2007 - 14. årgang

News nr. 2

Generalforsamlingen

- indkaldelse, dagsorden, forslag,
vedtægter og regnskab

MC Show i Herning
- stemningsbilleder

En trailer blev til

- et gør-det-selv-projekt

Internationalt træf i Sverige
- invitation og tilmelding

Set i Fredericia

- til inspiration eller drømme

Scandinavian Bikemeet

- hvor, hvornår og hvad koster det?

Virago MC Club Danmarks medlemsblad

News

Lokalklubberne
VMC Club Østjylland
Jens E. Schmidt (794), 8560 Kolind
tlf. 86 39 14 97, mobil 20 66 86 08
ma-je@privat.dk

Virago MC Club Danmark
tlf: 70 22 23 14
www.viragomcclub.dk
med links til lokalklubber

Virago Midtland
Bjarne G. Madsen (1732), 7441 Bording
tlf. 24 23 40 03
bjarne@madsen.dk

Deadline til nr. 3/2007:
3. juni
Bladet udkommer:
uge 26
(25.-29. juni)

VMC Club Sydjylland
John R. Nielsen (123), 6630 Rødding
Tlf. 74 55 29 90
info@jrmontering.dk

HUSK
ved adresseændring at give besked
til kassereren:
chefen@viragomcclub.dk
tlf. 75 55 48 20

Custom VMC Club Esbjerg
Per Josefsen (2792), 6700 Esbjerg
Tlf. 75 15 77 38
pjf@vestas.com
Virago MC Tur Klub
Frede Haahr (2539), 2620 Albertslund
tlf. 43 64 73 32
fh@tec.dk
Virago MC Club Vestsjælland
Anker Nielsen (2660), 4450 Jyderup
tlf. 59 20 90 80, mobil 25 71 75 71
a.klespe@nielsen.mail.dk

Virago News redaktionen
Artikler, småstof, fotos, køb/salg
o.lign. fra medlemmer:
Gitte Salomon Hansen (394)
tlf. 20 28 44 22
redaktionen@viragomcclub.dk
Værktøjskassen:
Claus Ørnfeldt Willemöes (248)
claus@eagleone.dk
Trykkeri:
PE Offset A/S
Tømrervej 9 - 6800 Varde
www.peoffset.dk
Redaktionen forbeholder sig ret til
at redigere/forkorte indlæg, i særlige
tilfælde dog med indsenderens
godkendelse.

Virago MC Club Danmarks bestyrelse
Formand
Tage Knudsen (1992)
tlf. 75 13 87 29
mobil 20 11 37 29
formand@viragomcclub.dk

Sekretær
Johan Asring (2533)
tlf. 59 52 70 06
mobil 51 90 49 58
johan@viragomcclub.dk

Næstformand
Lars Vendelboe (498)
tlf. 26 37 60 65
kroelle@viragomcclub.dk

Bestyrelsesmedlem
Per Josefsen (2792)
tlf. 75 15 77 38
pjf@vestas.com

Kasserer
Helene Nielsen (1683)
tlf. 75 55 48 20
chefen@viragomcclub.dk



Kontakt til udenlandske klubber
Lars Vendelboe
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Fra redaktionen
Bakken åbnede i solskin og 15 graders varme, og så er der jo
ikke noget at sige til, at man taler om rekord-fremmøde!
Traditionen tro var der også i år afgang fra Langelinie:

Forude venter nu et utal af træf, søndagsture og ferier, og ser
man på den globale opvarmning med positive øjne, kan man
da håbe det er rigtig, når kloge hoveder mener, at den bringer
længere og varmere somre med sig.
Det er nu engang sjovest at køre mc når solen skinner fra en
skyfri himmel - og at ligge i telt til GF-træffet i tørvejr...
Til jer allesammen - rigtig god sæson :o)
GSH (394)

www.masi-import.dk
tlf. 59 47 00 46
anviser nærmeste forhandler
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Nyt fra bestyrelsen

I får nogle tilsendt som I kan dele ud
på ture og lignende.

Nu sider jeg her igen og skal skrive
lidt om hvad vi har foretaget os i bestyrelsen siden sidst.
Jeg vil starte med at sige tak til
Yamaha for den stand, som de stillede
til rådighed på messen i Herning
samt en stor tak til dem, som deltog.
Det var en forrygende weekend.
Der var godt nok meget arbejde, som
skulle gøres inden, men det var alt
arbejdet værd, og selv syntes jeg, at vi
havde messens flotteste stand.
Standen var meget besøgt, og vi
havde nok at se til.
Der blev snakket, drukket masser af
kaffe og ø. samt delt en masse foldere
og visitkort ud. Efter messen kunne vi
tilføre 21 nye navne på vores medlemsliste, så det må vi sige er flot.
Når Gitte syntes, der var lidt for få
mennesker på standen kom hun og
lånte nøglerne til min mc for at starte
den, og så skal jeg love for, at der kom
mennesker til! Jo vi vi havde en sjov
weekend, ikke mindst på grund af
Annette og Bjarne som var så gæst-

Modtaget efter
deadline:
På klubbens generalforsamling den
28. 3 2007 vedtog de fem fremmødte,
at Virago mc club Storstrømmen lukkes med øjeblikkelig virkning.
Rigtig god mc sommer.
Mange hilsener
Eddy Larsen



Ellers har det været meget stille, det
har jo også været vinter, men solen og
varmen er ved at få lidt mere magt,
og lige nu tegner det sig til at blive en
god sommer .

frie og modige at lægge hus til, så vi
havde et sted at sove.
Annette sørgede for at vi alle sammen
ikke tabte os. Hun stod med morgenmad og aftensmad og det kan hun,
det der!
Bjarne havde sørget for at vi ikke
tørstede men??....... Bjarne, det kan du
råde bod på senere, ha-ha.
En stor tak til jer for den gæstfrihed,
som I nu altid udviser, ikke mindst
jeres børn og svigerbørn TAK.
Samtidig kan jeg nævne, at vi i klubben har fået nye visit kort og nye info
foldere som I kan rekvirere ved at
sende en mail, så vil jeg sørge for at

Lige nu er det generalforsamlingen,
som står for døren. Den afholdes i
Esbjerg så sæt en kryds i kalenderen
den 26-05-07 kl. 13.
Jeg ved at der bliver afholdt et træf
sammen med generalforsamlingen,
det kan i læse mere om andet sted i
bladet.
Til slut vil jeg høre, om der er nogen
som har spørsmål i forbindelse med
indkaldelse af Yamaha Wildstar? Det
kan fx være hvem betaler for hvad og
hvad der bliver lavet, og hvad nu hvis
den er importeret og lignende.
I er velkommen til at maile til mig
omkring dette på wildstar@esenet.dk
M-V-H
Tage Knudsen (1992)

Apropos Wildstar...
Tak til Flemming Kirk (2408),
som lige var forbi Special MC
i Aalborg og snuppe disse
billeder af sin mildest talt
splittede Wildstar.

