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Fra redaktionen
Det er nu et år siden, jeg overtog bladet, og jeg må sige,
jeres opbakning har været overvældende!
Heldigvis har det ikke været nødvendigt at gøre alvor af
”truslen” om at bringe tomme sider, for fotos, beretninger og tips om dit og dat er jævnligt havnet i indbakken,
og det skal I altså ha’ et kæmpe tak for!
En særlig tak - ikke til søens folk - men til de af jer, som
jeg har jagtet, bagbundet og kastet til jorden for at få de
gode historier og fotos. Jeg ved, jeg kan være fæl i den
henseende...
Ikke desto mindre er det jeres - medlemmernes - bidrag,
der gør bladet interessant og levende, så jeg fortsætter
jagten. Nu er I advaret :o)
Sommer er lig med ferie, og til de af jer, der tager mc’en
på ferieturen, skal lyde en kraftig opfordring om at medbringe kameraet - og så sende de fede, glade, herlige,
smukke feriefotos til redaktionen, når I kommer hjem.
Imens I ordner det, ta’r jeg en velfortjent slapper i tilbagelænet stil herhjemme i hængekøjen.
Pas godt på jer selv - og ha’ en forrygende sommer :o)
GSH (394)

www.masi-import.dk
tlf. 59 47 00 46
www.highwayhawk.com
anviser nærmeste forhandler
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Nyt fra bestyrelsen
Så kom der endelig gang i træffene
igen efter en lang, men mild vinter.
Her ovre fik vi slet ingen sne overhovedet, så hvis sommeren bliver lige
så varm som vinteren, så tegner det
til en rigtig god sommer, hvor vi skal
møde en masse dejlige mennesker
med samme interesse som vi selv har,
nemlig MC
Her i VMCCDK har vi netop overstået vores årlige generalforsamling,
som blev afholt hos Custom MC Club
Esbjerg, en stor tak til jer for et flot
og vellykket træf, det er altid rart at
komme hos jer.
Der var ikke så mange fremmødte,
som vi havde troet, og der var ikke
mange nye VMCCDK medlemmer
at hilse for på det er næsten altid de
samme, som kommer. Det synes jeg
er synd, for det er utrolig hyggelig at

mødes på sådan en måde.
Vi i bestyrelsen vil gerne have nogle
forslag til, hvordan vi kan få lokket
flere med til sådan et arrangement,
for det ville da være rart, hvis der
kom flere. Vi var ca 10% af medlemmerne, men vi skulle da helst op på
20-25% SÅ FOLK - OP AF STOLENE
OG KOM MED NOGLE FORSLAG SÅ
VI KAN KOMME TILBAGE TIL DE
GODE GAMLE VIRAGO DAGE
Generalforsamlingen forløb utrolig
fint, der var næsten ingen ting at
diskutere, og det tyder på at medlemmerne er tilfredse og har tillid til den
siddende bestyrelse, det siger vi tak
for. Vi forsøger så godt vi evner og
kan, vi har vores ideer men kan også
godt bruge nogle fra JER.
Vi har måtte sige farvel til Per Josefsen som bestyrelsesmedlem. Han
har meldt fra pga han har fået en del
rejse aktivitet i forbindelse med sit

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


arbejde, og derfor følte han ikke, han
kunne passe det 100% sammen med
sit arbejde.
Vi andre i bestyrelsen vil sige tak for
godt sambejde, og ønsker Per held og
lykke med sit nye job, samtidig kan vi
så sige velkommen til Flemming Kirk
som nyt bestyrelses medlem, vi skal
nok sørge for at du ikke kommer til at
kede dig (ha ha).
Det var lige det for denne gang. Referat af generalforsamlingen kan læses
andet sted i bladet.
Med tilbagelænet og gode sommer hilsner
Formand Tage Knudsen (1992)
PS PS PS...
ER der nogen af jer der ude, som er
kendt på Bornholm og kender en campingplads, som er biker venlig, må I
gerne sende mig en mail på
wildstar@esenet.dk
Så vil jeg og 10 andre blive meget glade.

Krølle har knoklet hele vinteren:

www.viragomcclub.dk
har fået nyt design - kig forbi

Familiens nye plæneklipper?

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

Årgang

Model

Farve

Udstyr

Km

Pris

1999

XV 1100

Blå/Koks

20

114.900

1991

XV 1100

Sortmetal

17

74.900

1992

XV 1100

rød/sølv

effekt potter, fodplader, fremrykker, ekstra
lygter

41

79.900

1998

XV 1100

Bordeaux

fremflyttersæt, chrom håndtag, sidetasker,
toolbox, øjenskygger

41

106.900

2004

XV 535 DX

Grøn/beige

sissybar, fuld servicebog

4

74.900

2000

XV 535
Virago DX

sort/bronce

nyt bagdæk, nyt fordæk, ny serviceret,
lædertasker, fremflyttersæt, sissybar, 2 ekstra
lygter, toolbox, chrom håndtag, highway hawk
spejle m.m., udstyr for ca. 15.000 kr.

14

72.900

1998

XV 750

Bordeaux/gul

1 ejer, sissybar + bagagebærer, sidetasker,
toolbox, styrtbøjle med ekstra fodhviler,
vindskærm

32

89.900

1988

XV 920

Sort

hårde sidetasker, effekt udstødning, ekstra
crom, sissybar + bagagebærer, ny synet

71

49.900

2000

XVS 1100
Drag Star

Sort

1 ejer, fuld servicebog, sidetasker + holder,
sissibar

9

129.900

2000

XVS 650
Drag Star

Hvid

sissybar, sidetasker, rask udstødning, høj styr,
ekstra lygter, armerede bremseslanger

