark, hvorfra
en kabelfærge fører os over til den
anden side af Stora Le (kæmpestor
flod). Af nogle vejarbejdere på båden
får vi at vide at temperaturen nu er
tredive grader. Intet under at vi har
det lidt varmt.
På den anden side af Stora Lee tager
jeg føringen. Både Birger og jeg har
konerne bagpå, så vi kan tillade os at
køre lidt drengerøvsagtigt på de snoede veje. Det er heldigvis ikke muligt
for bagsædepassageren, at se speedometeret på motorcyklen, så man
kan sagtens underdrive lidt, når man
taler om farten. Da vi ankommer til
Ed igen, kører vi ind til centrum, hvor
vi besøger deres motorcykelmuseum.
Det er et sandt eldorado for motor-
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cykelelskere og det ville være alt for
omfattende at remse alle de spændende maskiner op, som står linet op
herinde. Deprimerende var det dog,
at min første motorcykel (som var helt
ny på markedet, da jeg købte den), nu
står her mellem andre antikviteter.
Den slags får virkelig én til at føle sig
gammel.
Senere på dagen besøger vi en elg-

farm, hvor man befinder sig kun få
meter fra de kæmpestore dyr. Vi er
inde og klappe nogle elgkalve, alt
imens vi får et interessant foredrag af
dyrepasseren. Personligt bryder jeg
mig ikke meget om at holde vilde dyr
i fangenskab, men det er en oplevelse
at komme så tæt på de tonstunge dyr
og høre så mange detaljer om deres
levevis.

Dagen efter kører vi hjemad. Det
eneste dyr vi stifter bekendtskab med
her, er en hveps, som forvilder sig ind
under min viragohalsklud og stikker
mig i kinden. Det gør sindssygt ondt,
men vi befinder os på motorvejen, da
det sker, så jeg må bide
smerten i mig.
Vi når Danmark om eftermiddagen
og tager afsked med hinanden. Vi er
enige om, at vi, på trods af et meget
vekslende vejr, har haft en skøn tur.
Hjemme i lille Dannevang er det overskyet og køligt. Jeg skynder mig at
trække en ekstra trøje på til de andres
store morskab.
Jeg synes altid at være genstand
for megen morskab blandt alle de
andre i klubben på grund af min
påklædning. Jeg har altid været meget
kuldskær, og når andre går rundt i
shorts og T-shirt, trasker jeg rundt i
tykke trøjer og sort lædertøj. Alligevel
har jeg kørt motorcykel siden 1974,
og vil forhåbentlig gøre det mange år
endnu, selvom det sjældent er særlig
varmt i Danmark. Motorcykler har
været hele mit liv siden jeg var atten,
og jeg har et håb om, at det vil være
det mange år endnu.

”Så røg den starter”
Virago XV1000 1985
Jeg havde et stykke tid haft problemer
med at starte. Når motoren var varm
kom der kun en klik lyd. Jeg afmoterede starteren, men der var ikke noget
at se, og dog. Ankeret kunne jeg ikke
få ud & planetgearet gik fra hinanden, det må det ikke. (det med at ankeret ikke kunne komme ud skyldes,
at den tidligere ejer ikke har holdt
igen på kontramøtrikken da det tykke
kabel skulle afmonteres på starteren.
Gør man ikke det drejer skruen rundt
indvendigt i starteren og feltspolens
viklinger vrides).
Det var en torsdag formiddag, jeg
pakkede ”udyret” ind i en papkasse
og kørte på posthuset. Forsendelsen
skulle op til ”Lemmy” i Hjørring.
Mandag morgen havde jeg en nyreno-
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veret starter retur i Holbæk. Nu virker
den bare perfekt, - hver gang.
Han kan i øvrigt levere en ny starter
med 4 kul, der yder det dobbelte end
den originale!
For et par år siden skulle vi på ferie til
Italien. En måneds tid før stod statoren af. En ny original eller uoriginal?
– nej så nemt går det ikke. En Virago
1000 fra 1985 har sine egne reservedele,
hvad stator angår. Den type stator fandtes ikke i hele Europa. Kunne laves på
fabrikken i Japan, - tid? Ja deromkring.
Så var det jeg ved et tilfælde ”fandt”
Lemmy i Hjørring. Han havde da
sådan 2 statorer liggende på lager, nyrenoverede til ¼ af originalprisen og
med bedre ydeevne. Ja sådan kan en
dårlig oplevelse blive til en positiv.