News

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
Alle mærker tages i bytte
- stand og alder underordnet
Gerne finansiering
(forbehold for trykfejl)

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

Årg. Model

Farve

Udstyr

Km

Pris

1992 XV 250

34

29.900

2000 XV 535

Tasker, sissybar, servicebog 16

69.900

1995 XV 535

Sortmetal

Sissybar

30

56.900

1999 XV 1100

Blå/Koks

Udstyr

20

114.900

1991 XV 1100

Sortmetal

17

79.900

1992 XV 1100

Rød/sølv

41

79.900

1997 XV 1100

Bordeaux/sort

12

109.900

1995 XV 535 S

Rød/sølv

36

63.900

1995 XV 535

Sortmetal

30

56.900

1998 XV 1100

Bordeaux

Fremflytter, sidetasker, toolbox

1987 XV 920

Rubinrød

Nysynet

64

49.900

1999 XVS 1100

Sort

Meget udstyr

32

114.900

1998 XVS 650

Blå/sølv

Tasker

13

84.900

1995 XV 535

Grønmetal

Meget udstyr

54

56.900

Effektpotter
Meget udstyr

106.900
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Værktøjskassen
Hooold da op - alt det skrueri får en
til at glemme alt det andet man også
skal, f.eks. at skrive lidt til denne
klumme.
Jeg har været på den før, den med
at “shine” de støbte hjul op på en
Yamaha. De er fra fødslen drejet ned
så det blanke fremstår med mikrofine
spor efter drejestålet, meget fin effekt
når cyklen er ny. Men ad åre bliver
aluminiumet gråt og trist at se på.
Det har jeg tidligere klaret på min
Viggo med - ved stor møjsommelighed - at slibe drejesporene helt væk
med vådslibepapir korn 200, 400 og
800, “Autosol” til sidst, et kæmpe arbejde med to hjul deroppe på filebænken, men det bliver rigtigt flot.
Det malede kan så males op med
en mårhårs pensel. Overskydende
maling på det blanke fjernes med det
samme med fortynder på en klud, til

Claus Ørnfeldt
Willemöes (248)
sidst en gang klar lak frisk fra spray,
så har man fred i 2-3 år.
Pheeevhh, godt der kun skal ordnes
forhjul på den gamle Venture, baghjulet er sgu aldrig nogen der får øje på
med mindre de ligger ned, og så ser
de nok ikke noget alligevel.
Er der noget der er værre end pletter
på det gode renommé, det skulle da
lige være på udstødningen eller motoren på det kæreste eje.
Jeg kan ikke lade være med at bringe
en lille historie afledt af et spørgsmål hertil om fastbrændt gummi på
udstødningen.
I Regitzes og mine tidlige dage som
kærester skulle vi for første gang ud
på en rigtig tur med træf og det hele,
turen gik til Fåre Vejle og spejderlejren med de fede træf.
Solen skinnede om kap med Viragoen, og vi daskede stille og roligt af
sted mod Holbæk,
hvor jeg havde tænkt,
at vi skulle tanke,
derom senere.
Regitze skulle jo gøre
et godt indtryk, så
hun havde taget de
stramme bukser på
og sine nyeste flotte
høje støvler.
Da vi ankommer til
tanken og vil stige
af, falder hun næsten
om der på forpladsen.
Der manglede en hæl!
Den sad for det meste
klistret fast til mine
nye Lazer potter,
damn for hælen og
for potten!
Det kom aldrig helt
af, hvilket er hele
pointen. Når først der
er noget, der sidder
fast på varme overflader, er det meget
svært at få af, og det
bliver aldrig helt
usynligt.
Jeg forsøgte mig med

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

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


Mail spørgsmål til:
claus@eagleone.dk

at varme stedet forsigtigt op med en
lille blæselampe, og skrabe det af med
en rørepind fra den lokale paint-pusher.
Dernæst med nænsom hånd lidt vådslibepapir korn 1600, eller fin ståluld slut af med polering med gode gamle
“Autosol”; MEN det bliver altså ikke
usynligt.
Og benzinen... Jeg havde ikke fået
nøglen til tanken med, og måtte stå
der til alles beskuelse, ikke mindst
Regitze, som kunne abstrahere fra
sin afbrændte støvle ved at se medlidende på én der havde det værre, og
hugge låsen op med en skæv skruetrækker og en universaltang som slagtøj, venligst udlånt af den unge mand
på tanken. Vi fik fyldt op, kom til et
fedt træf, og er gift i dag.
Henning spørger:
Jeg har en Virago XV 750 fra 1988.
Motorblokken er oprindelig aluminiumsgrå. Der nu kommet mørke/
sorte pletter på den. Hvordan er den
overfladebehandlet? Hvordan får jeg
fjernet pletterne så den bliver pæn
igen ? På forhånd tak for hjælpen.
Hvad overflade angår så er det en
varmeresistent maling, som altså med
årene springer lidt af hist og her. Aluminiumet inden under bliver så sort i
det af vejret.
Der er kun den hårde vej, fjerne det
løse maling helt og behandle med
noget tilsvarende maling, vente 19 år
mere og så gentage.
Krølle har med stort held anvendt en
sort motormaling med en lidt nopret
overflade, det giver et helt andet look.
Malingen sælges fra forskellige Harley tilbehørs forretninger; men jeg har
ikke kunnet finde det på nettet, har
måske spurgt om noget forkert.
CØS aka Not Sven