23

89.900

Rask sidepiper, fremflytter, 2 nye dæk
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Værktøjskassen
Så holder man der og tror at man skal
skifte til reserve og så sker der ikke
noget, og så lige midt i en herlig ferietur. Fra Erik fik jeg denne mail:
” Hej Claus! Jeg er den delvis lykkelige
ejer af en Yamaha Virago XV1100 årgang
1998. Jeg har problemer med at koble om
til reservetanken, som du ved, er det en
magnetventil, der skal aktiveres. Jeg kan
høre at magnetventilen ”klikker” men den
åbner ikke for benzinen.
Hvor omfattende er det at komme til at
skille ventilen, skal tanken af?
Hvad er prisen ved en forhandler?
Det er en daglig plage at mangle de 3 liter, der er i reserve.”
Den er der måske flere der har været
på, så her er hvad jeg gjorde:
Der er nemlig ikke nogen magnetventil, det eneste reserve knappen gør, er
at give benzinpumpen lov til at køre
igen, det er den der klikker, efter at
den er blevet afbrudt af tankmåle-

ren når den øverste tank er tom. Jeg
fjernede knappen helt, (en ledning
mindre på styret) kortsluttede ledningerne nede under sædet og brugte
lampen i omdr. tælleren sammen
med km. tælleren som rettesnor for,
hvornår det tiden. Lampen tændes
ligeledes af føleren i den øverste tank.
Så når der ikke sker noget, er det fordi
der ikke er mere benzin på.
Hvad kan ellers få en ellers fed ferietur til at blive slank? Knækkede
kabler f.eks. Det er der flere løsninger
på. Der kan fås et universal reparations sæt med friske inder kabler til
gas og kobling, der medfølger diverse
”endeknopper” til at montere, når det
nye kabel er trukket ind i det gamle
yderkabel. Det er billigt og fylder ikke
meget, som en dåse skosværte eller så.
Ellers er det en god ide at medbringe
en reserve at hver. Mange, som har
skiftet til stålarmerede kabler, har de
originale liggende i god stand, tag
dem med. Kører I flere sammen, skulle det være nok at én har med.
De nyere 1100 har dobbelt gaskabel
træk/skub, springer trækket kan man i

Claus Ørnfeldt
Willemöes (248)
Mail spørgsmål til:
claus@eagleone.dk

en snæver vending bruge skubkablet i
stedet, og man er videre.
Punkteringer er heller ikke på den
fede side, hav en flaske Dækpilot
med, og allerbedst; start en længere
ferietur på friske dæk, de har det med
at give færre problemer.
Husk endelig at checke vandstand på
batteriet, og tage en håndfuld sikringer med i lommen, de koster en femmer og den er givet godt ud.
Jan har indsendt flere spørgsmål, som
jeg vil forsøge at besvare i næste nummer. Det handler lidt om tændrør og
karburator justering.
God ferie.

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

News

På langtur for første gang?
Tidligere medlem af VMCCDK, Eddy Larsen, har kørt mange langture og har dermed samlet en lang række gode erfaringer.
Redaktionen har fået tilladelse til at bringe Eddy’s råd her i bladet, så du også kan drage nytte af dem.
Erfaren mand er som bekendt værd at gæste.

Går du rundt med planer om at begive dig ud på langtur, og har du aldrig
har prøvet det før – er her et par gode
råd, som du måske kan få glæde af!
Pak motorcyklen pænt
Når man planlægger langture melder
der sig hurtigt det spørgsmål – hvad
skal jeg/vi have med på turen? Selv
med alle de moderne taske- og kuffertsystemer der findes i dag, er bagagepladsen begrænset. Der er altså kun
plads til det mest nødvendige og mest
praktiske.
Under mine langture (ca. 35.000 km.
fra Spanien i syd til Nordkapp i nord)
har jeg set mange former for oppakninger!
Det strækker sig lige fra det mest
sirlige, til noget, der mest af alt har
mindet om de læs, man laver til ”småt
brændbart” lørdag formiddag! Sorte
plastsække og gule nettoposer bundet
fast med pressegarn – pynter ikke på
nogen mc!
Når vi kører, har vi to sidetasker og
en pæn sort sportstaske på bagagebæreren.
I tasken har jeg lagt en 6 m/m finerbund. Oven på sidetaskerne har vi
vores soveposer. Der ikke ret mange
campinghytter, hvor der er sengetøj
– de findes dog.
Der ud over en tanktaske til de småting, man hele tiden skal bruge – fotoapparat, vandflasker, papirservietter,
smøger, m.v.
Vand er vigtigt!
Husk altid en flaske vand i tanktasken,
på mange rastepladser er det angivet
om vandet kan drikkes.
Kører man syd på i fuld mc-påkædning
og temperaturen sniger sig op på 30-35
grader – så dehydrerer man hurtigere
end de fleste forestiller sig. Så vand er
det vigtigt, at have ved hånden.

Husk regntøj
Uanset hvad man vælger, at tage med på
turen, er der et par ting som det er meget
uklogt, at lade blive hjemme. Hvis man
kører i lædertøj eller anden ikke vandtæt
beklædning, er det vigtigt med et sæt
godt regntøj og et par overtræksstøvler.
Uanset hvad fabrikanterne lover, er læder
ikke vandtæt og heller ikke læderstøvler.
Har man kørt tre fire dage i stangregn så
bliver man våd! Og det kan nemt tage tre
til fire dage inden en læderdragt er bare
nogenlunde tør.
Personligt foretrækker jeg en vand- og
vindtæt textildragt og overtræksstøvler
– så er man selv tør og hele dragten er
knastør næste morgen!
Om at pakke tøj og sko
Uanset hvad man vælger, at tage med
er det en god ide, at rulle alt det sammen, der kan rulles. T-shirt, undertøj,
bukser, trøjer, m.v.
Tøjet rulles enkeltvis og pakkes ned
– uanset hvor utroligt det end lyder
så øger man sin bagagekapacitet med
10-20 % alt efter hvad man vælger, at
tage med.
Hvis man har plads til en lille bagagesæk, er det en god ide at have sit
skiftefodtøj i denne, fodtøj fylder meget hvis det pakkes sammen med det
øvrige tøj.