Jeg synes det kunne være en god
ide, hvis andre også kunne bidrage
/ delagtiggøre ”os andre” med gode
og dårlige erfaringer. Det være sig på
teknikområdet, tur tips eller andre
oplevelser vi kan drage nytte af i fællesskabet.
Tilbagelænet
Steen Rasmussen(2989)

Hej Steen.
Ham der Lemmy i Hjørring - er han leveringsdygtig i andre stumper?
Hvordan kommer vi i kontakt med ham?
Er det kun XV1000 han har noget til??
Er der nogen blandt de nordjyske medlemmer der kunne tænke sig at tage et tjek på
ham og lige skrive et par linier til News.
Chefen(1683)
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Møde med TopDanmark

Af Formanden (685)
Så fik vi mødet med TopDanmark i
stand. Vi var unægtelig noget spændte på, hvordan dette ville spænde af.
Vi havde aftalt med Peter Sindberg,
der normalt holder til huse på Fyn,
at mødes til et fyraftensmøde. Peter
havde noget job i København der
skulle ordnes og det ville være ganske
belejligt hvis vi kunne ”puttes” ind i
Peter´s stramme tidsplan. Det viste sig
heldigvis at Peter´s plan var ganske
åben for klubben og der var al den
tid, der var nødvendig. Undertegnede
åbnede mødet med at redegøre for
det indlæg der blev bragt i News nr.
1 2008, hvori det fremgik at TopDanmark havde opsagt forsikringsaftalen.
Kort efter denne meddelelse, fik de
medlemmer der har tegnet forsikring
hos TopDanmark penge retur pga.
nedsættelse af præmier på forsikringer tegnet som medlemmer af Virago
MC Club Danmark og ingen stillede
yderligere spørgsmål til dette. De opmærksomme, ville jo nok have ventet
på en skriftlig opsigelse af aftalen.
Ifølge den aftale der var på dette tidspunkt skulle en opsigelse fremsendes
til klubben senest 3 mdr. før hovedforfaldsdato. Da denne opsigelse
blev meddelt den tidligere bestyrelse
mundtligt, fra personer der ikke
længere er ansat i Topdanmark, er
jeg sikker på at bestyrelsen dengang
handlede i god tro. Der var også fremsendt en opsigelse af ”sponsor aftaler”
fraTopDanmark´s side. Opsigelsen af
sponsor aftaler var dog en generel opsigelse af alle TopDanmark´s sponsor
aftaler, gældende for alle foreninger,
store som små, altså aftaler om mindre beløb til alt fra sportsforeninger
til strikkeklubber. TopDanmark ville

fra nu af arbejde målrettet med marketing og profilering i en helt anden
skala. Der er til gengæld aldrig fremsendt en opsigelse af forsikringsaftalen, men det er vigtigt at understrege,
at begge parter i denne sag, ikke har
udarbejdet et referat fra det møde,
som gav grundlaget for bestyrelsens
indlæg på daværende tidspunkt.
Dette skulle være forklaringen på de
misforståelser, der siden har gjort
begge parter temmelig forvirrede
samt en hel del ærgerlige. Det er svært
at sige hvor mange kunder TopDanmark har mistet, ligesom vi nok heller
ikke kan opklare, om vi som klub har
mistet medlemmer. TopDanmark´s
udsendte var af den opfattelse, at den
slags uprofessionelle behandling af en
så stor kundegruppe ikke er i orden
og fra klubbens side kunne vi kun
være enige i at begge parter måtte
kunne rette op på denne misforståelse uden særlig stor arbejdsindsats.
Herefter gik Johan fra bestyrelsen
omgående i gang med at skrive referat
fra mødet – (et referat der er godkendt
af begge parter). Herefter fortalte jeg
TopDanmark om vores hensigt med
forstærket synlighed af klubben. Det
blev til en lang historie om, hvad vi
havde gjort før, samt de tiltag der
kommer i 2009 med to store messer
samt aftalen med Yamaha om genoplivning af ”test under broen” konceptet. Her kom Peter voldsomt længere
frem på stolen og så med det samme
muligheden for fortsat samarbejde
og fælles profilering. Peter lovede at
kontakte deres mand i marketing for
at finde ud af, hvordan vi bedst kan
udnytte vores fælles kræfter i det nye
år under disse tre store arrangementer. Herefter gennemgik vi medlemslisten i mundtlig form. Vi fortalte at