WWWANDELSKASSENDK

6ORES HJE INDLÍNSRENTER GIVER DE

ANDRE BAGHJUL
) !NDELSKASSEN -IDTTHY FÍR DU SUPER GODE VILKÍR 'RATIS 7EBBANK GODE
INDLÍNSRENTER  PÍ EN BRNEOPSPARINGSKONTO OG SELVFLGELIG RÍDGIV
NING I TOPKLASSE
6I ER ET LILLE OG VÍGENT PENGEINSTITUT VI ER ALDRIG LNGERE VK END DIN TE
LEFON ELLER EN MAIL n DU KAN LSE MERE OM OS PÍ WWWANDELSKASSENDK
!NDELSKASSEN -IDTTHY ER HOVEDSPONSOR FOR 4HY 4RF

!NDELSKASSEN -IDTTHY s 3VINGET  +OLDBY s  3NEDSTED s TELEFON    
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Custom MC Club Esbjerg
I forbindelse med den
Ordinære generalforsamling
i
Virago MC Club Danmark
Lørdag, den 26. Maj 2007 kl. 13.00
Inviterer

Custom MC Club Esbjerg
til træf i vores hyggelige omgivelser
Forum Kirkevej 53, 6715 Esbjerg N.
Træfpladsen åben fra fredag, kl. 16.00
Entre for ikke medlemmer 150,00 kr
Morgenmad lørdag og søndag
Aftensmad fredag 30,00 kr.
Levende musik fredag
Lørdag musik fra vores udemærkede anlæg
FÆLLESTUR
Lørdag kl. 10.30
Øl + Diverse
til Customvenlige priser
Vi håber at I møder talstærkt op, og vi vil selvfølgelig gerne om i vil tilmelde jer
Telefonisk eller pr. mail.



News

Side 9-cyklen
Hvis man kæler
for linierne på en
TR1’er får man
svanen ud af den
grimme ælling
Ny saddel, saddelramme, tank
og bredt styr, bred
bagsskærm, baghjul 140/16.
Virago fodhvilere,
poleret kædekasse,
for at nævne hovedtrækkene.
før og efter billede
vedlægges.
Hilsen
Erik Steen (028)
”Efter”-billedet kan
ses på forsiden af
dette nummer (red.)

Få luft når
du er flad
Hvis din mc er forsikret hos os, kan du også få
Tophjælp til den. Hvis du punkterer, løber tør,
har et uheld. I hele Europa. Døgnet rundt, året
rundt.
Som medlem af Virago MC Club Danmark er
din årspris for Tophjælp til en maskine, der er
op til 8 år gammel kun 291 kr. Ældre maskiner:
557 kr. (2007-priser).

06-201

Ring 70 13 7● 9 ● 13 og hør mere eller klik
på www.topdanmark.dk/virago
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MC Show ’07 i Herning

En sidste overhaling med fisterhandsken, den geniale husmorting, som lige ta’r støvfnidderet
fra bomuldsklude o.lign. Fås i
Føtex til en halvtredser og kan
varmt anbefales. Spørg bare hos
Yamaha - de lånte den til at pudse
alle deres motorcykler med!

Jep, vi er klar!

Rigtig mange kiggede inden
for til en øl eller en kop kaffe,
og naturligvis en klubsnak.
Tak for besøget til jer alle
sammen :o)

”Du skal da være medlem, ska’ du ik’?”
Spørg lige Karin her, hvordan man ”sælger” medlemsskaber til Virago DK!

Hørt i forbi-farten:
”Altså, han kom faktisk for at sætte
en salgsannonce i News, men jeg
kom altså til at melde ham ind i
stedet for...”

Hvaaad? Om jeg har kortet? Nøh, ikke
endnu, men jeg ka’ da sagtens tumle den
her lille tingest alligevel...

Lis’s motorcykel deltog i konkurrencen om at blive Danmarks
flotteste mc. Det er til at leve med, at der ikke faldt nogen
præmie af. Men det er da snyd når afstemningsreglerne
bliver ændret efter at konkurrencen er gået i gang?!

10

Tre dage på messe,
så er der solgt ud af
overskuddet.
Et billede af energiniveauet søndag
eftermiddag...

News

Virago MC Club Danmark
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
i
Virago MC Club Danmark
Lørdag, den 26. Maj 2007 kl. 13.00
Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med træffet hos:
Custom MC Club Esbjerg
Forum Kirkevej 53, 6715 Esbjerg N
(se invitation side 8)
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent, referent samt stemmetællere
Formandens beretning
Regnskab 2006 / Budget 2007
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af formand
Valg af to revisorer
Eventuelt
På bestyrelsens vegne Tage Knudsen (1992)

VIGTIGT!
Der bliver ikke omdelt kopier af dagsorden, vedtægter og
regnskab på generalforsamlingen.
Du bedes derfor selv
medbringe siderne

11, 12, 13 og 14
fra dette nummer.

Der er indkommet to forslag til vedtægtsændringer. Begge forslag er fra
Virago DK’s bestyrelse.
Forslag 1 - ændring af § 4, stk. 1
Nuværende ordlyd:
Landsforeningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær
generalforsamling afholdes hvert år
sidste lørdag i maj.
Foreslås ændret til:
Landsforeningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær
generalforsamling afholdes hvert år
sidste lørdag i maj.
Ifald generalforsamlingen falder sammen
med Pinsen, rykkes generalforsamlingen
automatisk til 2. lørdag i maj.