Hvis man kører flere sammen, er det
en god ide at aftale, hvor tit man skal
holde pause.
Når vi selv kører, holder vi pause
når vi tanker, og så en pause imellem
tankningerne, og det gør vi uanset
hvad tid på dagen det er.
Fif til damerne
Kører man syd på, støder man stadigvæk på de traditionelle sydlandske
toiletter – de såkaldte pedal-lokummer.
Efter hvad min kone fortæller, kan
det være ret besværligt, at forrette sin
nødtørft på et sådant toilet, når man
er iført stive mc bukser og flere lag
tøj inden under. Når man skal holde
hvil er det derfor en god ide, når man
vælger rasteplads, at sikre sig, at der
forefindes et handicaptoilet – disse
toiletter er nemlig altid med kummer
som vi kender dem.
Når rastepladsen adviseres på vejen,
er der som regel altid et lille skilt der
angiver, at her er der handicaptoilet.
Nogle få råd, som du, der planlægger
en langtur måske kan få glæde af.
Med venlig mc hilsen og god fornøjelse.
Eddy Larsen

Undgå øm bagdel
Ømme bagdele er jo et kendt begreb
for dem, som har prøvet, at køre langt.
En god ide er, at man fra dagens start
jævnligt holder en pause. Så undgår
man i nogen grad, at få ”smadret”
halebenet.
Hvis man fra dagens start synes, at nu
skal den have en ordentlig skalle, så
risikerer man at blive så øm bag i, at
det ikke forsvinder den dag - uanset
hvor mange pauser man holder resten
af dagen.
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En kort, en lang tips til to ture
Den korte
Normalt forbindes ordet træf med
en hel weekend, men sidste torsdag i
måneden fra - kl. 18 - er der mulighed
for at nøjes med at komme på ”træf”
en enkelt aften.
Her kommer rigtig mange motorcyklister, så der er nok at se på, og i ca-

Lidt længere væk...

Bed & Breakfast Dannevirke
ligger ved afkørsel 7 Owschlag på motorvej A7
mellem Flensborg og Hamborg. BB Dannevirke er dansk ejet
og ligger midt i byen, lidt tilbage trukket fra hovedgaden i Owschlag.
Stedet råder over garage med plads til 10 - 15 motorcykler.
MC folk er meget velkomne, da ejer selv er mc kører.
Se mere på www.bb-dannevirke.eu



feteriaet, der er på pladsen, kan man
købe lidt til maven og ganen.
Fænomenet, der kaldes Søby Træf,
finder sted på Vestermarken 59, Kølkær. Søby ved Fasterholt sydøst for
Herning.
Info: Helle & Kim, tlf. 9714 7498

News

Side 9-cyklen

Dragstar 1100 Classic årgang 2000
til salg - se side 23

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



News

Virago MC Club Danmarks budget for 2008
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Referat af VMCCDK Ge

Tid og sted: Lørdag den 26. Maj 2007 k
Deltagere: 48 ste

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Formandens beretning
Regnskab 2005/Budget 2007 og
Kludebutikken
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af formand
Valg af to revisorer
Eventuelt

1. Valg af dirigent, referent og
stemmetællere
Dirigent:
Glenn Larsen , medlem nr. 331
Stemmetællere: Dott og Anette
Referent:
Johan Asring, medlem nr. 2533

2. Formandens beretning

SÆSON START/SLUT: Sidste år
talte Jørgen om sæsonstart, hvor
11 cykler mødtes på Langelinie
for at deltage i bakkeåbningen.
Herovre vest på, starter vi sæsonen med vores årlige skærtorsdags-træf på Esbjerg Torv. Vi var
ca. 60 mc-ister til morgenkaffe her
i klubben, hvorefter vi blev eskorteret til torvet af 2 politimotorcyklister. Dagen blev på sædvanlig
vis afsluttet med en lille bitte fest.
Vest på slutter sæsonen, når øllet
trækker mere end køreturen.

12

KLUDEBUTIKKEN: Kludebutiken er oppe at køre for fuld kraft.
Gitte (2040) har fået lavet ny kollektion. Alt kan ses udstillet her
på træffet.
YAMAHA: Vi har i bestyrelsen
haft møde med Yamaha’s Morten
Brondbjerg, hvor vi blev enige
om at styrke vores samarbejde.
Tilskuddet til Virago Danmark
forbliver det samme, derudover
betalte de ca. halvdelen af udgifterne til Info-folder, visitkort og
kalendere, så det må vi sige er
flot. I februar stillede Yamaha en
stand til rådighed på MC-Messen
i Herning, hvor vi havde 8 cykler
udstillet. Vi mener selv at vi havde den flotteste stand på messen.
Vi havde en forrygende weekend, og vi fik 21 nye medlemmer.
Yamaha kommer til Internationalt
træf i Sverige med deres nye udstillingsbus. Og så vidt vides, vil
de lave nogle aktiviteter.
TOPDANMARK: Aftalen me Topdanmark forbliver på 18% på alle
forsikringer man tegner i Topdanmark, så der er lidt at spare. Det
skal lige nævnes at Topdanmark
samtidig støtter klubben med
nogle godt betalte annoncer.

MEDLEMMER: Vil jeg ikke komme nærmere ind på, da jeg ved at
Helene har de helt nøjagtige tal
og bevægelser, med hensyn til udmeldelser og indmeldelser.

HJEMMESIDE: Hjemmesiden
skulle gerne komme op at køre
inden for en måned. Og det er
endelig lykkedes at finde en ny
webmaster – nemlig Flemming
Kirk (2408), som overtager så
snart vi er færdige med det endelige opsæt.

VORES ”EGNE” MASKINER: Vi
har fået lavet en liste over, hvilke
maskiner der er i ”familie” med Virago/Star. Listen vil komme på hjemmesiden når den er oppe at køre.