medlemstallet er stabilt endda svagt
stigende, men at en endelig opgørelse
er afhængig af kun en dato, nemlig
kontingentbetalingen ved årsskiftet.
Det er denne dato der danner grundlag for hvorvidt man er berettiget til
de procenter der er i aftalen. Da alle
detaljer så ud til at være på plads
meddelte Peter at Topdanmark vil
sætte procenten op til 20 fra hovedforfaldsdatoen, 01-01-2009. Dette følte vi,
som en fin gestus på det roderi begge
parter har været vidne til samt deltaget i og vi kvitterede da også med
et fælles fodslag til de kommende
aktiviteter. Min personlige mening er,
at vi står meget stærkere med aftalen
med Topdanmark, når vi skal ud og
profilere os i de næste år. Hermed
mener jeg, at de små penge kontingentet koster er givet godt ud i forhold
til hvad man får for pengene når man
kigger på forsikringspræmien.
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På Ø Tur med Connie som stifinder.
Per Ib.(322)
Fyn, Thurø, Tåsinge, Siø, Langeland,
Lolland, Falster, Bogø, Møn.
21 - 7 - 2008. 24 - 7 - 2008.
Mandag.
Turen starter hjemmefra ca. kl. 12.30
Vi kørte over Brande, Vejle, kørte i
små- regn ved Assens, drikker en kop
kaffe på Havne cafeteriaet i Assens og
derefter mod Faaborg. Stop ved Grubbe
Mølle, derefter lige igennem Faaborg.
Vi stopper ved Faaborg fjord og med
udsigt til Bjørnø nyder vi en kold øl
ved fjorden. Vi forsætter mod Svendborg, drejer ved Vester Skerninge til
højre med Margueritruten ud forbi
Svendborg Sund igennem Rantzausminde. Der skulle findes overnatning og
ender på Svendborg Vandrehjem, til
en pris af 810 kr. inkl. alle rabatter,
morgenmad og 12 måneders rabatkort
til samtlige vandrerhjem i Danhostel.
Turens første dg ender på ca. 300.
Aftensmad i Svendborgs hyggelige
gågade. Café Under Uret er beliggende lige midt i centrum, et populært
spisested.
Tirsdag.
Står op til blå himmel og sol. Efter en
solid morgen mad, går turen forbi
Hvidkilde Gods videre til Egebjerg
mølle. Derefter til Lundeborg Havn
hvor vi nyder en kold formiddags-
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bajer, med udsigt til Langeland og
Storebælts Pylonerne på 254 m, som
svagt kan ses i det fjerne. Derefter med
Østersøruten til Thurø, her spiser vi frokost på Thurø Stuen, en rigtig hyggelig gammel Kro. Efter frokosten kører
vi til Smørmosen Strand, hvor man
også har udkik til Langeland. Så går
turen tilbage til Svendborg igen. Vi
har lidt problemer med at finde broen
til Tåsinge men det lykkes og vi kører
ad Margueritruten til Tåsinge, hvor vi
passere Valdemars Slot. Vi gør et kort
stop for lige at tage et par billeder,
vi har jo været her før. Vi har bestilt
et værelse på en B & B som heder
Teglgaarden, som ligger Jydevej 3. Vi

triller stille forbi, da vi er i god tid. Vi
kører en tur på øen før vi igen vender
tilbage til Tegelgaarden. Her nyder vi
en flaske vin i den hyggelige have. Vi
kørte ca.170 Km på turens anden dag.
Onsdag.
Efter morgenmaden på Teglgaarden,
går turen videre med Margueritruten
over Siø. På Langeland fortsætter vi
på Margueritruten mod Tranekær
Slotsmølle, tilbage forbi Tranekær
Slot, stadig med Margueritruten til
Spodsbjerg, her venter vi ca. 10 minutter på færgen til Tårs. Overfarten er
helt perfekt, vi nyder vores medbragte
morgenbasser, indkøbt ved bageren
i Tullebølle på Langeland. Der bliver
også lige tid til en formiddagsbajer
fra sidetasken. Den er stadig kølig fra
natten.
Efter færgen kører vi videre på
Margueritruten, turen gå nu imod
en Fuchsiahave i Horslunde. Vi går
en tur i haven men bliver ikke særlig
begejstrede. Haven er for nylig blevet
udvidet, men det var vist bedre man
fik holdt det man har i forvejen. Den
gamle have var vældig hyggelig, men
trængte til et lille oppust. Det lykkes
os dog at få et par gode billeder.
Efter Fuchsiahaven går turen mod
øst. Vi tager en lille afstikker ud til
Ravnsborg, her er der udsigt over
Smålandshavet, man kan tydelig se
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til Fejø, Askø, og Femø i baggrunden.
Efter en kort pause kører vi mod
Maribo, videre til Falster med færgen fra Stubbekøbing til Bogø, og til
Møn ad Margueritruten. Her finder
vi Høkerhuset en B & B ved Råbylille,
hvor vi får et værelse. Vi drikker kaffe
spiser ostelagkage i deres hyggelige
have.
Efter kaffen vælgere vi at køre en lille
tur da klokken kun er ca.15.00. Turen
gå forbi Liselund Slot, hvor vi stopper
og går en tur i den skønne store park.
Derefter går det mod Møns Klint. Her
kører vi forbi og fortsætter ad grusvejen for til sidst at stoppe ved fyrtårnet
på Møns syd/øst spids. Ved fyrtårnet
tager vi en lunken øl med til stranden
og går en kort tur ved vandet. Det er
ikke nemt, men vi får et indtryk af
Møns Klint. Efter Møns Klint vælger
vi at køre forbi Klintholm Havn. Vi
kører lidt rundt på Havnen. Der er
mange turister her, det ser rimeligt
optaget ud ved spisestederne. Vi vælger derfor at køre tilbage mod Stege.
På vejen ser vi et skilt hvorpå der står
Stegt flæsk, kartofler og persillesovs.
Vi stopper ved Kaj Kok på Klintevej,
det siges at være et godt sted. Der
er mange mennesker der spiser her
og vi spørger til et bord udenfor i
solen.”Hvis I er hurtige får I det sidste
bord derude” siger servetrissen. Vi får
hurtigt serveret 2 øl. Maden er også