Forslag 2 - ændring af § 7 stk 6
Nuværende ordlyd:
Clubrygmærker o. lign. vil blive betegnet som uforenelig adfærd.
Foreslås ændret til:
”klubrygmærker båret på kørejakker
og kørerveste vil blive betegnet som
uforenelig adfærd”
Begrundelse for forslag 2:
I sin oprindelige ordlyd, diskriminerer vedtægten t-shirts og sweatshirt
solgt af VMCCDK med logo’er på
ryggen. Der er ikke nogen begrundet mistanke om, at disse kan virke
stødende eller på anden måde gøres
til genstand for sammenligning med
desiderede rygmærker.
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Virago MC Club Danmark
Vedtægter 2006

§ 1 Landsforeningens navn
Stk. 1
Landsforeningens navn er Virago MC
Club Danmark.
Stk. 2
Landsforeningen er stiftet den 30.
august 1990.
Stk. 3
Landsforeningens postadresse er lig
med formandens adresse.
§ 2 Landsforeningens formål
Stk. 1
Landsforeningens formål er at gavne
Virago-ejeres interesser på bedste
måde. Virago MC Club Danmark har
en overordnet og koordinerende funktion i forhold til lokalafdelingerne.
Stk. 2
Udover at varetage medlemmernes
fælles interesse for Viragoen udgiver
foreningen også medlemsbladet ”Virago News”.
Stk. 3
Kontingentet til Virago MC Club Danmark går primært til produktion og
distribution af ”Virago News”, hvis
indhold og drift, bestyrelsen har det
overordnet ansvar for. Den daglige
drift af ”Virago News” varetages af
redaktionen.
§ 3 Medlemmer
Stk. 1
Som medlemmer kan optages myndige ejere og brugere af motorcykel
mærket YAMAHA Virago, Star samt
nært beslægtede YAMAHA modeller.
Stk. 3
MC-klubber, enkeltpersoner og firmaer, som ønsker at støtte landsforeningen, kan opnå passivt medlemskab og kan derved modtage ”Virago
News”, samt deltage i arrangementer.
Kontingent for passivt medlemskab er
lig normalt kontingent.
Stk. 4
Medlemmerne er ikke personligt ansvarlige for landsforeningens forpligtigelser.
Kun den til enhver tid tilstedeværende
foreningsformue hæfter for disse.
§ 4 Generalforsamling
Stk. 1
Landsforeningens højeste myndighed
er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes
hvert år sidste lørdag i maj.

Stk. 2
Stemmeret på generalforsamlingen
opnås først efter et års medlemskab,
og kun ved personligt fremmøde.
Fuldmagt kan ikke anvendes. Passive
medlemmer har ikke stemmeret.
Stk. 3
Der indkaldes af bestyrelsen med
mindst 14 dages varsel.
Stk. 4
Med indkaldelsen følger en dagsorden der mindst indeholder følgende
punkter:
1. Valg af dirigent, referent samt to
stemmetællere.
2. Formandens beretning og godkendelse.
3. Regnskabets aflæggelse og
godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
og suppleanter.
6. Valg af formand.
7. Valg af to revisorer.
8. Eventuelt
Stk. 5
Der foretages skriftlig afstemning når det
drejer sig om valg til bestyrelse, om lovændringer og hvis mindst 10% af de fremmødte kræver det. Ved personvalg dog
kun hvis der er mere end en kandidat.
Stk. 6
Alle beslutninger træffes ved simpelt
stemmeflertal, dog kræver lovændringer 2/3 majoritet blandt de fremmødte
medlemmer.
Stk. 7
Beslutning om foreningens ophævelse
kræver ¾ af samtlige medlemmers
samtykke. I tilfælde af landsforeningens opløsning går et eventuelt kasseoverskud og klubbens øvrige midler
til MC interesseorganisationen DMC.
Stk. 8
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen
i hænde senest 1. marts. Rettidigt indkomne forslag skal bringes i sidste ”Virago News” inden generalforsamlingen.
§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling skal
afholdes hvis et flertal i bestyrelsen
ønsker det eller hvis ¼ af medlemmerne overfor bestyrelsen skriftligt
forlanger det, med angivelse af de
spørgsmål der ønskes behandlet.

Stk. 2
Hvis en bestyrelse opløses på en generalforsamling kan et flertal af bestyrelsen på samme generalforsamling kræve
opløsningen af bestyrelsen behandlet
på en ekstraordinær generalforsamling.
En sådan ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 14 dage efter den
ordinære generalforsamling. Bestyrelsen er at betragte som ikke opløst indtil
den ekstraordinære generalforsamling.
§ 6 Landsforeningens ledelse
Stk. 1
Landsforeningens ledelse varetages af en
bestyrelse bestående af 5 medlemmer,som
vælges på følgende måde: 2 personer vest
for Lillebælt, 2 personer øst for Storebælt
og 1 person fra Fyn og øerne. Valget
foregår på følgende måde: De fremmødte
vælger deres bestyrelsesmedlem blandt de
opstillede fra deres region.
Stk. 1 A
Regionerne indstiller selv deres kandidater til bestyrelsen.
Stk. 1 B
Såfremt en region ikke kan opstille kandidater til bestyrelsen, vælges kandidaterne iblandt og af den samlede Generalforsamling
Stk. 2
Formanden vælges af generalforsamlingen blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 3
Genvalg kan finde sted.
Stk.4
Bestyrelsen konstituerer sig med næst
formand og sekretær. Bestyrelsen
overtager 14 dage efter generalforsamlingen ansvaret for foreningens ledelse
af den afgående bestyrelse, såfremt
denne ikke har forlangt ekstraordinær
generalforsamling jvf. § 5 stk. 2.
Stk. 5
Bestyrelsen udpeger en kasserer, denne
behøver ikke være medlem af bestyrelsen.
§ 7 Bestyrelsen
Stk. 1
Formanden eller to bestyrelsesmedlemmer indkalder til bestyrelsesmøde
så ofte det skønnes nødvendigt.
Stk. 2
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når
et flertal inkl. formanden er til stede.
Mødeform er valgfri.