NEWS: News har fået nyt format
og nyt layout. Efter H.E. valgte at
trække sig som trykker, måtte vi
finde en ny trykker, derfor valgte
vi at lave et helt nyt blad. Der er

lagt rigtig mange timer i det nye
blad. Gitte (394) har været på
kursus, for at vi selv kan lave så
meget som muligt. Samtidig er
der koblet nye programmer til.
Økonomien på bladet ved at skifte trykker: Der var 40% at spare i
forhold til H.E.
Set ud fra det som medlemmerne
indsender af materiale til Gitte,
må vi gå ud fra at I synes godt om
bladet og at I gerne vil bakke op
omkring det, så bliv endelig ved
med at sende indlæg. Jeg ved at
Gitte synes det er dejligt at der er
indlæg som må ligge over til næste blad p.g.a. mangel på plads.
ØKONOMI: Vores økonomi, ser
rimelig ud. News er blevet noget
billigere at få trykt, men i år er der
brugt en del penge på kurser og
EDB programmer. Samtidig har vi
brugt penge på info-foldere, visitkort og kalendere. Dette fortæller
Helene mere om.
LOKALKLUBBER: Vi har desværre måtte sige farvel til 2 klubber. Virago MC Storstrømmen og
Custom MC Club Fyn. Dette har
dog ikke haft nogen indflydelse på
medlemstallet i Virago Danmark.
TRÆF: Der har været de sædvanlige
træf. Først skal nævnes det Internationale træf på Klinteborg, som gik
over al forventning og som var meget velorganiseret. Træffet blev afholdt af Turklubben. Træffet i Østrig
ved FakerSee, skal også lige nævnes
her, hvor ca. 30 mc-ister fra Virago
Danmark havde taget turen derned.
FARVEL: Per Josefsen har valgt at
trække sig som bestyrelsesmedlem
for FYN p.g.a. arbejde.
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eneralforsamling 2007

kl 13.00 hos Custom MC Club Esbjerg
emmeberettigede

ÆRESMEDLEM: Bestyrelsen har
valgt at give Jan Grubbe (227)
status som æresmedlem, efter
indstilling fra Anker Nielsen, formand for Virago Vestsjælland.

Formandens bertning blev godkendt med applaus.

3. Regnskab 2005/Budget
2007 og Kludebutikken

Helene startede med at oplyse, at
der pr. d.d. var 734 medlemmer +
4 nyindmeldte på dagen.
Herefter blev regnskabet grundigt
gennemgået og godkendt uden
bemærkninger.
Budgettet blev godkendt uden
bemærkninger og der blev oplyst,
at tilskuddet til generalforsamlingstræf blev forhøjet fra kr. 120,til kr. 150,-.
Regnskabet for Kludebutikken
blev gennemgået og godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag

Forslag nr. 1 stillet af bestyrelsen
(tidspunktet for afholdelse af generalforsamling) blev enstemmigt
vedtaget.
Forslag nr. 2 stillet af bestyrelsen
(rygmærker) afstedkom megen
debat for og imod, hvordan skulle
rygmærker defineres, hvordan
skulle køretøj defineres og er rygmærker kun synlige, figurer eller tekst.
Bestyrelsen trak forslaget og bad
medlemmerne om input til, hvor-

dan paragraffen kunne formuleres, så den bliver mere i trit med
virkeligheden.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Tage Knudsen (1992), Lars Vendelbo (498), Helene Nielsen (1683)
og Johan Asring (2533) villige til
genvalg. Per Josefsen (2792) ønsker
ikke at fortsætte.
Sjælland: Lars og Johan blev valgt
Fyn: Ingen kandidater, Flemming
Kirk (2408) blev valgt
Jylland: Tage og Helene blev
valgt.
Suppleanter: Ole Nielsen (685) for
Sjælland og Jens Schmidt (794)for
Jylland blev valgt.

6. Valg af formand

Tage genopstillede og blev valgt
uden modkandidater.

for er man så mc-ist ?
Per (2792) Esbjerg valgte at holde
generalforsamlingstræffet fordi
der ikke havde meldt sig en arrangør fra Sjælland.
Gitte (2040) Vestsjælland arrangerede sommerfest sidste år uden
nødvendig opbakning fra medlemmerne, derfor sagde de nej til
at holde generalforsamling.
Bjarne (x) Der var kun 4 til arrangementet ved Herning Messen
Lars (498) opfordrede Vestsjælland til at arrangere næste generalforsamling og tilbød hjælp fra
Outriders.

7. Valg af to revisorer

Tage (1992) Efterlyste en frist for
hvornår Vestsjælland kunne vende tilbage med svar på om de ville
arrangere – FRISTEN SAT TIL 1.
NOVEMBER 2007.05.29

8. Eventuelt

Tage (1992) Har overhovedet ikke
modtaget nogen henvendelser fra
den nye lokalklub ”København”

Som intern revisor blev Claus
Christoffersen (544) og Bjarne
Madsen (1732) opstillet og valgt.

Gitte (394) Takkede for opbakningen af News og opfordrede til at
indsende billeder
Svend (2849) Efterlyste Star-tøj,
Gitte (394) oplyste at det efter
Yamaha’s beslutning kun ligger
hos Yamahaforhandlere.
Spir (544) oplyste at sidste 10 års
generalforsamlinger fordelte sig
med 1 på Sjælland, 2 på Fyn og 7
i Jylland
Ole (685) Fortalte om hvor langt
der er fra Jylland til Sjælland og
omvendt – Det er nødvendigt
med opbakning af hinandens arrangementer.
Alice (2342) Hvis man ikke gider
at deltage i arrangementer, hvor-

Lars (498) Internationalt Træf
– savner at modtage tilmeldinger
– der er ikke adgang uden forhåndstilmelding og maks.grænse
på 600 deltagere bliver fulgt. 2008
bliver holdt i Finland, nærmere
info i News.
Glenn (331) Syd har 10 års jubilæum (og ringede med klokken i
baren). Vil gerne være reserve for
afholdelse af generalforsamling i
2008 ellers som arrangør i 2009.
Spir (544) Takkede den afgående
bestyrelse for indsatsen.
Tage (1992) Takkede for god ro og
orden og lukkede generalforsamlingen.

