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Nyt fra redaktionen
Ved generalforsamlingen kom jeg måske til at juble lidt
for højt over, hvor søde I har været til at sende artikler,
fotos og meget andet. I hvert fald er der stort ikke kommet noget siden. Måske fordi I har holdt ferie?
Nu, hvor ferien er slut for de flestes vedkommende, ku’
I så ikke liiige tjekke feriebillederne og se, om ikke der
skulle være nogen, I har lyst til at dele med os andre?
Gerne tilsat kommentarer eller feriedagbogen og evt.
links til steder, I har besøgt.
Jeg mangler nemlig stof til næste nummer, og I ved nok,
at så er det noget med tomme sider...
Deadline til næste nummer er den 16. september, og jeg
krydser fingrene for, at det vææælter ind med post til
redaktionen@viragomcclub.dk - på forhånd tak :o)
Når du sidder med dette nummer af News, er der kun få
dage til Bakken lukker, hvilket jo som bekendt er et af de
første tegn på, at sæsonen lakker mod enden.
Men i skrivende stund er det endelig blevet sommer, og
tre af årets store træf lokker i nær fremtid, startende med
Thy i den kommende weekend. Og mon ikke mange af
benytter lejligheden til at lægge nogle kilometre på tælleren, og til at mærke køreglæden krible i maveregionen :o)
Med sammenknebne læber og fluer i frisuren :o)
GSH (394)
PS: Værktøjskassen holder ferielukket, men er tilbage i
næste nummer.

www.masi-import.dk
tlf. 59 47 00 46
www.highwayhawk.com
anviser nærmeste forhandler
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Nyt fra bestyrelsen
I skrivende stund, er jeg netop hjemvendt fra MC-Dagarna i Vestervik i
Sverige. Jeg undrer mig noget over, at
så få danskere har kunnet finde vej til
dette MC mekka.
I sandhed et træf som gang på gang
overskrider mine forventninger. Arrangørerne af Skagen træffet kunne
virkelig lære noget her.
Bestyrelsen har siden sidst afholdt
møde, og ved denne lejlighed konstitueret sig selv. Der er ikke de store
ændringer, så at sige ingen, udover
at Flemming Kirk har overtaget Per
Josefsens opgaver, samt tiltrådt som
webmaster. At der ikke er sket så
meget lige netop på websiden, skal
tillægges undertegnede, idet sæsonen
har været travl, men overdragelsen
er så småt ved at tage form, så forhåbentlig sker der snart en masse på
dette område.
På udlandsfronten er der lagt i kak-

kelovnen til en masse spændende
tiltag. Det internationale samarbejde
er ved at tage form i en mere organiseret struktur, også for de personer,
som kører Yamaha custom cykler,
men ikke er direkte involveret i de
nationale klubber.
Fællesnævneren for dette samarbejde
vil i fremtiden være Yamaha Custom
Group Europe. Meningen er ganske
enkelt at have en fællesnævner når
der skal samarbejdes med Yamaha.
Så vil nogen sikkert spørge sig selv…
hvilket samarbejde?. Det er rigtigt at
Yamaha har forholdt sig temmelig
passivt de sidste par år, men på det
sidste er Yamaha virkelig begyndt at
stikke en føler ud for at finde ud af,
hvad der egentlig sker med deres cykler når de har forladt fabrikken. Hvem
er vi, hvilke ønsker har vi, og hvordan
kan vi forbedre kommunikationen og
samarbejdet i fremtiden?
Dette er kommet til udtryk ved at
Yamaha har henvendt sig til den Hollandske klub. Planen er at afholde et
møde med Yamaha
i det kommende
år, med en samlet
repræsentation for de
internationale klub-

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


ber. For at gøre fælles front, vil vi
løbende orientere hinanden om div.
hændelser og ønsker, samt oprette
et debatforum, hvor man kan give
sin mening tilkende. Meget mere om
det senere. Alt i alt forventer jeg mig
rigtigt meget af dette samarbejde.
Et andet varmt emne er ”rygmærke”
debatten, eller skulle man sige et koldt
emne, for der er ikke nogen indlæg
i dette News. Jeg vælger at tolke det
som om at folk holder ferie, for når
man loddede stemningen på sidste
generalforsamling, så var der i hvert
fald rigeligt med argumenter i luften.
Lad os nu få gang i en seriøs debat, og
der må da for pokker være nogle som
har nogle gode ideer til, hvorledes
vi kan forme vores vedtægter, så de
rammer bredt.
Ellers er der kun at ønske en fortsat
god sæson, og når dette er læst, har
jeg forhåbentlig mødt mange af jer på
Fyns MC Festival.
På bestyrelsens vegne og tilbagelænet
derudaf.
Krølle (498)
Næstformand

Go sexy!
Til dig, der ikke tager på træf uden de højhælede, kan varmt
anbefales disse, ikke bare praktiske, men også sexede eksemplarer. Særligt velegnede i blødt terræn :o)
Tak til Aude (808) for tippet.