Virago MC Club Danmark
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Stk. 3
Over forhandlingerne udfærdiger
sekretæren et referat. Eventuelle mindretal har krav på at få deres mening
med i referatet. Referaterne kan beses hos bestyrelsesmedlemmerne.
Stk. 4
Skulle et bestyrelsesmedlem få forfald i
sin valgperiode indtræder suppleanten.
Stk. 5
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis forhold har vist sig at være
uforenelige med medlemmernes berettigede krav på ordnede forhold.
Stk. 6
Clubrygmærker o. lign. vil blive betegnet som uforenelig adfærd.
Stk. 7
Bestyrelsesmedlemmer mister deres
position og træder ud af bestyrelsen,
hvis han/hun flytter ud af region han/
hun repræsenterer.
Stk. 8
Hvis formanden går af, rykker næstformanden op som formand, og den
afgående formands suppleant træder
ind i bestyrelsen som menigt medlem.
Stk. 9
Ny formand vælges på næste generalforsamling.
Stk. 10
Alt bestyrelsesarbejde er vederlagsfrit,
dog betaler VMCCDK kørselsudgifter
og let forplejning o.lign. udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.
§ 8 Økonomi
Stk. 1
Til dækning af landsforeningens udgifter
betaler hvert medlem et årligt kontingent,
som foreslås af bestyrelsen, men fastsættes og besluttes af generalforsamlingen. Kontingentet kan dog max. ændres
med 25% i forhold til det foregående år.
Stk. 2
Ved indmeldelse indbetales et gebyr der
fastsættes af bestyrelsen.
Stk. 3
Tilbagebetaling af dele af kontingent og
indmeldelsesgebyr, kan ikke finde sted.
Stk. 4
Kontingentet forfalder til betaling den 5.
januar. Er kontingentet ikke rettidigt indbetalt, mister man sin stemmeret til den
førstkommende generalforsamling. Er
man mere end 1 måned i restance slettes medlemskabet.

Stk. 5
Bestyrelsen kan lade foretage uanmeldt
kasseeftersyn.
Stk. 6
Landsforeningens regnskabsår følger
kalenderåret.
Stk.7
Revisor skal revidere årsregnskabet i
overensstemmelse med god revisorskik,
herunder skal foretages kritisk gennemgang af foreningens regnskabsmateriale
og dens forhold i øvrigt.
Stk. 8
Årsregnskabet skal opgøres således,
som god regnskabsskik tilsiger såvel
med hensyn til vurderingerne af posterne i status som vedrørende regnskabets
specifikation, opstilling og posternes
benævnelse.
Stk. 9
Foreningens reviderede regnskab offentliggøres på foreningens hjemmeside
senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Senest 14 dage efter
generalforsamlingens afholdelse, offentliggøres bestyrelsens beretning samt
referat af generalforsamlingen, ligeledes
på foreningens hjemmeside.
Stk. 10
Foreningens godkendte regnskab,
bestyrelsens beretning og generalforsamlingens referat offentliggøres i førstkommende udgave af Virago News efter
generalforsamlingens afholdelse.
§ 9 Lokalafdelinger
Stk. 1
Oprettelse af en lokalafdeling forudsætter godkendelse af landsforeningens bestyrelse. En lokalafdeling skal
bestå af mindst 10 personer, som er
medlem af landsforeningen samt ejer
og/eller bruger af en af landsforeningen godkendt motorcykel.
Stk. 2
Lokalafdelingerne forpligtiger sig til
mindst én gang hvert andet år at afholde et åbent arrangement for landsforeningens medlemmer. Dette kan
være i form af et selvstændigt træf,
eller et træf afholdt i forbindelse med
generalforsamlingen, en udstilling,
en fællestur eller et lignende arrangement. Evt. økonomisk støtte gives
af landsforeningens bestyrelse efter
gældende retningslinier.

Stk. 3
Lokalforeningernes bestyrelser forpligtiger sig til, en gang årligt eller på
forlangende af landsforeningens bestyrelse, at indberette antallet af medlemmer med godkendte motorcykler til
landsforeningens bestyrelse.
Stk. 4
Såfremt en lokalklub ikke længere
overholder ovennævnte krav, kan
landsforeningens bestyrelse vælge at
behandle lokalklubbens berettigelse
som lokalklub under Virago MC Club
Danmark.
Stk. 5
Eventuelle tvister lokalafdelingerne
imellem, ordnes af de respektive involverede bestyrelser.
§ 10 Arrangementer
Stk. 1
Der afholdes internationalt træf i samarbejde med europæiske Virago MC
klubber. Lokalklubber som ønsker at få
træffet, skal ansøge landsforeningens
bestyrelse skriftligt herom senest 6
uger før den ordinære generalforsamling året før, således at afgørelsen kan
offentliggøres på generalforsamlingen.
§ 11 Kludebutikken
Stk. 1
Kludebutikkens bestyrer vælges af
landsforeningens bestyrelse.
Stk. 2
Bestyreren varetager salg af landsforeningens tøj til klubbens medlemmer.
Stk. 3
Bestyreren sørger selv for at indhente
tilbud på nyt tøj og lignende.
Stk. 4
Alt indkøb af nye artikler skal først
godkendes af landsforeningens bestyrelse.
Stk. 5
Landsforeningens bestyrelse fastsætter priser på det udvalgte tøj.
Stk. 6
Kludebutikkens regnskabsår følger
kalenderåret.
Stk. 7
Kassereren for landsforeningen kan
foretage uanmeldt kasseeftersyn.
Stk. 8
De valgte revisorer for landsforeningen er samtidigt revisorer for kludebutikken.