13

News

Debatindlæg
Tanker på kontoret (læs: styrthjelmen)
på vejen hjem efter generalforsamlingen pinselørdag … tværs over Jylland
og Fyn hjem til Kalundborg.
Her på mit lille kontor, hvor jeg kun
kan høre og mærke vinden suse, når
samtaleanlægget altså er slukket og
Bent ikke kagler løs, og mærke duftene fra marker og køernes efterladenskaber (føj og ad til det sidste) ja.. her
kan jeg så i fred og ro lade det jeg har
hørt falde til bunds i min hjerne…….
Hmmm.. og her er de tanker, der efterfølgende poppede op tværs over
Jylland og Fyn – og som jeg gerne vil
dele med jer – og meget gerne høre
jeres kommentarer til, hvis I skulle ha
lyst til at gøre dette..
Der er to personer, jeg især kan huske
fra mødet, for deres kommentarer
gjorde indtryk på mig, og var medvirkende til det tankespind, der foregik
på kontoret på vejen hjem.
Den første var Ole, der både fysisk og
i sine udtalelser vedrørende rygmærker, i mine øjne er en stor mand. Han
sagde, han gerne som den første ville
tage kontakt til mc Fyn og gi dem
en undskyldning, fordi han bl.a. var
medvirkende til deres beslutning i sin
tid, om at melde sig ud af Virago DK
pga. rygmærkedebatten – for som han
sagde… jeg tog fejl… og her tænker
jeg, da dette jo er før min tid i Viragoregi…. var Ole mon den eneste, der
tog fejl….? Hvad var der dog på deres
clubrygmærke, der kunne berettige
Virago DK og generalforsamlingen til
at forbyde det….?
Snakken om rygmærker og klubberne… Hvad er det lige vi signalerer,
med de eventuelle lokale clubrygmærker, vi måske kunne ønske os….?
Hvad er det lige Virago DK mener,
når der i deres vedtægter står, at de
ikke vil ha klubrygmærker o. lign. der
vil blive betegnet som uforenelig adfærd….?
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Nu er det så jeg ikke kan lade være
med at tænke på lokale klubbers
eventuelle clubrygmærker… Hvordan kan det være uforenelig adfærd,
at være stolt af sin lokale klub….? At
være stolt af hvad den står for, vise i
sit lokalsamfund hvem vi er, og hvad
vi står for. Hvad er den fornuftige begrundelse egentlig for, at hver enkelt
lokalklub ikke kan ha sit eget lokale
logo sammen med Virago DK’s mærke....? Jeg mangler virkelig seriøse og
klare argumenter for dette.
Dette var kun min anden generalforsamling – og jeg må sige, jeg vil meget
hellere se lokale clubrygmærker på
pladsen, i byen ved pølsevognen,
ishuset eller andre offentlige steder,
end den for mig ganske uforenelige
adfærd, jeg oplevede på min første
generalforsamling sidste år i Sønderjylland, hvor en totalt alternativt begavet mandsperson (medlem i Virago
DK regi) midt under min aftensmad
og kun ca. 2 timer efter jeg er ankommet – føler voldsom trang til at vise
sin bare røv foran alt og alle… se det
betragter jeg som uforenelig adfærd,
krænkende og voldsomt upassende
– men sådan er jeg jo – jeg kan jo bare
blive væk med mine sarte fornemmelser...
Den sidste person, der gjorde indtryk
med sine udtalelser, var der en gut fra
Virago Esbjerg, og jeg kan desværre
ikke huske hans navn. Han sagde, at
p.g.a. det lave antal Virago/Star cykler
der var i deres område, havde de besluttet at kalde deres klub en customklub.... og her tænker jeg - hellere køre
sammen med nogen end slet ingen
– og er dette ikke et symptom på den
udvikling, der er i gang omkring os?
Hvorfor ikke være rummelige og
byde alle customcykler ind end ingen
klub at ha....?
Hmmm… ved godt jeg nu træder ud
på dybt vand og har måske snuden
så langt fremme, at jeg løber ind i en
alvorlig popularitetskrise – selv i min

egen hjemlige klub.. ja ja miss Maja
– en risiko hvis man åbner munden
– det tager jeg så med, men jeg vil dæleme hellere køre ture i klubregi sammen med en Yamaha Intruder eller
en Honda Shadow, end køre sammen
med en hvilken som helst racer/touringmaskine, der for mig er totalt
uden sjæl og charme.
Dette var de tanker, jeg gjorde mig på
vejen hjem til Kalundborg på min Virago 1100 sammen med Biker Bent på
Dragstar 1100 og Skolelæren (Claus)
på Virago 750 efter generalforsamlingen i Custom MC Esbjergs klubhus.
Med venlig hilsen
Maja Buur (2848)
Virago Vestsjælland
Fortsat god sommer til alle og pas
godt på jer selv derude.