hurtig serveret og vi nyder maden
og den venlige servering og bliver
hængende lidt ved den hyggelige Kro.
Ved 20.30 tiden køre vi til Høkerhuset og får en øko bajer fra Thy i den
hyggelige have, før vi går til ro. Vi fik
på denne dejlige danske sommer dag
kørt ca.242 km.
Torsdag.
Efter en god nats søvn spiser vi øko
morgenmad i Høkerhuset. Efter
morgenmaden kører vi til Klintholm
Havn. Vi ville se om der var afbud
på kutteren Discovery, så vi kunne
se Møns Klint fra vandsiden. Vi er

heldig og kommer med. Sejlturen
ud forbi Klinten bliver turens højdepunkt - helt fantastisk, vandet er
næsten blik, solen står højt på himlen,
helt perfekt og vi nyder en formiddags bajer på sejlturen ud forbi Møns
Klint.
Efter sejlturen, går turen til Stege ind
gennem byen og videre over Dronning Alexandrines bro til Kalvehave.
Vi forsætter til Præstø, hvor vi holder
en kort pause og kører derefter rundt
om Præstø Fjord, en kort tur ud på
Feddet, videre mod Fakse Ladeplads,
vi gør et stop ved Strandlodshuse,
hvor stifinderen lægger en plan. Planen går mod Stevns Klint ad Margueritruten til Stevns Fyr hvor vi tager en
lille lur på plænen. Derefter går turen
ud forbi Stevns kridtbrud og videre
ud til Stevns Klint.
Fra Stevns Klint kl. ca. 17.00 går turen
mod Næstved og vi bestemmer os for
at køre helt hjem.Med den smukkeste
røde sol på Storebæltsbroen kørte vi
over Storebælt blå himmel og blå hav.
Et hurtigt pitstop midt på Fyn, og
videre hjemad over Lillebæltsbroen,
som var helt magisk da vi nåede til
den i den røde aften sol.
Vel hjemme med 2 meget beskidte
motorcykler og ca. 1215 oplevelses
kilometer rigere.
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BIKE-SHOPPEN i Viborg
Hvis man snakker beklædning med
Lars, så er regel nr 1.: Alt inden for
IXS motorcykeltøj og hjelme er at
finde som et kvalitets produkt i butikken! Også mærker som SHARK og
HELD er på hylderne hos Bike-shoppen, så der bliver virkeligt lagt vægt
på kvalitetsudstyr til kunderne i
butikken i Viborg! Der er også masser
af chopper/cruiser læder på hylderne,
lige fra støvler, jakker, og bukser, til
tasker og sæder.
Og så skal man iøvrigt lige holde et
vågent øje med Bike-shoppen det
kommende halve års tid, da der er et
20 års jubilæum på vej!