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
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Motorcykler en miniature

Fra barnsben har jeg haft interesse for
plastmodeller, så det lå mig ikke så
fjernt at begynde at samle disse.
Interessen for XV-modellerne startede, da jeg i sin tid skulle have skiftet
JAWA’en ud med en anden cykel.
Valget stod imellem en HONDA
CX500C eller en VIRAGO.
Jeg fandt min første model i en hobby
butik, og den fik så lov til at stå på
hylden og overbevise mig om, at det
var en virago, jeg skulle have, og valget faldt så på en XV750SE!
Siden da har det så været mit mål
at få samlet hele XV familien som
modeller. Min samling tæller pt. 39
færdige modeller og 3 usamlet, heraf
to XV750SE som jeg fandt på ebay i
Hong Kong!
Jeg savner en XV125, XV250, XV535,
XV700, XV920, TR1 og Ventura, så
hvis nogle af jer har kendskab til,
hvor en af disse kan findes, så er jeg
libhaver!
Lars Guldborg (2943)

XVS 650 DRAG STAR 1:18, metal model, fundet på en tank ved Slagelse.



XV1000 Gold.
1:12 fra Tamiya.
Plastic model, jeg
selv har samlet og
malet. Frynserne er af 0,5 mm
lædersnor, håndtagene er
omviklet med 0,03mm kinesertråd.
Motivet på tanken er håndmalet med
en spids tændstik. Da modellen er en gave
fra min kæreste, har jeg bygget den, som jeg
kunne tænke mig af hun ville have den..

ROAD STAR Warrior 1:18 – Suk... min
drømme cykel. Fundet på ebay i USA.

XV1100 metal model købt færdig.

XVS ROAD STAR 1:12 fra Tamiya.
Plastic model, jeg selv har samlet.

News

XV100 GOLD 1:12, fra Tamiya, den
første XV’er i min samling

W-MAX. Metalmodel i 1:12
Oprindelig var den lilla, men jeg borede alle nitter ud, malede den op fra bunden, skar 2mm gevind i nittehullerne og
samlede den igen med skruer. Derefter har den fået slanger
og kabler på.
Modellen er lavet efter inspiration af en, jeg så til Søby-træf.

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

Ud at se...
Schwarzwald i Tyskland
Schwarzwald i den vestlige del af
Sydtyskland er ideel for bikere! På
motorcykel kan man let komme omkring på de snoede skovveje, og det
er let at stille dyret fra sig, hvis man
pludselig falder for en smuk udsigt...
Dette er udgangspunktet for et
nyt initiativ og et nyt katalog,
“Schwarzwald Motor Bike“, som turistbranchen i området står bag.

gode råd og en detaljeret liste over
overnatningssteder i alle prisklasser.
Hotellerne og pensionerne er udvalgt specielt for motorcyklister. Man
kan være sikker på, at der er plads
til småreparationer og vask, betryggende parkeringsforhold, ofte er der
et værksted i nærheden - og i mange
tilfælde kører værten selv motorcykel,
så han ved, hvad I taler om.

Det 90 sider store katalog omfatter ikke færre end 14 ruter i
Schwarzwald, Vogeserne og Alsace
på den anden side af grænsen. De
enkelte strækninger er mellem 150 km
og 350 km med mulighed for talrige
afstikkere. Hæftet kan bestilles på
www.deutsche-motorradstrasse.de
Foruden turforslagene, der er ledsaget
af landkort, giver kataloget GPSdata, omtale af turistattraktioner,

Dameture i New Zealand, Alaska eller USA
Motorcycling with women is
different. It is social, supportive,
enjoyable - FUN! Have you ever
tried it? Come with us on tour for
the experience of a lifetime!

Motorcycle Tours & More
TOWANDA Women is the first motorcycle tours provider for women
by women who invites women from
all over the world to tour in the best
motorcycle countries. We are motorcycle enthusiasts showing other
motorcycle enthusiasts our paradise.
Our tours introduce a new concept of
motorcycling (and having fun) with
like-minded women while gaining
valuable insights into the culture,
history and geography of different
counties.



