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Forsiden:
Yamaha Wildstar 1600, tilhører Jørgen Juhl (2229)

Nyt fra redaktionen
Den første skarpe efterårsluft ramte kinderne i dag. Det
har altid hensat mig i en vemodig følelse af, at sæsonen
er slut. For evigt.
Erfaringen viser jo heldigvis, at selv efteråret har sine
højdepunkter, nemlig de dage, hvor solen på en aldeles
blå himmel, danner baggrund for skovens smukke efterårspragt. På sådanne dage gør det ikke helt så meget, at
sæsonen er tæt på sin afslutning. Heller ikke selv om det
kan være umanerlig koldt, for så meget mere hyggeligt er
det, at krybe under et lunt tæppe med den varme kakao
efter dagens tur. Så helt slut er det ikke endnu.
I dette nummer er der skønne fotos fra to meget forskellige ferier, men også en lang - og meget underholdende
- beretning fra en midaldrende skolelærer, der sammen
med fruen har været en tur rundt i Europa. Motion for
lattermusklerne venter, og da artiklen er meget lang, er
der heldigvis mere i vente i næste nummer.
Jeg håber, til næste nummer at have modtaget endnu
flere feriefotos- og beretninger, så der er noget at læse i
de lange, mørke aftener, som venter forude.
Hvis du har planer om et større ”byggeprojekt” i den
kommende vinter, en omlakering eller andre forandringer af motorcyklen, modtager redaktionen også meget
gerne fotos, gerne med kommentarer, der illustrerer
forløbet. Ligesom i damebladene, er det sjovt at se ”før”
og ”efter”. Så husk kameraet, når du går i værkstedet :o)
På loftet efter vintertøj
GSH (394)

www.masi-import.dk
tlf. 59 47 00 46
www.highwayhawk.com
anviser nærmeste forhandler
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Farvel sommer...

Ved udgangen af august måned, havde 24 motorcyklister mistet livet på de
danske veje. Hvor mange pårørende sidder tilbage med sorgen?
Det menes, at mange af uheldene sker for dem, der tog kørekort til motorcykel for længe siden, og nu har råd til at realisere mc-drømmen.
I løbet af vinteren vil bestyrelsen og undertegnede arbejde på at arrangere køretekniske
kurser til næste forår, så I alle får mulighed
for at blive lidt bedre rustet til sæson 2008.
Et godt kursus er ikke billigt. Spørgsmålet er
bare, om du har råd til at lade være med at
deltage... Tænk over det...
GSH (394)

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


Nyt fra bestyrelsen
Ja så sider jeg her igen.
Gitte har sms’et at der er deadline for næste blad nu, så må
jeg se, om jeg kan få gang i de små grå, for hvad er der nu
sket siden sidst ??????
Ja der er næsten ikke sket noget. Der er meget stille. Var
det bare vejret, der var så stille, så havde vi mc’ister ingen
problemer, for så skinnede solen hele tiden.
Det eneste jeg kan oplyse er, at der snart kommer en ny
hjemmeside. Der er ved at blive lagt sidste hånd på den,
der bliver noget at glæde jer til.
Det andet er, at vi skal mødes med Morten Brondbjerg fra
Yamaha i oktober, hvor vi blandt andet skal snakke om de
nye modeller og de kommende udstillinger i København og
Herning.
Hvis nogen har lyst til at hjælpe med, er I meget velkommen til at tage kontakt til mig, så vil jeg se, hvad vi kan
finde ud af. Vi skal nok bruge et hold i København og et
hold i Herning.
Hvis det bare bliver halvt så sjovt som sidste år, så har I
noget at glæde jer til.
MVH
Tage Knudsen (1992
formand
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Import af motorcykel
Teksten på denne side er hentet fra Skat’s hjemmeside, men i forkortet og redigeret udgave med mine tilføjelser.
Hvis du påtænker at importere selv, bør du læse hele teksten på SKATs hjemmeside.