Af Nicholas (2993) og Brian (2465)
Lars Jochumsen er indehaver af Bikeshoppen i Viborg!
Lars er dermed også indehaver af en
Yamaha butik der er blevet kåret til
årets bedste 3 år i træk! Så der er her
ikke tale om en nybegynder, men en
garvet gæv jyde, der er klar til at fejre
et 20 års jubilæum med motorcykler!
Lars er selv til cruiser stilen og kører
rundt i det danske land, på en XV
1900 når tiden ellers er til det!
For tid er ikke det der er mest af, når
man kører en butik som Lars gør,
Bike-shoppen er et stort MC center i
Viborg, som lægger stor vægt på sit

Lars - klar til at betjene kunderne
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salg af diverse nye Yamaha
modeller. Det er selvfølgelig
alt fra store og små racer maskiner til alt i cruiser/chopper
segmentet. Bike-shoppen har
også et stort værksted, hvor
der bliver skruet godt igennem af hans mekanikere.
Lars er en person som virkelig breder sin erfaring ud til alle hans Customcykel fanget på MC show 2007
kunder, der er ikke det Lars ikke vil
gøre for en kunde med Yamaha. HelDet er helt sikkert en køretur værd at
digt for de jyske medlemmer af Virago runde Viborg på det tidspunkt. Vi vil
Danmark!
møde forventningsfulde op!
Bike-shoppen er utrolig berømt for
En væsentlig ting vi faldt over og som
sine flotte custom ombygninger. Inden vi betragter som en service ud over det
for dette felt er det kun pengepungen
sædvanlige er, hvis du kører i stykker
der sætter grænser for dine drømme,
et sted i Midtjylland henter Bikeshopnår du går i gang med det store ideka- pen din MC så du hurtigt kan komme
talog i Viborg.
på landevejen igen.
Også i udstyr og reservedele er Bikeshoppen helt med, de har stort set alt
på lager fra udstødninger til komplette motorer, kabler og små skruer,
så midtjyderne er godt dækket ind
hvis man står og skruer mc´en sammen og lige mangler den sidste lille
pakning før det hele bare spiller. Et
behageligt alternativ til mange tilfældige forhandlere er, at man ikke skal
vente flere dage på at varene kommer
hjem - her går vi bare ud på hylden og
værsgod - fortsat god dag!
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Steen’s Mc-Center Aps
Dornen 16 - Tarp - 6715 Esbjerg N
Salgsafdelingen: Tlf. 75 16 70 10
MC-lager/reservedele: Tlf. 75 16 70 33
Autoværksted: Tlf. 75 16 70 44
Motorcykler købes kontant
evt. bytte med bil eller campingvogn

Brugte velholdte YAMAHA Virago’er
Se billeder på www.steens-mc.dk

Årgang

Model

farve, udstyr
koksmetal, fremflyttersæt, effektudstødning

Km

Pris

48

29.900

1983

XV 1000 TR1

1998

XV 1100 Virago bordeaux, 1 ejer, fremflytter, sidetasker, bagagebærer

66

74.900

2001

XV 250 S

koks/sort, 1 ejer, fuld servicebog, fremtræder som fabriksny og 100% original

7

44.900

1999

XV 250 Virago

koks, topbox + sidetasker, 1 ejer, fuld servicebog, 2 nye dæk, vindskærm, nysynet

42

29.900

1994

XV 535

turkis, styrtbøjler, toolbox, sissibar, fodplader, highway hawk spejle + dæksler til karburator,
nyt fordæk, har lige fået stor service

0

42.900

2001

XV 535 DX

sort/bronze, fuld servicebog, 1 kvindelig ejer, sissibar med bagagebærer, effektudstødning,
fremtræder 100% som ny

2

72.900

2000

XV 535 Virago
DX

sort/bronze, fremflyttersæt, effektudstødning, toolbox, sissibar med bagagebærer,
vindskærm, servicebog, nye sidetasker

16

64.900

1995

XV 750 Virago

bordeaux/sort, 2 nye dæk, servicebog, crom håndtag, toolbox, trådhjul

38

79.900

1998

XV 750 Virago

bordeaux/gul, 1 ejer, sissibar + bagagebærer, sidetasker, toolbox, styrtbøjle med ekstra
fodhviler, vindskærm

32

84.900

1988

XV 920

sort, hårde sidetasker, effektudstødning, ekstra crom, sissibar + bagagebærer, nysynet

71

44.900

1989

XV 920

rødmetal, 1/4 kåbe, tasker, effektudstødning, toolbox

40

29.900

2008

XVS 1100

Dragstar Classic sort, vindskærm, styrtbøjle, ekstra lygter, 1 ejer

1

144.900

2007

XVS 1100

Dragstar Classic, sølv/koks, vindskærm, clicktasker, sissibar med bagagebærer, styrtbøjler,
fodplader også til passager - de originale medfølger, servicebog, fremtræder pænere end ny