Bestyrelsen svarer:
Omkring årtusindeskiftet startede en
tendens blandt Virago DK’s lokalklubber. Man fik trykt sit klubnavn på ryggen af pilotjakker, som på denne tid
var særdeles moderne.
Dette uden at nogen, ej heller bestyrelsen, skænkede det en tanke, at
dette måske var at sammenligne med
rygmærker.
Ydermere fik Virago DK produceret
T-shirts med ”bikerbitchen”, kendt
fra vores logo, på ryggen. Heller ikke
dette gav anledning til nogen debat.
Uden at kende det helt nøjagtige år,
begyndte en af vores lokalklubber at
udtrykke ønske om, officielt at opnå
Virago DK’s anerkendelse af, at de
kunne bære deres logo på ryggen.
Meldingerne tilbage fra bestyrelsen
var temmelig vage og forskellige, og
i et forsøg på at få gang i debatten og
rykke lidt på bestyrelsen, begyndte lokalklubben at bære deres logo synligt
på ryggen til diverse arrangementer.
Dette hidkaldte en klage fra et med-
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lem, og debatten begyndte for alvor at
tage form.
Den daværende bestyrelse, som hidtil
havde undervurderet konsekvenserne
af tendensen, måtte indkalde til en
ekstraordinær generalforsamlig på
bagrund af klagen, for at få afklaret
problematikken i forhold til gældende
vedtægter.
I vedtægterne stod - og står der stadig
- at clubrygmærker og lign. er at betragte som uforenelig adfærd.
Da vedtægterne ikke klart definerer
hvad et clubrygmærke eller lign.
egentlig er, besluttede et flertal på den
ekstraordinære generalforsamlig at
forbyde alle mærker, tegn og symboler båret på ryggen.
Set i bagklogskabens lys, var dette
måske en alt for drastisk beslutning,
idet der jo produceres et væld af jakker, T-shirts m.v. med div. Yamaha
logoer på ryggen. Desuden har det
blandt bikere været en oplagt ting, at
sy træfmærkerne på ryggen.
Netop for at imødekomme denne
tendens, samt at ”afkriminalisere” at
man bar T-shirts lavet og solgt af selveste Virago DK, forsøgte bestyrelsen
at fremsætte et forslag på den netop
afholdte generalforsamling, for at
åbne lidt op. Desværre var ordlyden
i forslaget ikke klart nok i spyttet, og
bestyrelsen valgte derfor at trække
forslaget.
Det er utroligt vigtigt, at vi inden for
en overskuelig fremtid får taget hul
på debatten, og får justeret vedtægterne, så vi i fremtiden bliver de trættende og meningsløse diskussioner
kvit, og får lavet nogle regler, alle kan
leve med.
Som sagt på generalforsamlingen,
vil vi gerne i bestyrelsen opfordre
medlemmerne til at bidrage til en sober debat, og samtidig opfordre til at
komme med konstruktive forslag.

Stemningsbilleder fra generalforsamlingen...

nu med strækøvelser i pausen!

På bestyrelsens vegne
Krølle (498)
Deadline til næste nummer: 29. juli
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Og så blev der hygget...

Foto: Chrome (220) og
Niels Øllgaard (Ølle) 1676
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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
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Om Elly og Skjern Å

En beretning om Karens første rigtige tur på DragStaren til Blåvand via Skjern enge.
I 2003 begyndte Karen rigtig at øve på
”Elly” (DragStar). Vi kørte mange ture
i det tidlige og til tider kolde forår, for
Karen havde bekendtgjort i vinterens
løb, at til den årlige familietur i april,
ville hun komme på motorcykel.
Det syntes jeg da var herligt, og traditionen tro afholdt vi vores familie
”træf” som vanlig i idyllet Blåvand.
Se , nu er det jo sådan, at når vi skal
være samlet i fire døgn (22 personer),
ja, så skal der jo lidt føde og drikkelse
til. Det er lige så en tradition, at hver
kommer med mad, så vi læssede maskinerne med lidt føde.
Bimmeren blev læsset med, et fad (5
kg) lasagne, to store skinker af 2,5 kg,
tre ostelagkager og diverse tilbehør
indpakket forsvarligt i transportkasse.
Vi kørte hjemme fra torsdag med
”fuld” oppakning ud over Hjøllund
og videre til Skjern, hvor vi holdt pause ved Skjern Enge og nød en bid brød
og en kaffe tår, mens vi kunne sidde

naturgenopretningsprojekt, er der allerede et godt plante liv med mange
forskellige planter.
Skjern Enge er en køretur værd, så lad
os køre den vej en lørdag/søndag, her
er lidt om projektet.
Skjern Å er Danmarks største naturgenopretningsprojekt
I 60-erne blev 4.000 ha enge og våde
områder omdannet til agerjord. Skjern
Å blev rettet ud og inddiget på strækningen fra Borris til Ringkøbing Fjord
ved Fuglsang, lige over for Tipperne.
Mange af de fuglearter, der før var
på Tipperne, er nu flyttet til Skjern
Enge. Fra 1999 til slutningen af 2003
genskabtes omkring 2.200 ha. natur i
området. Den slyngede å og de våde
enge vendte tilbage på den nederste
del af Skjern Å. Historien fortæller, at
bønderne der fik/ejede jorden, langs
den udrettede å, op i gennem årene
blev ret velholdne af den frugtbare
agerjord, hvilket kan ses på de forskellige gårde beliggende i området,
-der var råd til
tilbygninger.

Skjern Å er
Danmarks
vandrigeste å.
Den afvander
et opland på ca.
250.000 ha. På
lange strækninger (opstrøms)
mod Borris løber åen i sit naturlige snoede
leje. Mellem
Borris og Ringkøbing Fjord
Frokost holdt midt i en storslået natur med to dejlige ”Daer ådalen ændret
mer” - og ostekagerne godt gemt under jakken
ved reguleringer
og afvandinger i
og tænke på Bimmerens last med de
1900. Ved afvandingen i 1960 blev ca.
tre ostelagkager (savle – savle).
4.000 ha enge og sumpområder fra
Men udover at tænke på ostelagkager Borris til Ringkøbing Fjord omdannet
er der et fantastisk dyreliv i engene.
til agerjord. I samme område blev de
Der er alle arter af svømme/vade fugle slyngede og fritløbende åer erstattet af
afhængig af årstiderne. Efter det store inddigede åløb og kanaler
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Skjern Å er et smukt s
Et stort flertal i folketinget besluttede
i 1987, at der skulle udarbejdes et
projekt for genetablering af Skjern Å
systemet. I 1997 kunne Skov- og Naturstyrelsen offentliggøre et detaljeret
forslag til genskabelse af naturen. I
juni 1998 vedtog Folketinget en anlægslov for projektet.
Naturgenopretningsprojektet omfatter
de nederste 20 km af Skjern Å. Desuden en del af Omme Å og Gundesbøl
Å. Projektområdet omfatter 2.200 ha
ud af de 4.000 ha eng og sump, der
blev afvandet i 1960-erne. Resten af
det gamle afvandingsområde bliver
fortsat udnyttes til landbrugsdrift.
Skjern Å Naturprojektet har modtaget
en fornem EU- pris
Skjern Å Naturprojektet har fået en
fornem international pris - Europa
Nostra prisen. Som det første danske
naturprojekt har Skjern Å Naturprojektet fået et diplom i kategorien kulturlandskaber. Prisen motiveres med
”den værdifulde genskabelse af 2.200
ha vådområder af international betydning for planter og dyr og med til at
tilvejebringe muligheder for fritidsaktiviteter og turisme.” Hvis man vil
læse mere om Skjern Å projektet, kan
man på www.sns.dk læse meget mere.
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hvor det danske forsvar
holder weekend og hvor
de så kunne komme hjem.
Jeg sang lidt på den der
”Å Marie a’ vil hjem til
dæ”, det kunne jeg jo rolig
gøre, det var jo kun mig
selv, der kunne høre det.