News

Årsregnskab 2006

For god ordens skyld:
Regnskabet samt underskrift fra
revisor er klippet ud af den samlede
årsrapport.
Hele årsrapporten vil blive gennemgået på generalforsamlingen lørdag
den 26. maj 2007 kl. 13 (red.)
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En mc-trailer blev til - et gør-det-selv-projekt
I foråret 2002, og Bente og jeg så frem
til endnu en sæson med mange gode
ture og deltagelse i træf, Touring MC
skulle jo også besøges, jo, vi havde
kanon sæson foran os.
Der var jo bare lige det ved det, at jeg
kom så til at tænke på oppakningen
der skulle bag på min Virago 1100, for
der skulle jo mere og mere med, telt,
gerne med ståhøjde, en god stol til
sidde og nyde en enkelt kold, nå-ja der
skulle også et bord til, en god luftmadras var jo heller ikke at sige skie
til, fruens beautybox og lidt flydende
proviant skulle der være plads til,
støøn...
Nu var det jo langt om længe blevet
tilladt at have en trailer efter en MC
i Danmark, og de var jo begyndt
at komme på pladserne efter touring cyklerne, fine glasfiber trailere,
strømlinet og malet i MC-ens farve.
Jeg tænkte ”her er løsningen på mine
pladsproblemer” samtidig med at jeg
ikke mere skulle passe på lave broer,
ikke starte for hårdt, så Viragoen
stejlede, og at stellet ikke slaskede på
grund af den mildest talt dårlige og
iøvrigt livsfarlige vægtfordeling.
Jeg så misundeligt på de fine nye
trailere, importeret fra mange lande,
Holland, Tyskland, USA og så videre,
men der var ikke rigtigt nogle som
passede i stilen til min Chopper. Jeg
fik så den tanke selv at lave en, en der
skilte sig helt ud fra de strømlinede,
og jeg havde hørt i krogene, at dette
kunne lade sig gøre, også at få synet
og godkendt den, hvis der var udført
noget ordentligt håndværk.
Da jeg er udlært tømrer, besluttede jeg
at lave en trailer, som var en Dragkiste med buet låg på to hjul, og den
skulle samles i hjørner med håndlavede sinker (gammel måde at samle
kister og skuffer på).
Nu skulle jeg så på jagt efter stumper.
Det første jeg skulle bruge var en
aksel med affjedring, og her fandt jeg
så en udrangeret Combi Camp, hvor
teltet var så mørt at man umiddelbart

kunne stikke en finger igennem, og
resten nå-ja, jeg skulle jo kun bruge
akslen.
Det næste jeg skulle bruge var noget
træ der ikke vejede for meget, for
totalvægten på en MC trailer må max
være det halve af MCens vægt, så det
kunne ikke nytte at traileren vejede så
meget, at den ikke måtte laste noget.
Jeg fandt frem til en træsort der hedder abaki, også kaldet cigarkassetræ,
det er meget let og har ingen knaster
- perfekt.
Det næste der så meldte sig var
tæthed. Jeg kunne ikke have en bund
i traileren af træ, den ville godt nok
ikke ruste, men så måske rådne!!
Hvordan løser vi så den lille opgave?
Jo, Bentes bror arbejder til daglig med
glasfiber, så det var jo ligefor at jeg
blot skulle lave en form, så kunne vi
støbe en glasfiberkasse, hvor bunden
blev udført i en sandwich konstruktion som på lystbåde, så kunne den
da hverken ruste eller rådne, så det
gjorde vi.
Så var det bare at komme i gang. Det
første var at modificere akslen og få
svejset stellet (af en ven som er certifikatsvejser), så jeg kendte størrelse og
hjulplacering, dernæst glasfiberform
og støbning af glasfiber, på snedkerværkstedet og lave kassen, så slibe
og slibe, tre gange skibslak, polering
og så til sidst aptering med rustfrie
hængsler og lukkebeslag.
Man skal ikke regne på sine timer da
den så langt overstiger prisen på en
færdig trailer, men det var et spændende projekt.

uden anmærkninger, og Bente og mig
kunne nu komme rundt med alt vores
pik-pak lukket ned i en tæt trailer,
perfekt til ferieturen.
Jeg skiftede så min XV1100 ud med
en Dragstar Classic 650, som den også
blev godkendt til uden problemer,
men det var så svært at gå fra 1100 cc
til 650, så den blev hurtigt skiftet til
en Dragstar Classic 1100 som jeg kører
på nu, den kan trække det hele.
Jeg må desværre til at skille mig af
med ”trækket” grundet helbredsmæssige årsager, men sjovt har det været.
Keld Jensen (178)

Den skulle jo kobles til
min XV 1100, og da man
jo ikke kunne finde et
færdigt anhængertræk,
måtte min ven med certifikatet jo i gang med
at fremstille et. Det blev
udført i rustfrit stål, så
det, der blev synligt,
kunne poleres op.
Jeg kørte til syn, og
traileren blev godkendt
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Rejsedagbog - Ungarn i sol og regn (2)

Tirsdag den 1. august 2006
Det er godt vejr fra morgenstunden,
så vi må flytte os lidt efter skygge.
Vi har fået en tjekkisk familie som
nabo, 2 børn, en lille kone og en
“kæmpe” mand, som skal bo i 2
mikrotelte, der er også 2 hollandske
bikere ved siden af os, de laver ikke
andet end at pudse på deres MC’er
- til sidst ønskede jeg, at jeg var en
måge med dårlig mave .
Sidst på dagen begyndte det at regne,
så vi hyggede os i forteltet med vin og
et spil kort.
Onsdag den 2. august 2006
Der har regnet en del i nat, efter
morgenmaden var vi inde i den lokale
by, det er en rigtig turistby, efter lidt
handlen og nogle regnbyger er vi tilbage i teltet, hvor vi får spillet lidt kort
imellem bygerne.
Om aftenen er det blevet noget køligere, så vi må have en skjorte med
lange ærmer på.
Torsdag den 3. august 2006
Den tjekkiske familie rejser hjem, de
har kun haft deres bil at sidde i under
alle regnbygerne, så det forstår man
godt.
Det er blevet køligere, så vi og alle
andre må have en trøje på.
Dagen går med at spille kort og hente
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en pizza imellem bygerne.
Om aftenen løber vi op til isbaren og
spiser vores obligatoriske isdessert
(sådan en skal vi altid have på vores
ferie).
Fredag den 4. august 2006
Ja - så er det afrejsedag, vi vil begynde at køre mod nord, der er mange
tilskuere, da vi skal starte.
Vi kører ud fra campingpladsen og
ind på en tank for at få benzin og nu
begynder det atter at regne.
Vi glider ind i trafikken og finder vejen mod Østrig. Vi vil stadig køre på
landevej og så vil vi igennem Wien.
Regnvejret er små byger, men da vi
når Wien, får vi en af de kraftige.
Turen igennem Wien bliver en del
længere end beregnet, for det er ikke
til at finde rundt.
I Wien har de sporvogne med dertil
hørende skinner i vejen og de bliver
bare glatte når det regner, så efter vi et
par gange er skredet ud på skinnerne,
krydser vi dem i sneglefart.
Til sidst giver vi op og må ud på
motorvejen for at finde ud af byen.
Efter en kort tur på motorvej, kører vi
på landevej igen, nu er regnen rigtig
taget til og vi gør holdt ved et gasthof
for vi vil gerne sove i tørvejr. Men
nej, de har ingen værelser, vi begyn-