3

144.900

2000

XVS 650

Dragstar , lilla, effektudstødning, sissibar, crom håndtag, nyt fordæk

38

76.900

2005

XVS 650

Dragstar, sort, fuld service, fabriksgaranti til mc er 5 år, vance/hiker udstødning, fremflyttersæt

19

89.900
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Tur til Harzen med Virago Vestjylland
Per Ib.(322)
Det var en rigtig fornøjelse at planlægge en motorcykel tur til Harzen
for Virago Vestjylland. Vi brugte
vinteren 2007 / 2008 på at planlægge
turen. Vi havde jo hørt så meget om
Harzen, så vi syntes det var på tide at
opleve det selv. Vi besluttede os for,
at det skulle være en tur for Virago
Vestjylland. Året for inden havde vi
planlagt en tur for klubben til Bornholm og tilslutningen var ret fin. 14
motorcykler og 21 personer, så mon
ikke nogen også havde lyst til at se
Harzen.
Første punkt var at finde et sted hvor
vi kunne bo. Vi forstillede os en campingplads med hytter - det var de jo
meget begejstrede for på Bornholmer
turen, men så så vi en annonce i avisen. Happydays har en 4 dages miniferie på det gamle Jagtslot Königreich
Romkerhall for en pris af 1049 kr. for
3 overnatninger + 3 x morgenbuffet +
3 x 3 retters middag og vi besluttede
os for, at det skulle være der. Det viste
sig, at den beslutning var der rigtig
mange, der syntes godt om, for hele 22
motorcykler og 30 personer meldte sig
til turen. En rigtig dejlig fornemmelse
at så mange ønskede at tage turen til
Harzen sammen med klubkammeraterne. Man må sige at 22 motorcykler
er ret godt, da der er 32 motorcykler i
alt i klubben.
Den 5. juni 2008 kom så dagen vi
havde glædet os til i mange måneder. Vejret så også ud til at blive helt
perfekt. Kl.5.30 startede turen for mit
og Connies vedkommende i Hogager. Vores første stop blev bageren i
Aulum, hvor vi havde bestilt smurte
rundstykker. De var klar da vi kom,
så der gik ikke lang tid før vi var
afsted igen mod Markedetpladsen
i Herning. Vi var blandt de første
der var mødt op. Det var dejligt at
være i god tid. Kl. 6.30 kørte vi så 15
motorcykler sydpå. Vi skulle mødes
med 6 motorcykler senere ved Vingsted Mølle som ligger v/ Vejle. Efter
vi havde spist vores rundstykker og
smagt på en skarp, ved åen i Vingsted
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gik turen igen sydpå. Vi var nu blevet
en rimelig lang kolonne på 21 motorcykler, som kørte mod den tyske
grænse. Her fik alle tanket og der
var også tid til at købe ind i grænse
kiosken, før vi kørte videre i det fine
vejr. Vi kørte derefter mod Wahlstedt
i Tyskland. Ved Wahlstedt Aral Motel
B404 , Schackendorf på Rute A21
spiste vi vores medbragte madpakker
og her hilste vi også på andre motorcyklister fra Danmark. De skulle også
lige have deres madpakker. Det var
Grund MC fra Allingåbro som også
var på vej til Harzen. Derefter kørte
vi til Scharnebeck • Schiffshebewerk.
Her holdt vi en lille pause ved Schiffshebewerk og så et skib blive løftet de
38 meter - et imponerende syn. Efter
pausen fandt vi ud til rute 4, som vi
fulgte det meste af det sidste stykke
vej mod Harzen. Vi fandt en tank i
Bad Harzburg små 10 km før Romkerhall. Vi ankom efter ca. 600 km kl.
19.30 til Romkerhall. 2 timer senere
end planlagt, var vi ved Jagtslottet
Königreich Romkerhall, hvor vi blev
modtaget af to andre fra klubben, som
var kørt dagen i forvejen. Vi blev også
modtaget af et meget venligt personale på det gamle Jagtslot. Vi blev ret
hurtig indlogeret, nogen var endda
så heldige at de fik Brude Suiten. Et
hurtigt bad inden aftensmaden, som
vi bestilte til Kl. 20.00. Efter aftensmaden rykkede vi ud. Der var en lille
plads udenfor det gamle Jagtslot med