For at få danske nummerplader på
et importeret motorkøretøj, skal
køretøjet først synes ved en synsvirksomhed, og efterfølgende anmeldes
til afgiftsberigtigelse hos SKAT, som
fastsætter en afgiftspligtig værdi og
beregner registreringsafgiften.
Syn - besigtigelse af køretøjet
Inden der betales afgift, skal køretøjet
synes ved en synsvirksomhed, som
foretager dels et almindeligt teknisk
syn, dels et såkaldt “toldsyn” - husk at
medbringe den originale udenlandske
registreringsattest, og hvad du ellers
måtte have at teknisk dokumentation.
Synsvirksomhederne tager bl.a. stilling til køretøjernes vedligeholdelsestand (over middel, middel eller under
middel) og udstyr, samt notere om
kilometerstanden er dokumenteret
med servicebog m.m.
Oplysninger fra toldsynsrapporten
indgår i SKATs værdiansættelse, og
SKAT skal som udgangspunkt ikke
se de køretøjer, der har gennemført et
toldsyn hos synsvirksomheden.
Registreringsafgift
Anmeldelse til afgiftsberigtigelse kan
indleveres til alle skattecentre, men
selve sagsbehandlingen/værdiansættelsen af motorsager er centraliseret
ved fire skattecentre:
For hvert importeret køretøj skal
udfyldes en anmeldelseblanket, som
findes på www.skat.dk under motorblanketter. Blanketten kan udfyldes
på nettet og udskrives automatisk i 3
eksemplarer.
Du skal indsende følgende SKAT:
• Anmeldelse i 3 eksemplarer
• Kopi af køretøjets udenlandske papirer (reg.attest mv.)
• Synspapirer (inkl. evt. toldsynspapirer) fra synsvirksomheden.



Du har mulighed for selv at beregne
et skøn over afgiftens størrelse, idet
registreringsafgiften som en tommelfingerregel udgør ca. 60 pct. af
handelsprisen i Danmark.
På www.skat.dk - under Motorkøretøjer - kan du finde oplysninger om
værdi og afgift for brugte motorkøretøjer, hvoraf der tidligere er betalt
registreringsafgift, ligesom afgiftssatserne for nye motorkøretøjer kan ses.
Der er også mulighed for at beregne
afgiften for såvel nye som brugte
motorkøretøjer.
Du kan søge om en foreløbig værdiansættelse af et køretøj, men
vær opmærksom på at en foreløbig
værdiansættelse kun er et signal om
den forventede afgiftsbetaling for et
konkret køretøj.
Når SKAT har modtaget betaling for
registreringsafgiften udstedes en kvittering (afgiftsattest), som sendes eller
udleveres til den, der har anmeldt
køretøjet (anmelderen).
Der kan klages over SKATs afgørelse
om værdiansættelsen til Motorankenævnet
Til allersidst
Motorkontoret er sidste perle på snoren. For at købe en nummerplade til
motorcyklen, skal du medbringe:
- Original udenlandsk registreringsattest (kopi godtages ikke)
- Afgiftsattest fra SKAT
- Synsanmeldelse
- Forsikringsbevis
Det lyder måske lidt omstændigt,
men er faktisk ikke så besværligt. Der
kan være penge at spare, hvis du lige
falder over den rigtige motorcykel til
den rigtige pris et sted i udlandet.
GSH (394)

SKAT
www.skat.dk
tlf: 72 22 18 18
Færdselsstyrelsen
www.fstyr.dk
Motorkontorer
www.politi.dk

Skattecenter Aalborg
Skibsbyggerivej 5
9000 Aalborg
Dækker område Nordjylland

Skattecenter Århus
Margrethepladsen 4
8000 Århus C
Dækker område Midtjylland

Skattecenter Odense
Lerchesgade 35
5000 Odense C
Dækker område Sydjylland og Fyn

Skattecenter Høje Taastrup
Helgeshøj Alle 9
2630 Tåstrup
Dækker område Sjælland/København og Bornholm
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Regler for syn af motorcykel
Dem kender alle da! Næh, det gør
de ikke, og påstanden bygger jeg på
erfaring fra mit daglige arbejde på et
motorkontor, hvor folk jævnligt spørger om det.
Motorcykler bliver som oftest kun
synest ved ejerskifte eller hvis den
har været afmeldt i en periode. Så
medmindre den er synet i anden
anledning inden for det sidste år, er
det motorcyklens alder, der afgører,
hvornår den skal synes.
Og nu vi lige er ved ”mit” område:
Man kan ikke deponere sin nummerplade på motorkontoret (fx i vinterhalvåret) og derved spare vægtafgift.
Hvis man vil spare vægtafgiften skal
nummerpladen afleveres til motorkontoret, hvor den så bliver afmeldt,
og så skal der købes en ny, næste gang
du vil ud at køre.

0-5 år
Motorcyklen skal ikke synes ved
ejerskifte.
5-10 år
Er motorcyklen fyldt 5 år, men ikke
10 år, skal den være synet inden for
de sidste 2 år, for at du kan få den
ejerskiftet.
Over 10 år
Hvis motorcyklen er fyldt 10 år, skal
den være ejerskiftet inden for det
sidste år, for at du kan få den ejer-

skiftet.

Afmeldt
Hvis motorcyklen har været afmeldt i
mere end 1 år, skal den synes - uanset
dens alder - for at du kan få nummer-

plade på den.