der at grine, for i
foyeren, hvor vi
står i vores våde
MC-tøj, er der en
mindre sø.
Den flinke (trods det våde gulv) Mutter, ringer rundt og finder et ledigt
dobbeltværelse med tilhørende garage til MC’erne i en lille by, Swartzbach. Kampen bliver nu at finde byen
i silende regn og halvvejs mørke, efter
hendes beskrivelse på tysk, men vi er
garvede bikere og har prøvet det der
er værre, så vi finder den lille by ca. 2
km op af en lille bjergvej.
Vi kører MC’erne i garage og tager
kun det nødvendige oppakning af,
efter et varmt bad, en schnitzel og et
par store øl i krostuen, går vi hurtig i
koma på værelset.
Dagens etape: 328 km
Lørdag den 5. august 2006
Har sovet godt i nat, tøjet er ikke helt
tørt, men vi må bide i det sure æble og
kravle i tøjet.
Da vi har kørt få km begynder det at
regne, det er en flot tur langs Donau,
bare synd at det regner!
Vi gør holdt ved et supermarked og
får lidt at spise, der er mange mennesker på cykelferie langs Donau.
Sidst på dagen tager vi regntøjet af,

News

Hamburg på campingpladsen
ved Ikea. Campingsmutter
kender os, så vi får en god
plads tæt på toiletbygningen.
Efter teltet er slået op, kører
vi til den nærmeste grill,
det er ved at være sent, da
vi når tilbage, vi pumper
hurtigt luftmadrasserne
op og når ikke i bad, så
fødderne hørmer!
Dagens etape: 527 km

men det skulle vi aldrig have gjort,
for umiddelbart efter kørte vi ind i en
mega regnbyge.
Vi må igen ind på et Gasthof, som viser sig at være et missionshotel, men
pyt, vi er i tørvejr og der er garage til
MC’erne.
Da det er dagen, hvor vores bikervenner, skal giftes (tillykke med det og
hold ud) vil Lis og Jeg også have bryllupsmiddag.
Vi får suppe, steg og is og en stor
flaske vin (ikke alkoholfri ) til at skåle
tillykke i.
Dagens etape: 324 km
Søndag den 6. august 2006
Vi fik morgenmad tidlig og så ud i
regnen igen, kromutter ønskede os
god tur, vi fortsatte op af landevej nr.
85 ind i det gamle østtyskland. Hvis
ikke vejret havde været så dårligt,
havde det været en rigtig flot tur.
Under en af de rigtig kraftige byger
kravler vi i læ i et busskur, mens vi
står der kommer 2 tyskere på to 4
hjulede MC’er, den ene har en lille
campingvogn på slæb og den anden

en trailer, de krøb i ly i busskuret på
den modsatte side.
I dag har vi ikke sammenlagt kørt 10
km i tørvejr, så vi er ikke bare våde,
men rigtig våde, så sidst på dagen
finder vi igen et Gasthof.
Dagens etape: 321 km
Mandag den 7. august 2006
Vi får tidlig morgenmad og begynder
at pakke MC’erne, MC- tøjet er helt
vådt og støvlerne kan ikke længere
holde vandet ude.
Jeg tager Lis’s føntørrer og trækker
mine strømper uden over og starter
føntørren. Efter 2 minutter kommer
Lis og spørger hvad det er der hørmer
så meget, det er bare mine strømper, som jeg er ved at tørre med din
føntørrer! Strømperne havde jeg brugt
i 12 dage, så pyt - men nej! - på med
våde strømper.
Efter en times kørsel klarer vejret så
meget op at vi kan smide regntøjet, og
humøret stiger.
Vi kører igennem Harzen og udenom
Braunschweig og efter en kort landskonference beslutter vi os for at nå til

Tirsdag den 8. august 2006
Tidligt op, for i dag vil vi bare hjem,
men vi vil lige forbi Louis. Mens vi
pakker får vi et par byger, så er kursen lagt.
Inde ved Louis er der en del mennesker, Lis køber en kniv til bæltet, som
skal være privat, for min vil hun ikke
bruge mere, for som hun siger ”du
bruger din kniv til alt muligt også til
at fjerne fodvorter med” :-)
Efter handlen af chrom og læder er
det op på MC’erne og så er kursen sat
mod nord, et kort stop ved grænseboderne og ved pølsevognen i Padborg.
Der er en del vind, så man skal holde
ved styret, vi møder et norsk par, ham
på MC med sidevogn og hende på
solo MC og de gik bare til stålet. Vi er
hjemme kl. 20.30 med alle lemmer i
god behold, så selvom det har regnet
en del, har vi haft en god tur, så når
julen er vel overstået, skal vi planlægge den næste ferie.
Dagens etape: 507 km
Vi har kørt 4500 km og brugt ca. 4500
kr. til benzin og ca. 3200 kr. til overnatninger.
Lis har kørt 20.05 km/l på Dragstar
650 og jeg har kørt 17.01km/l på Wildstar 1600.
Har du lyst til at læse om andre ferier,
kan du gå ind på vores hjemmeside:
www.123hjemmeside.dk/motorcykelferier
De bedste tilbagelænede hilsner
Lis og Preben Jervild 1770
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Internationalt træf 2007
Info om tilmelding:
Hanksville Farm ved Svalöv I Sverige
danner i år rammen om det 10. Internationale træf i dagene 8.-10. juni.
YCCS fejrer desuden 10 års jubilæum
i år, så der er lagt i kakkelovnen til et
brag af en fest.
YCCS har trods, protester fra det
internationale samarbejde, valgt at
lægge et deltager loft på 600 personer.
Det er derfor meget vigtigt, at man
tilmelder sig træffet på forhånd. Vi
har valgt at sammenfatte en samlet
tilmelding for Virago MC Club Danmarks medlemmer, således at ingen
ankommer til træffet forgæves.
Tilmeldingen er bindende og skal
være udlandkoordinatoren i hænde
senest 8. maj.
Du kan tilmelde dig ved at sende en
mail til udland@viragomcclub.dk
med angivelse af navn og medlemsnummer, samt evt. navn og medlemsnummer på bagsædepassager.
Du kan også benytte formularen der
er lagt op på Virago MC Club Danmarks hjemmeside.
Du vil efter tilmelding modtage en
kvittering herfor i form af en mail fra
undertegnede ca. 4-5 hverdage efter
modtagelsen.
Har du ikke mail, kan du i stedet
benytte nedenstående tallon, og sende
den pr. brev. Du vil i stedet for mail få
din tilmelding bekræftiget pr. telefon.
Der vil på bagrund af de indsendte
tilmeldinger blive udarbejdet en
deltagerliste, som vil blive videregivet
til YCCS.
Skulle der være et par personer som
vil stå for et opsamlingspunkt for
samlet kørsel, hører jeg gerne fra
dem, og vil gerne være behjælpelig
med formidlingen. Har dog ikke
mulighed for at deltage selv, da jeg
ankommer til træffet direkte fra Bornholm.
Mange tilbagelænede hilsner
Krølle (498)
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SAMLET TILMELDING FOR VMCCDK - læs info fra Krølle