borde og stole, hvor vi kunne nyde en
øl eller hvad man ønskede. Der blev
råhygget et par timer eller tre før vi
gik til ro.
Fredag morgen var der afgang på slaget Kl. 9.00. De fleste så rimlig friske
ud, og de ømme bagdele fra dagen før
var glemt for et stykke tid. Vi kørte
syd på mod Osterode og videre til
Herzberg igennem Göttingen. Herfra
videre på motorvejen mod syd dog
ikke langt før vi valgte at holde den
første pause og fik skyllet ganen. Vi
kørte fra motorvejen ved frakørsel 76
og mod Hannoversch Münden. Her
var det så meningen vi skulle holde
vores næste pause, men der var ingen
ledige p pladser. Ca. 20 motorcykler
fylder jo en del. En kedelig beslutning måtte tages. Vi var nødt til at
køre videre fra det der ellers skulle
være dagens højdepunkt. Turen gik
nordpå langs med Weser floden. Kl.
ca 12.00 fandt vi en tank i Oberwesen
og kikkede efter et spisested og fandt
også et, men det så rimelig optaget
ud. Videre langs Wesser floden, til vi
fandt et spisested i Bad Karlshafen.
Over Wesser floden, og så til venstre.
Et perfekt sted for motorcyklister
- ligefrem en motorcykel pplads lige
ved spisestedet. Det var fint vejr så vi
valgte at sidde ude. Der kom hurtig
gang i serveringen, og vi nød en lille
times tid, der ved Wesser floden, før
vi igen kørte nordpå. Turen gik vi
videre igennem Hameln mod Höxter.

News

Her var der så nogen der blev meget
ømme i røven. Vi kom til at køre lige
bag en lastvogn og det var faktisk
umuligt at komme til at overhale - og
lastvognen kørte meget langsomt. Vi
kikkede efter en rasteplads, men der
var ingen. Over Interphon snakkede
vi om at tage en pause på cykelstien,
men det var jo også sin sag, at få gang
i så mange motorcykler igen, så vi
valgte at trille videre. Efter ca. 1-1/2
time var der så endelig en rasteplads,
“Rastplatx bei den Sühnesteine”, og
mon ikke mange klagede over ømme
bagdele, men det hjalp lidt da Connie
fandt hjemmebagte kager frem. Der
blev holdt en velfortjent pause før vi
kørte videre. Fra rastepladsen kunne
man se masten på Bloksbjerg ude i det
fjerne. Efter pausen gik turen til Goslar hvor vi stoppede ved Marktkirke.
Vi kunne høre klokkespillet, men da
ingen var kendt kunne vi ikke lige
sådan lokalisere det. Vi gik lidt rundt
og fandt markedspladsen, men klokkespillet var færdig da vi fik øje på
det. Efter en hyggelig pause i Goslar
gik turen tilbage mod Romkerhall og
det gamle Jagtslot. Efter at have tilbagelagt ca. 350 km på denne dejlige
dag blev der bestilte aftensmad til kl
20.00. Vi spiste igen en 3-retters middag i Jagtslottets hyggelig restaurant.
Jagtslottet ligger i de dejligste naturrammer, og et 164 meter højt vandfald
lige udenfor Jagtslottet hvirvler en
støvregn af små vanddråber op og
giver den mest herlige friske luft, når
man træder uden for døren. At bo på
det gamle Jagtslot er en meget speciel
oplevelse. Overalt er der guldornamenter og bølgende draperinger.
Væggene er prydet med våbenskjold,
der vogtes af rustninger og den gamle
bygnings gulve knirker, når man går
igennem salene. Et ophold på Jagtslottet Königreich Romkerhall er ikke
luksus, men stedet har sin helt egen
atmosfære med det gamle interiør og
den helt specielle udsmykning. Efter
aftensmaden var der hygge udenfor
og det fløj rundt med så mange vittigheder og andre “smagfulde” ting,
at en af de ivrige vittighedsfortæl-