Tour participants don’t need to
be experienced - just a sense of
adventure is enough. We cater for
all levels of experience by providing
different tour
routes and
also offer seats
in the bus to
non-riders (on
selected tours
only).
TOWANDA
Women is a
New Zealand
based company

run by Kiwis and a German with
outlets in Australia, the USA, Germany and Switzerland. Although we
have included tours in the USA and
Australia for the first time this year,
our main focus are tours throughout
New Zealand.
www.towanda.org

News

Side 9-cyklen
Virago 750 årgang 1995

tilhører Lone Møller fra Turklubben

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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Opslagstavlen
Nye regler for børn på motorcykler
Fra 1. august 2007 er der nye og
strammere regler for børn på motorcykler.
Tohjulede motorcykler
- Børn under 15 år skal være mindst
135 cm høje og anvende styrthjelm,
for at de må være passager på en tohjulet motorcykel.
Trehjulede motorcykler, trehjulede
knallerter, sidevogn til motorcykel
På en plads med sikkerhedssele:
- Personer i alle aldre må transporteres, og sikkerhedsselen skal anvendes.
- Indtil børn (under 15 år) er mindst
135 cm høje, skal de være fastspændt i
godkendt udstyr, der passer til højde
og vægt, fx barnestol eller selepude.
Der er ikke krav om at anvende styrthjelm, når man er fastspændt. Men
styrthjelmen må selvfølgelig gerne
bruges.
På en plads uden sikkerhedssele:
- Det er forbudt at transportere børn
under 5 år.
- Personer fra 5 år og opefter må gerne
transporteres og skal anvende styrthjelm.
Minimumskrav
Reglerne ovenfor er minimumskrav.
Du skal altid konkret vurdere, om
kørsel med passagerer er forsvarlig.
Passagerer må nemlig ikke medtages
i et sådant antal eller være anbragt på
en sådan måde, at der kan opstå fare
for dem selv eller andre. (§ 82, stk. 2)
Klip i kørekortet
Det er dit ansvar som fører, at passagerer under 15 år befordres lovligt på
motorcykel, i sidevogn til motorcykel
eller på trehjulet knallert. Overholder
du ikke minimumskravene, koster det
et klip i kørekortet.
kilde: www.sikkertrafik.dk

10

www.dansmc.com
Dansmc does not warrant that the
information contained in this Web Site
meets your requirements or that the
information is free of errors. The information may include technical inaccuracies or typographical errors.
Så skulle stilen vist være lagt :o)
Dan har tilsyneladende mange venner over hele verden, så han yder den
service, at man kan oversætte hans side
- ovenikøbet til dansk! Det skulle jo
lige prøves...
Uden at være helt stærk udi teknik på udenlandsk, kan man finde frem til,
hvordan man plyndrer en karburator, samt at ældre modeller kan have hæmorider (vist nok). Redaktionen fralægger sig ethvert ansvar for sidens indhold :o)

Bakken lukker
fredag den 31. august
Den er go’ nok, i år er det fredag, der
lukkes, og forklaringen er - i følge
Bakkens information:
... det er korrekt at vi lukker en fredag
i år hvilket skyldes, at vi har besluttet
at udnytte vor tilladte åbningsperiode
fuldt ud. Vi håber da at se jer alle
sammen den 31. ........på gensyn
Med venlig hilsen
Ole Jensen

www.ridemyown.com
En webside, dedikeret til kvindlige
motorcyklister, hvor der er masser
af gode råd om snart sagt alt til faget
hørende.
Læs blandt andet artikler om køreteknik, skrevet af en amerikansk
mc-betjent, eller tip til, hvordan man
håndterer en tung motorcykel når den
skal bakkes eller trækkes.
Helt klart et besøg værd, og herrerne
må gerne kigge med.

Husk at Viragoklubben mødes på
Langelinie (ved Isbjørnen).
Mødetid kl. 17, men kom i god tid!