syn, der er et utrolig dyre og planteliv

Vi kom vel til Blåvand
og da vi kom til huset havde de
(moster og onkel Peter) lavet
kaffe for de var jo spændte på
om nu også Karen kom på MC.
Så det første onkel Peter spurgte
om, det var - hvor er ostelagkagerne? Stor var hans forbavselse
da vi fik parkeret cyklerne foran
køkkenvinduet, og pakket ud.
Grunden til, at vi parkerede ud for
køkkenvinduet var den tanke, at så
var der da noget godt at se på, når der
skulle vaskes op indimellem.
For øvrigt spiste vi næsten den ene
ostelagkage til kaffen, da vi blev enige
om at to var nok til den øvrige familie
- de behøves jo ikke at vide, at Karen
havde lavet tre.

Vi tilbragte igen fire dejlige dage i Blåvand med ture til Skallingen som også
er et besøg værd.
Se det var så lidt om Karens første
lange tur, der - som hun sagde -egentlig gik meget godt
Men det gjaldt jo også om at træne
lidt, for senere skulle hun jo på den
store tur. Ca. 2.800 km rundt i en del
at Tyskland og det gamle DDR.
Af Fossil Ervind Silkeborg (2108)

Karen og ”Elly” ved fyret, de mangler
”fyren og Bimmeren”.

Ved siden af den gamle Skjern å
byggede man Pumpestationerne.
Det fortælles i en elektriker historie, at man under Byggeriet, måtte
anvende 10 x tykkere kabler til
byggestrøm end normal, grundet
det store spændingsfald der var på
strækningen fra Skjern ud til den
sidste station.
Vi fortsatte mod Blåvand via Nørre
Nebel, gennem Blåbjerg Klitplantage,
hvor vi mødte hele den danske hær
på øvelse.
De havde alt ude at køre, så der kom
DragStaren og Bimmeren til kort mellem Tanks og pansrede mandskabsvogne. Rundt mellem fyrbuskene sad
de unge danske jenser, malet med
krigsmaling og stirrede i det bare
sand. -Hvad stirrede de efter? - cykelspor i sandet? - eller sov de med åbne
øjne? De så meget trætte og beskidte
ud. Så der var måske langt til fredag,
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Da Viragoen var ny i Danmark

Fortalt af Erik Steen, som har været medlem af Virago DK stort set fra starten
Da jeg startede var vi ved at designe
Virago logoet, noget af det første jeg
var utilfreds med, da jeg synes cyklen
var for utydelig og fordrejet.
Alle kørte 750 special eller 920 er,
undtagen Dan Simonsen, der havde
en 1000, og vi var vel ca 20 til generalforsamling.
Tak til afgiftspolitikken
Dengang troede folk at deres 920 var
en 1987 årgang, fordi det var det første år de var til salg i DK.
Faktisk blev 920 kun lavet i 1982 som
udstyrs model med digitale instrumenter, dobbelte skiver på forhjulet
og en masse andet (havde selv en med
hjem fra Canada), i 1983 som skrabet
model med enkelt skive og samme
instrumenter som 750.
Det var den model der senere blev
solgt i DK, fordi modellen kunne ikke
sælges i USA, da der var ”Harley ”
afgift på cykler over 700cc i hele 5 år
for at Harly ikke skulle gå konkurs, så
vi kan takke USA´s afgiftspolitik for
customcyklernes indtog i DK.
Populær model
Yamahas Virago har haft et langt liv,
et liv, hvor den største del af motoren
har været i produktion i 15 år fra 1981
til og med 1998 eller 1999 (men hæng
mig ikke op på dette sidste årstal).
Det er meget lang tid i mc verdenen,
hvor man kun holder liv i noget, der
er salg i, og folk køber kun det de kan
lide, ja det er en models popularitet,
der holder den på markedet, det skete
også for Yamahas XS 650 og andre.
Viragoens aner
Når jeg skriver Virago er det de store
motorer: 700-750-920-1000-1100, hvor
parallel mc’en TR1 brugte 1000 motoren fra 1981 til 1985 i Europa, men
i USA kom den som 920 i 1981, fordi
mc forsikring var højere for maskiner
over 950 cc.
Den første Virago kom på markedet
i 1982, det var en 920J model og var

20

et tilløbsstykke, jeg mener at 750 eren
stadig hed special i 1982, som den
gjorde da V motoren kom på markedet i 1981 på den og på TR1 eren, som
i Nordamerika var på 920 cc.
Ddet var to meget forskellige cykler
med V motor, hvor 750 havde kardantræk og den store 920 - 1000 havde
lukket kædetræk, lidt omvendt af det
man ellers ser.
Et tilløbsstykke
Jeg havde selv en XV920J, og boede på
det tidspunkt i Canada.
Den var udstyret med dobbelte skivebremser foran, digitale intrumenter i
flydende krystal format, med tal for
hastighed og en slags stigende vifte
for omdrejningstæller, derudover,

før et par 1000cc
kom i 1985 og senere blev importøren
tilbudt en masse
”gamle” 920ére fra
årgang 1983, de
kunne næsten ikke
sælges i USA da
Harley Davidson
i frygt for at blive
udkonkurreret af
store, mere driftsikre japanske cykler, havde tigget
regeringen om at få importtold på alle
motorcykler over 700cc de næste 5 år.
Dette medførte en strøm af 700cc
motorcykler, eller rettere 750 ere med
mindre cylindere, og de store cykler,
der ikke kunne formindskes uden videre, skulle så afsættes på andre markeder, som f. eks i Danmark.
Gammel mc i ny forklædning
Virago 920 fra årgang 1983, blev solgt
på ” nye flasker”, og selv i dag er der
mennesker, der hårdnakket hævder
de har en 920´er fra 1987, selvom
denne 920 cykel kun blev produceret i
1982 og 1983.
Jeg spørger altid folk: Hvis nu du fik
en Ford T fra 1921 i en papkasse, samlede den og satte den til salg i din butik, ville det så være en 2007 model?