lere ikke kom i seng før ca. kl.
02.30. Lørdag vågnede mange
op med lidt ondt i hovedet
efter en hyggelig fredag aften.
Morgenmad kl 08:00, derefter
afgang på dagens tur kl 09.00.
Vi kørte gennem den skønneste
natur med skove, søer, snoede veje og vidunderligt vejr,
første stop var ved Hanenklee
(Stabkirche) en rigtig flot udført
trækirke. Desværre var der
ikke åbent inde i kirken da vi
var der, åbningstiden var først
kl 11.00. Derefter kørte vi igennem Wildemann (Lille Tyrol)
af de skønneste natur veje til
Iberger Drypstenshuler. Her
var vi inde og se drypstenshulerne med en tysk guide,
som fortalte lystigt om stedet.
Derefter til Clausthal-Zellerfeld
for at se Tysklands største træ
kirke, Marktkirche, som var under
renovering. Så kørte vi mod Osterode
hvor vi for første gang ramte ind i en
gang regn og torden. Vi krøb i ly ved
en bank under deres halvtag. Uvejret
stod vel på en lille halv time. Vi kørte
så alle op til Welferslottet i Herzberg,
Tysklands største bindingsværksslot,
hvor der tilfældigvis var levendegørelse. Folk var klædt i middelalder tøj
og der var sat telte og mindre bygninger op, så vi os som rigtige danske
vikinger. Vi indtog vores middag i
restauranten(Bratwurst mit pommes,
und eine Dunkel) og gik derefter
rundt og kiggede på levendegørelsen
i en lille halv time. Vi blev enige om
at dele os i 2 hold, nogle ville hjemad
til Jagtslottet i Romkerhall (ømme
nummer, og lidt fugtige) vi andre
forsatte på den planlagte tur. Turen
gik igennem Siber-dal videre til St.
Andreasberg (højeste beliggende
by i Harzen) og videre til MC træf i
Torfhaus, som ligger i mere end 800
m højde med en god udsigt til Bloksbjerg. Efter en god lang pause ved
Torfhaus kørte vi mod Bad Harzburg/
Goslar, vi stoppede et kort øjeblik på
rute B4 lige før Bad Harzburg ved
vandfaldet Radau, derefter blev vi

enige om at køre til Goslar for at høre
klokkespillet på markedspladsen. I
Goslar mødte vi andre fra klubben,
som havde valgt at springe dagens
tur over og slappe af. De havde en
hilsen til undertegnede fra Starriders
DK som også var på tur i Harzen. Vi
nød en øl eller to mens vi sad der på
markedspladsen og ventede på klokkespillet kl.18.00. Efter klokkespillet
kørte vi tilbage til Jagtslottet. Der var
aftensmad med den sædvanlige gode
betjening fra personalet. En fra klubben havde fødselsdag og fik overrakt
en flot isdessert. Vi sang fødselsdagssang for ham og det udløste straks en
omgang Dunkel til alle fremmødte
fra klubben. Senere fandt en anden
fra klubben en sang frem, som vi også
sang i bedste stil og en måtte også lige
op og fyre et par vittigheder af. En
af de nye fra klubben fandt på at der
skulle være en præsentationsrunde
af klubkammeraterne, lidt sent, men
for øvrigt en rigtig god ide. Så var det
tid for Connie og jeg at sige godnat og
tak til alle.
Vi kørte videre næste morgen kl. 6.00.
En uges mc ferie i Tyrol i Østrig – købt
som en færdig mc rejse ved Herik
Tang fra Motour.
Connie og Per Ib.( 322 )
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Køb/Salg/Bytte
Medlemmernes gratis markedsplads

Sælges
XV 535 fra 1993 - 35000 km
Ny udstødning, nye dæk og ekstra sportsudstødning til den, der kan lide lidt lyd.
Sælges grundet sygdom - giv et bud

Henvendelse:
Erik Jørgensen (2417)
tlf. 20 73 47 67

Markedspladsen
Bestil ferieopholdet direkte ved ejeren af ferieboligen.
Se de gode muligheder for ophold i luksushusene på

www.lejferiehuset.dk

Er I mere til hytteferie, camping eller ophold i ferielejligheder eller værelser, så se mulighederne på

www.landbocamping.dk/virago
Din annonce her?
500 kr. for 6 udgivelser

Bestil ferieopholdet direkte ved ejeren af ferieboligen.
Se de gode muligheder for ophold i luksushusene på

Er I mere til22
hytteferie, camping eller ophold i ferieejligheder eller værelser, så se mulighederne på

Dobbeltannonce
lodret eller vandret.
Lej en MC-transporter
For 1 eller 2 motorcykler
Max vægt 750 kg, Last max 600 kg
Ring for info:
LG-udlejning v/Lars Guldborg
tlf. 21639522
info@lg-udlejning.dk
www.lg-udlejning.dk

Faktureringspris:
1.050 kr. - for 6 udgivelser.
Det er muligt at nøjes med
3 udgivelser - pris aftales særskilt.

Kontakt:
Helene Nielsen
3027 6390
redaktionen@viragomcclub.dk
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Returadresse: Virago MC Club Danmark v/Johan Asring, Rønnevej 6, 4140 Borup