Kreativ og engageret sjæl søges
Arbejdet med News er efterhånden blevet lidt af en mundfuld, derfor søges endnu
en person, der brænder for at lave et godt medlemsblad.
Har du tid og lyst til - i samarbejde med bestyrelsen og resten af redaktionen (CØS
248, Chrome 202, GSH 394) - at prøve kræfter med vores allesammens yndlings-motorcykelmagasin, Virago News, må du meget gerne sende en mail til:
gisaha@stofanet.dk
Alle i redaktionen arbejder ulønnet, til gengæld får du rig lejlighed til at lufte din
kreativitet og sætte dit eget præg på bladets udseende.
I spændt forventning :o)
GSH

News

Opslagstavlen
Jeg vil lige gøre opmærksom på, at det
er en XVS1100, som
jeg kører på og ikke
en knallert som du
skriver i News (nr.
4/07 red.). Det må
være varmen der har
gjort det, da bladet
gik i trykken.
Fortsat god sommer.
Hilsen Rasmus
Hej Rasmus
Undskyld-undskyldundskyld!
Skal aldrig ske igen
:o)
GSH

Jesper, bedre kendt som Chrome (202)
Husfotograf på News, og manden, der leverer langt de
fleste fotos fra diverse træf i ind- og udland.
Den unge mand har netop rundet, ups, det må jeg ikke
afsløre, men der er godt 10 år mellem disse to fotos. Det
er jo næsten ikke til at se, for selv vesten er den samme,
og den er næsten lige så velholdt som Jesper. Tillykke :o)

Hvis skaden sker...
•
Sørg for hurtigt at henvende
dig til din egen læge eller på skadestuen, hvis du har pådraget dig en personskade. Sørg for at alle gener bliver
beskrevet i journalen, og bed om kopi af
journalen. Herved sikrer du dig, at du
ikke efterfølgende får problemer med
at bevise, at du faktisk har pådraget
dig personskaden, eller at modparten
bestrider, at dine gener kan tilskrives
ulykkestilfældet.

•
Få specialiseret advokatbistand hurtigst muligt, især i tilfælde af
sygemelding. Herved sikrer du dig en
korrekt opgørelse af dine erstatningskrav, samt at sagsbehandlingen foregår korrekt.

Kommentar:
Jeg har selv været passager på en motorcykel, der blev påkørt af en venstresvingende bilist. (Tak til mc-føreren og
højere magter for stadig at have liv og
førlighed i behold!)
Indledningsvis gik jeg selv i gang med
•
Acceptér ikke selskabets for- at rede trådene ud med forsikringsselslag til speciallægevalg, uden at have skaberne, dvs min egen ulykkesforsikkonfereret med en erfaren advokat i
ring (Tryg), motorcyklens forsikringspersonskader.
selskab (Topdanmark) og modpartens
forsikringsselskab (If).
Det blev hurtigt uoverskueligt, og jeg
•
Undersøg dine forsikringsdæk- •
Acceptér ikke selskabets afninger nøje. Ofte kan der være forsikgørelse/erstatningstilbud uden først
kontaktede derfor en advokat, selv om
ringsdækning i bank, fagforening eller at have konsulteret dig med en erfadet var en en såkaldt banal sag.
ren advokat i personskader.
pensionsordning.
Alligevel gik der næsten to år, før erstatningsspørgsmålet var afgjort.
•
Anmeld skaden til alle forsik- •
Salæret til advokaten blev, i mit tilfælFlere forsikringsselskaber
ringer, også selvom dine forsikringer tilbyder "uvildig" bistand fra såkaldte de, dækket af modpartens forsikringser samlet i samme selskab, eller du og rådgivningsfirmaer, f.eks. i forbinselskab, erstatningen blev bedre, og jeg
modparten er forsikret i samme selskab. delse med sygedagpengesag. Vær
behøvede ikke at ligge søvnløs over
opmærksom på at rådgivningsfirmaet manglende viden om forsikringsjura.
er forsikringsselskabets forlængede
Mit råd er derfor: Hvis skaden sker, så
•
Vær omhyggelig med udfyldelsen af skadesanmeldelsen. Det er
arm. Du kan derfor ikke forvente at
ring i mindste til en advokat og hør om
næsten umuligt at få lagt en ændret
rådgivningen nødvendigvis tjener
dine muligheder. Det kræver nærmest
beskrivelse af skaden til grund efdine interesser.
en udviddet juridisk embedseksamen
terfølgende. Det er derfor vigtigt at
at finde vej i paragrafjunglen selv, og
Få i stedet bistand fra en advokat med du risikerer at blive snydt for erstatning
skaden, omstændighederne omkring
erfaring og speciale i personskaderet. og/eller vigtige oplysninger.
skaden, og følgerne af skaden er omKilde: fra www.troelsnielsen.dk.
GSH (394)
hyggeligt beskrevet.
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Airbrush til alle!