Tilmelding pr. mail:
udland@viragomcclub.dk
Tilmelding pr. brev:
Navn:

Navn (bagsæde):

Medlemsnummer:

Medlemsnummer:

Telefon:

Sendes til:
Att: INT2007
Lars Vendelboe Holmberg
Gammel Vartov Vej 25c, 1,-4
2900 Hellerup

07-009

Vira-super-go’ forsikring
Som medlem af Virago MC Club Danmark får
du 18 % i rabat på dine forsikringer, hvis du
har mindst 2 forsikringer hos Topdanmark,
hvor den ene skal være en motorcykelforsikring.

Ring 70

13 7● 9 ● 13

Priseksempel til 535 Virago incl. ansvar og kasko:
Postnr.:
2500
5000
3200
5 års anciennitet
4.566 4.263 3.812
3 år som elitekører
2.367 2.214 1.980

og hør mere - eller klik på www.topdanmark.dk/virago

News

Set i Fredericia
Lad det være sagt med det
samme: Billederne yder på
ingen måde retfærdighed
over for virkeligheden! Og
det er heller ikke Virago’er
eller Star, der pryder disse
fotos.
For inspirationens skyld får
du dem alligevel, ifald du
pusler med planer om at
pynte lidt på standarden.
Eller drømmer om den
store lotto-gevinst :o)
Tak til Chrome (220) for fotos

Flere oplysninger, fotos og links på:
www.drottmotorcycles.se
www.customkiile.dk
www.i-cm.se
www.custombykent.com
www.starlak.dk
www.drottmotorcycles.se
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Tak til Aude (808) for avisklip
fra Roskilde Dagblad

Entrepriser på motorcykel:
En pris for hele træffet - Dkr. 400,- pr. person
(børn under 12 år gratis)
Hvis du ikke kommer på motorcykel, kan du
købe aftenbillet, fredag eller lørdag.
Gælder mellem kl. 16.00 og 03.00:
Dkr. 250,- pr. person pr. dag
(Aldersgrænse 18 år)
Billetter sælges kun i entreen til Scandinavian Bikemeet.
Billetkasserne åbner:
Torsdag d. 17. maj kl. 12.00
Billetkasserne accepterer kun danske kroner

www.scandinavianbikemeet.com

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
H S C ustom
�

Lej en MC-transporter
For 1 eller 2 motorcykler
Max vægt 750 kg, Last max 600 kg
Ring for indfo:
LGudlejning v/Lars Guldborg
tlf. 21639522
indfo@lgudlejning.dk
www.lgudlejning.dk

�

Skolelodden 1
4534 Hørve
« 61 33 02 19
¬ 88 97 03 63

Lædertøj og tilbehør
www.hs-custom.dk

Der kan tegnes dobbeltannonce
lodret eller vandret.

Her er plads til din annonce
Pris: 500 kr. for 6 numre

Faktureringspris:
1.050 kr. - for 6 udgivelser.
Det er muligt at nøjes med
3 udgivelser - pris aftales særskilt.
Annoncering:
Per josefsen
pjf@vestas.com
Layout:
Gitte Salomon Hansen
redaktionen@viragomcclub.dk

estil ferieopholdet direkte ved ejeren af ferieboligen.
27352308
e de gode muligheder for opholdSEi nr.luksushusene
på

I mere til hytteferie, camping eller ophold i ferieligheder eller værelser, så se mulighederne på
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Køb/Salg/Bytte
Medlemmernes gratis markedsplads

Sælges

Sælges - intet foto

Tilbehør Sælges

Yamaha XVS Dragstar Classic , 1100
ccm, ‘00, km 7.500, Lysgrøn/grøn metallic. En flot Mc, med masser af trækkraft, vindskærm, ryglæn fodplader
udstødning med 2 løse fløjter så lyden
kan tilpasses efter behov.

Yamaha Virago XV535, sort, ’97,
14.000 solskins km., sidetasker,
bagsæde, velholdt og driftsikker.

Til Wildstar xv 1600:
Canyon saddeltasker komplet
Pris: 3.000 kr.
Silverado vindskærm justerbar komplet
Pris: 3.000 kr
Lower wind deflektor
(kan kun monteres sammen med
Silverado vindskærm)
Pris: 800 kr

Pris: kr. 129.800
Henvendelse:
Keld Jensen (178)
tlf. 98 15 14 00 el. 70 24 00 72

Pris: 59.500 kr.
Henvendelse:
Carsten Jensen (1343)
Tlf. 28 60 49 50

Henvendelse:
Bruno Kristoffersen (2499)
Tlf: 20 26 18 12
Hjemmebygget trailer der er registreret til cyklen, kan der gives et fornuftigt bud på.
Red: På side 15 kan du læse Keld
Jensens historie om, hvordan han har
bygget en trailer til Wildstar’en.

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.
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Viktor er ramt af influenza
- og må desværre blive i sengen.
Han vender stærkt tilbage i næste nummer
Hvis du ikke kan vente, må du gerne tegne selv :o)
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