tankkapasitet i fire søjler og meddelser for check af forskellige dele , som
for- og baglys, batteri m,m.
Den havde også stilbar lufttryk og
dæmpning på for- og baggaffel, multi
stilbart styr, skråtskårne lyddæmpere
og blev markedsført sammen med
XS1100 Special til samme pris!! med
beskeden ”vælg selv”
Under en ferietur i Danmark vakte
den opmærksomhed ved den lokale
mc forhandler. Da jeg gik ind for at
handle i butikken, gik alle ud for at
kigge, selv mekanikerne fra værkstedet, sådan en havde man ikke set før.
Frygten for konkurrence
Viragoen blev ikke importeret til DK

Lyden af en 920’er!
Virago 920 blev kendt for meget, desværre også dens starter.
Problemerne var mange, systemet
stammer fra 750 eren, eller rettere blev
lånt fra bendix systemet fra amerikanske biler, især Chrysler og Dodge.
Dette system slynger i startøjeblikket
et tandhjul direkte ind i startkransen,
hvorefter motoren drejes rundt til den
starter, men dette system kunne bare
ikke håndterer den større 920 motor.
Det skal så også nævnes at systemet
ikke er en selvstarter, men en elektrisk
kickstarter!! Ja, man skal holde knappen inde i 4-6 sekunder, hvorefter
man skal slippe knappen og vente et
par sekunder, sådan bliver man ved
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til motoren går i
gang.
Det informerede
man bare ikke kunderne om, man må
ikke holde knappen
inde i mere end 4-6
sekunder, da det
kun er modstanden
mellem tandhjulene, der holder
starter tandhjulet i
indgreb, når kompressionstakten er ovre, vil modstanden mindskes og returfjederen vil
flytte tandhjulet.
Efter tre kompressionstakter har fjederen flyttet startertandhjulet ud af indgrebet og den kendte 920 tandhjulsskuren gør ondt helt ind i øregangen.
Der blev også diskuteret fejl ved tændingsboksen, der i start-øjeblikket
ikke gav det tændingstidspunkt som
den skulle, og man fandt også ud af at
tændingsboksen til 5500 kr, indeholdt
dele for 16 kr.
Hvorfor man ikke brugte TR1 erens
starter er uforståeligt, den er dyrere,

men det ville være godt givet ud, dette system kom på XV1000 og XV1100,
ligesom XV750 senere fik det, men
helt fantastisk blev det aldrig, her er
f.eks Honda dygtigere til at lave selvstartere.
Kickstarter ønskes
Under et besøg hos importøren, (ja de
første år blev Virago klubben inviteret
til at prøve nye cykler, som da XV 250
kom til landet), viste det sig, at halvdelen af de fremmødte, ønskede en
kickstarter, som backup ligesom man
havde i 70erne.
Det er altså lidt mere sejt at kickstarte
en motorcykel og man har også mere
føling mere dens tilstand, kompression o.s.v., men desværre er kickstarterne sparet væk og den komme
næppe igen.
Hvis jeg som køber stod og skulle
vælge mellem 2-3 modeller, ville jeg
vælge den med kickstarteren. Det er
pinligt så afhængig, man er blevet af
el-start.
Tænk, min første motorcykel kunne
skiftes til magnet tænding, hvis bat-

teriet var fladt, og hvis man har kørt
på Alaska highway eller andre øde
strækninger, så har det stor betydning!

Hvis du vil vide mere:
www.motorcyclespecs.co.za
www.virago-star.dk - se menupunktet
”gennem tiderne”

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 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.

�

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

Kontakt:
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
Komplet kabelsæt til VX1100 fra ´92
og frem. Består af gas-, kobling- samt
speedometerkabel. Ej pakket ud af
poserne.
Fast pris 490 kr. + evt. forsendelse.

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

Henvendelse:
Michael Birth (804)
tlf. 56 87 22 17/30 26 16 99

Sælges
Yamaha XV 1700 Warrior, årgang
2005, kørt ca. 4000 km.
Fremstår som ny med speciel orginal
lakering med flammer (metallicgrå).
Lynhurtig og meget velkørende megacruiser, DanTrack sattelitovervågning (Top DK betaler abonnement) og
Vance & Hince udstødninger med fed
lyd. Spec. luftfilter og Power Commander kan evt. medfølge (er endnu
ikke monteret).

Pris: 55.000 kr.
Henvendelse:
Carsten Jensen (1343)
Tlf. 28 60 49 50

Sælges intet foto
Original ny ubrugt udstødning til
Virago 920
Pris: 5.000 kr.

Sælges

Pris 235.000 kr. (nypris ‘05 299.000 kr.)
Henvendelse:
Finn Andreassen (2380)
tlf.: 21 43 24 39

Henvendelse:
Jan Florboe (1356)
tlf. 20 14 15 56

Dragstar 1100 Classic, ’00, 9800 km.,
grøn metallic, vindskærm, ekstra
lygter, styrtbøjle, fender på forskærm,
chrom fodplader, bagagebæger,
Vance&Hince udstødning,m.m.
Pris: 127.995 kr.
Henvendelse:
Helge Truelsen (362)
tlf. 75 50 77 84

Redaktionen holder ferie
deadline til næste nummer:

29. juli

News nr. 4 udkommer i uge 34
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