Virago tank med m
Thor, der rider gen
Ejer: Peter Krus (t
Malet af: Hans Jør

af Henrik Thomsen (2235)

Langt de fleste Virago´er der triller
forbi på gaden, har fået en ansigtsløftning i form af en Sissy Bar, lædertasker, Dragpipes, en anden saddel
eller noget hel femte, alt samme ting
som man ikke ligefrem får i nakken
når man køber en bike.
Alligevel står mange med tungen ud
af halsen, når der triller en Virago
forbi med en flot airbrush lakering på
tanken. Det har fået mig til at spekulere på, “er det helt uopnåeligt, eller
er det en myte at airbrush kun er for
velhavere, der får det lavet, blot for at
irritere os andre”.
Jeg har undersøgt sagen, og blev noget overrasket over hvad man egentlig
får for pengene.

Men lad os starte med historiens
begyndelse. Min kammerat Steen var
flyttet “over there” med familie og det
hele, og oplevede for første gang en
tornado på tæt hold.
Da det værste var overstået, gik de ud
for at besigtige skaderne, men kunne
til deres store glæde konstatere at
huset stod endnu. Nabohusene var
dog ikke sluppet helt så billigt. Et
stort træ var væltet ned over huset,
og havde ødelagt både huset, bilen og
carporten.
Alt det skete, netop som Steen og
familien stod og skulle på ferie i Danmark, så der var ikke megen tid til at
hjælpe naboerne i første omgang.
Da de igen var tilbage efter nogle uger
i Danmark, var det meste selvfølgelig
ryddet op, men naboen med huset, bilen og carporten var ikke kommet meget videre, så Steen tilbød sin hjælp.
Efter nogle timers arbejde med motorsaven, kunne de løfte restene af
carporten væk, og der, sammen med
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haveredskaber, kano og plæneklipper lå min XV 700. Der skulle dog gå
nogle måneder inden vi blev enige om
at det var min, men det endte da med
at jeg kunne hente den i Københavns
frihavn.
Mens Virago´en stod i en container
på vej over Atlanten, brugte jeg tiden
til at finde nogle af de stumper, som
var blevet ødelagt ved mødet med
carporten, og lidt heldigt fandt jeg en
tank i Den Blå Avis. Nu var det eneste
problem jo bare at cyklen var metalrød og den nye tank bordeaux med
flødefarvede sider, så det ville nok
se lidt komisk ud hvis der ikke blev
gjort noget ved en af delene. I min
søgen efter en løsning faldt jeg over et
firma som hedder Kåbens Airbrush
og Dekoration, som over en årrække
har leveret flotte airbrush lakeringer
til danske bikere. Og efter et besøg
hos Kåbens var jeg ikke længer i tvivl
- “so ein ding muss ich auch haben”.

Beslutningen var taget, men så var
det at alle spørgsmålene begyndte at
dukke op. Hvordan griber man det
an, hvad koster det, hvem laver hvad,
og hvor lang tid skal jeg undvære
tanken? I det efterfølgende får du et
par idéer til hvordan man kan gribe
det an, og hvad der skal til for at få et
OK resultat, og samtidig også lidt om
hvad man ikke skal gøre.
Før du går i gang
Inden du går i gang, er det vigtigt at
du har en tank der er helt fri for buler
og mærker, da alt ses når først der
kommer klar lak på.
Hvis man starter med at grunde den
med en mat spartelgrunder, er det
vigtigt at de buler, der måtte være, er
spartlet forinden, da det er næsten
umuligt at se dem på en mat overflade. Er man lidt øvet kan man mærke
selv meget små buler med fingrene,
men vil du være sikker på et godt resultat, bør du måske overveje at lade

News

motiver fra den nordiske mytologi:
nnem skyerne.
tidl. medlem af VMCCDK)
rgensen

en pladesmed eller maler gå den efter,
inden du går i gang.
Tanken skal have en bundfarve, altså
den farve der er rundt om motivet, så
der er noget at arbejde ud fra, og den
bedste til at udføre den opgave er nok
en autolakerer. Prøv at finde en der
“gider” påtage sig opgaven, og ikke
bare lægger din tank hen på hylden,
til der ikke er andet at lave.
Renlighed er et must i hele processen, og en støvfri malekabine er uden
sammenligning det bedste sted at
male den slags. Hvis en maler påstår,
at han sagtens kan male din tank i et
åbent værksted, så find den anden,
der har ofret det, en kabine koster.
Det er ikke helt ligegyldigt hvilken
farve du vælger, da forskellige farver
understøtter motiverne forskelligt,
men det kommer vi tilbage til senere.
Vælger du en metal- eller perlemorsfarve som bund, så husk at den også
skal have et lag klar lak inden den
ryger til airbrush maleren.

Malerarbejde!
Det sjoveste er selvfølgelig at lave
noget som ingen andre har, og der
findes da også en del nye lakker som
ikke ligner noget andet, men det kan
være vanskeligt at få fat i dem. Fluorescerede farver, klar lak med farveskift, maling der skifter farve med
temperaturen og meget andet giver
muligheder, så det er kun fantasien
der sætter grænsen.
Det er dog ikke ualmindeligt at speciallakker koster 600-1.000,- kr. pr/l, så
skal der bruges flere farver, løber det
selvfølgelig op. Almindelige autolakker koster kun et par hundrede for en
halv liter og metal- eller perlemorslak
lidt mere.
Det er altid en god ide at have hele
forløbet på plads inden du går i gang,
så du ved, hvem der kan lave hvad og
til hvilken pris. Maling af bundfarven
hos en autolakerer koster typisk 5001.000,- kr. plus maling. Hertil kommer 3-400 kr. hvis der skal klar lak

ovenpå. Hvis du vil være helt sikker
på at få den rigtige farve, kan du få
den blandet hos en af leverandørerne
af autolakker, så der ikke senere bliver
diskussion om resultatet. Ofte er det
billigste, og i hvert fald langt det nemmeste, at lade autolakerer klare hele
grundarbejdet, så der er en god bund
at gå videre med.
Ensfarvet eller metallak.
Når du skal vælge bundfarven, er
det selvfølgelig vigtigt at den passer til resten af cyklen, men den skal
også passe til motivet. Det kan godt
være at det ser sjovt ud at male et blåt
motiv på en gul tank, men det er ikke
sikkert, alle vil være enige med dig i
at det er kønt.
Hvis du godt vil have dybde i motivet, skal du vælge en metallak eller
lignende, som vil skinne igennem
skygger og overgange, og give fornemmelsen af at der er 20 mm lak på
tanken.
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Ejer: Maja Buur (2848) har selv tegnet motivet.
Malet af: Hugo fra Hugo Tattoo

Pinstrip

Selvom der ikke er skygger i motivet,
vil en metallak give en dybdevirkning
når der komme klar lak på. Ønsker
du derimod et rent motiv i et “plan”,
skal du vælge en ensfarvet lak. Uanset hvor meget klar lak der kommer
udenpå, vil du altid se motivet som
inderste lag.
Motiver!
De fleste har nok en ide til et tankmotiv som det skulle se ud, hvis det
skulle være, men derfra og frem til
det endelige resultat er der et stykke
vej.
Har man en tegning eller et billede af
motivet, er det som regel ikke noget
problem, men har du kun en ide om
et tema eller et motiv, som ikke findes
på tryk, så er det fornuftigt at tage en
snak med airbrush maleren omkring
motivet, da han ofte har en masse
gode ideer og ved, hvad der kan lade
sig gøre, og nok så vigtig, hvad man
skal undgå i motivet.
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Claus hos Kåbens har været utrolig
hjælpsom omkring mit projekt, og har
ikke noget imod at bruge den tid, der
skal til, for at I bliver enige.
Nordisk mytologi og let påklædte
damer er altid populære motiver,
men selv foretrækker jeg motiver fra
indianerkulturen og livet under åben
himmel.
Pinstriping – hvad er det?
En ting som har været brugt gennem
nogle år på amerikanerbiler og pølsevogne (GoldWing) er Pinstriping, som
er tynde striber malet i hånden.
Man kan diskutere om det hører
hjemme på en Virago, men det begynder at vinde indpas, så lad os bare
nævne det her.
Pinstriping er et håndværk lige som
airbrush, men det er mere tidskrævende og koster derfor noget mere,
men en lille Pinstripe på sidedækslerne eller på hjelmen var måske en idé.

Hvorfor kun på tanken?
Du kan selvfølgelig også bruge airbrushmotiver til andre dele på din
bike, eller på hjelmen? Det eneste
du skal være opmærksom på her, er
krumningen på den overflade, motivet skal på, da det ikke er to dimensioner, men tre der arbejdes med.
På meget krumme overflader som
f.eks. en hjelm, er det defor en god idé
at vælge motiver som ikke skal være
målfaste.
Billeder, mønstre og tekster bør ikke
være noget problem for den øvede
airbrush maler.
Hvor lang tid tar´ det
Når tanken er klar til airbrush lakering, det vil sige den har fået bundlak
og eventuelt klar lak, skal du regne
med at der går 2-3 uger før du ser den
igen. Skal du også have malet sidedæksler, hjelm m.m. tager det selvfølgelig lidt længere tid.
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Skygger ses bedst på metallak

ping på en HD´er

En hjelm har en meget krum overflade,
men med det rigtige motiv bliver den flot.

Ifølge Claus er airbrush ikke noget
man laver for at tjene til huslejen, men
fordi det er sjovt at lave.
Derfor kræver det både forberedelse
og inspiration inden han kaster sig
over en opgave. Hvis det er nødvendigt, går han gerne ud og køber en
bog med motiver, så han er helt sikker
på at resultatet bliver som du vil have
det.
Klar lak til sidst!
Når motivet er færdigt, skal tanken
have klar lak igen, mindst 4-5 lag og
gerne mere.
Skal resultatet være rigtigt godt, skal
der vandslibes mellem hvert lag lak,
så alle ujævnheder fjernes, og den

En Virago tank fra Kåbens Airbrush og Dekoration.

færdige overflade bliver spejlblank.
Maling med klar lak koster fra 300,til 2000,- hos en autolakerer, alt afhængig af, hvor meget der skal gøres
ud af det.
Hvad koster et motiv?
Hvis du kommer med en grundmalet
tank, og du ikke stiller meget strenge
krav til, at det skal ligne dig eller konen eller hvad det nu måtte være, bør
du kunne få malet et motiv for
ca. 2.500 kr.
Det er utroligt svært at male portrætter, og det bliver ikke nemmere, når
det skal foregå med en lille malersprøjte, så ha’ det i baghovedet, når
du vælger motivet.

Er det hele molevitten der skal males,
altså tank, sidedæksler, skærme og
hjelm, skal du regne med 4-6.000.- kr.
Så med bundmaling og klar lak hos
en autolaker bliver den samlede pris
altså et sted mellem 3.500.- og 8.000 kr.

Kontakt:
Claus, www.kaaben.dk
tlf. 40 75 07 15
Hugo Tattoo Holbæk
tlf. 59431779, hverdage efter kl. 14
Hans Jørgensen, hans.j@mac.com,
tlf. 22 32 62 40/25 42 60 55
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Starthjælp - Bike to bike
Det startede med, at min kone ikke kunne starte sin XV750 da vi skulle på fælles tur lørdag (ved generalforsamlingstræffet, red.). Det var nok fordi jeg dagen før lige skulle pumpe nogle luftmadrasser op. Når nu den 12v pumpe var
medbragt skulle den også bruges. Det gik også fint indtil Monica skulle starte. Der manglede lige det sidste power. Jeg
trak vores startkabel op af saddeltasken og vupti så var vi klar.
På opfordring bringes hermed ideen i tekniske detaljer.

Materialeliste til montering på 1 cykel:
2 Flade kabelsko – hun i størrelsen 2½2 isolerede på ”spaden”. (Kan bl.a. købes i Biltema)
2 Kabelsko 2½2 med 6mm hul til batteri polerne.
2 stumper ledning 2½2 ca. 30-40 cm.
1 hunstik, den type som bruges til arbejdslamper/gult blink.(ikke cigartænderstik!)
1 hjemmelavet holder til stikket + dele til montering af holderen.
Startkablet:
1 stk. 1½ meter ledning i tykkelsen 1½2, gerne så kort som muligt.
2 stk. hanstik.
Montering på XV 1100/1000
Holderen til stikket kan monteres på stellet lige over til venstre for batteriet i H side på stellet, evt. ved hjælp af
spændebånd. Alternativt i plaststykket under batteriet, så er stikket tilgængeligt uden at skulle fjerne sidedækslet.
Montering på XV 750
Holderen fremstilles, så den kan skrues på, hvor der er gjort plads til benzinpumpen.
Monter nu de 2 spadestik, på de to tilpassede 2½2 ledninger, på hunstikket, og kabelskoene med 6 mm hul på
batteriet. Vær omhyggelig med at få placeret plussiden på den midterste kontaktflade i hunstikket. Stelledningen kan evt. fastgøres på en af de skruer, som holder holderen. Vær omhyggelig med gode forbindelser. (korte
ledninger = lavt tab)
Startkabel
1 til 1,5 meter 1½2 ledning, helst så kort som muligt.
Monter de to hanstik. Vær omhyggelig med at montere ledningerne samme sted i de to stik. plus i midten og
stel i siden! Lige som monteringen i hunstikket på cyklen!
Sikkerhed:
De ledninger, som er på cyklen, skal altid være tykkere end startkablet. I tilfælde af overbelastning, er det
kun startkablet, som tager skade! Vær opmærksom på, at strømførende ledninger på en varm udstødning er
= kortslutning og grimme mærker på potten for ever. Læg altid ledningen på jorden, ikke over sæde/tank!
Vær opmærksom på, at ledningsmonteringen ikke er standardiseret, så det er ikke sikkert polerne er monteret på samme
måde på andre cykler! (så der kortsluttes + til stel)
220v lader:
Hvis du vil gøre det nemt for dig selv, så monter et hunstik på dit ladeapparat. Så kan du nemt bruge startkablet
til at vedligeholde batteriet løbende vinteren over m.v.
Stikkene, kan købes i mange udførelser. F.eks. hunstikket monteret i et stort hul med en omløbermøtrik eller med 2 stk.
4 mm skruer. Købes i f.eks. Mekonomen, eller andre autoudstyrsforretninger.
God fornøjelse
Steen Rasmussen (2989)
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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

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

1987
1991
1992
1998
2004
2004
2000
1998
1995
1988
2004
2005
2000
2000

Model, farve, udstyr

XV 1000 Guld Virago, brunmetal, fremflytter, sidespejle, sissibar + bagagebærer, nyt bagdæk, special styr + spejle
XV 1100 sortmetal
XV 1100 Virago rød/sølv, effekt potter, fodplader, fremrykker, ekstra lygter
XV 1100 Virago bordeaux, fremflyttersæt, chrom håndtag, sidetasker, toolbox, øjenskygger
XV 535 DX sort/bronce, fremflyttersæt, sidetasker, tankbox, vindskærm, 1
ejer, har lige fået 6.000 km service
XV 535 DX Grøn/beige, sissibar, fuld servicebog
XV 535 Virago DX sort/bronce, nyt bagdæk, nyt fordæk, ny serviceret,
lædertasker, fremflyttersæt, sissibar, 2 ekstra lygter, toolbox, chrom håndtag,
highway hawk spejle m.m., udstyr for ca. 15.000 kr
XV 750 Virago Bourdeaux/gul, 1 ejer, sissibar + bagagebærer, sidetasker,
toolbox, styrtbøjle med ekstra fodhviler, vindskærm
XV 750 Virago bordeaux/sort, 2 nye dæk, servicebog, crom håndtag, toolbox, trådhjul
XV 920 sort, hårde sidetasker, effekt udstødning, ekstra crom, sissibar +
bagagebærer, ny synet
XVS 1100 Drag Star sort/koks, rask udstødning, sissibar med bagage, vindskærm, servicebog, fremtræder som ny
XVS 650 Drag Star sort, Fuld servicebog, 3 års garanti på motor og gearkasse, vance og hines udstødning, fremflyttersæt, fremtræder som ny
XVS 650 Drag Star hvid, sissibar, sidetasker, rask udstødning, høj styr,
ekstra lygter, armerede bremseslanger
XVS 650 Drag Star A Classic sort, Rask udstødning, servicebog, original
Yamaha vindskærm, sissibar, fremtræder 100% som ny

Km

Pris

47

59.900

17
41
41

74.900
79.900
106.900

6

76.900

4
14

74.900
72.900

32

89.900

38

79.900

71

49.900

12

139.900

19

96.900

23

86.900

12

94.900
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Internationalt træ

foto: Chro
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Hvad de dog må i forbuds-Sverige!

Set i Vestervik 2007
foto: Chrome (202)
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WWWANDELSKASSENDK

News

*YSK FORNUFT

SAMMEN KAN VI MERE

!NDELSKASSEN -IDTTHY HAR KUNDER I HELE $ANMARK HOS OS FÍR DU PERSONLIG
RÍDGIVNING OG INDIVIDUELLE LSNINGER 6I SKRDDERSYR LSNINGER TIL DIG OG LGGER
VGT PÍ AT TRFFE HURTIGE BESLUTNINGER
!NDELSKASSEN HAR ET STORT BAGLAND AF EKSPERTER DER ALTID SIKRER DIG DEN BEDSTE
RÍDGIVNING SÍ INTET ER FOR SMÍT ELLER FOR STORT TIL OS
&IND 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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Køb/Salg/Bytte
Medlemmernes gratis markedsplads

Ingen annoncer i dette nummer

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
�

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

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

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

�

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

Kontakt:
Gitte Salomon Hansen
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