GSH

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

Opslagstavlen
Det er ikke til at se det...
Men denne unge mand fyldte faktisk 50 år i sidste uge :o)
For jer, der ikke kender ham:
Jelsi har været formand i Virago
Syd, siden ruder konge var knægt,
og har også siddet mange år i
VMCCDK’s bestyrelse.
Man skal ikke være for sart anlagt
i hans selskab for hos Jelsi bliver
der ikke lagt fingre imellem. Første
gang, jeg mødte ham, sagde han - ordret citeret:
”Du er fan’me en dum kælling, og jeg kan sgu’ ik’ li’ dig!”
Det har vistnok ændret sig siden... Jeg kan ihvertfald godt
li’ dig, Jelsi :o) TILLYKKE med fødselsdagen :o)
GSH

Du savnes stadig!
Dig, der kan lidt layout til husbehov. Man skal
ikke have den stor it-eksamen for at lave News,
men det er til stor gavn for dig selv, hvis du
bevæger dig hjemmevant rundt i Office-pakken.
Vigtigst er dog, at du brænder for at give et aktivt
bidrag til din yndlingsmotorcykelklub. Du får al
den hjælp og støtte, du har brug for, samt nogle
timer sammen med en professionel, der kan sætte
dig ind i det grundlæggende.
Med hovedet på blokken lover jeg, at det ikke er
så svært, som det måske ser ud til.
Ring gerne uforpligtende og hør mere.
GSH

Feminin
med fine
roser, set på
ebay.com hos
Psychic Mikes

Links
Redaktionen modtager
gerne dine bedste links
til gode shoppe-steder,
værksteder og andet mcrelevant.

Nu med airbag
Det måtte jo komme på et tidspunkt - mc-jakke med airbag. Hvis ellers det virker, kan man jo håbe, jakken snart
kan fås her i landet. Ellers kan den indtil videre købes på
www.airbagco.com

En nuttet lille sag
Selv om man er lille, kan vel godt ha’ power? Udstyrsmæssigt står den lille YBR 125 Custom ihvertfald
ikke tilbage for sine større familiemedlemmer, for her
er “...både højt styr, dråbeformet tank, store skærme,
slash-cut udstødning og lav sædehøjde. Og så er
der selvfølgelig krom fra de flotte instrumenter til
bagagebæreren...” ifølge Yamahas egen beskrivelse.
De påstår så også, at det er en ægte US-Cruiser, men
jeg ville nu nødigt placere min bagdel på den tværs
over USA.
Gad vide, om man må få æsken, den har været i? GSH



News

Side 9-cyklen

Yamaha XV 1600 Wild Star Custom bike
årgang 2000
Se salgsannonce side 23

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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Vestjysk feriehygge på Bornholm

Efter en lang sejltur fra Varberg til Grenå tog vi et par overnatninger på Touringcamp

Det er fantastisk hvad der er af seværdigheder samlet
på en så “lille” ø. Billedet er taget i Aakirkeby

10

Smøgpause

News

Første aften i huset i Sverige. Camping fatter
havde givet os 12 flasker rødvin, efter vi havde
kørt med campingpladsens yngste beboere.
De flasker var vi jo nødt til at smage på

Den sidste aften inden vi skal videre til Sverige, kørte
en lille time rundt på campingpladsen med pladsens
yngste beboere.

Vel ankommet til Bornholm hvor vi lidt over kl. 7
om morgenen, sidder og venter på, at campingpladsen skal åbne.

Tekst og foto: Flemming Kirk (2408)

i Karlskrona.

Fru Knudsen på sin flotte DRAGSTAR

11
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Formand: Henrik Kempf Nielsen
www.viragomckbh.webbyen.dk
Virago MC København blev stiftet
november 2006, og vi har, trods det
dårlige vejr, alligevel haft en rimelig
1.sæson.
Vi er 9 fuldgyldige medlemmer,
hvoraf de fleste kører på Virago
535/750/1100 og en enkelt på DragStar.
De fleste af os har kun kørt Virago i få
år, og det passer fint til os i en nystartet klub.
Vejret har, som I alle har lagt mærke
til, ikke været det bedste i denne sæson, men alligevel har vi haft flere
pragtfulde ture, både sammen med
andre MC’er på fællestræf i både Danmark og Sverige, men også ture alene
for Virago MC KBH.
Vores ture planlægges efter flest kilometer på små hyggelige veje og kun
som absolut nødløsning på motorveje.
For blot at nævne nogle af vores ture,
så startede sæsonen med at vi var
med til at åbne Bakken, til trods for
det kølige vejr.
Virago MC Club Vestsjælland inviterede os med til deres Nordsjællands-

12

tur, og det var er et rigtig hyggeligt
bekendtskab, som vi forventer at
genoptage i 2008. Tak for en hyggelig
MC tur.
Klubbens egen tur til Stevns var arrangeret af formanden, som sendte os
ud på mange små og hyggelige veje
rundt om Køge, Stevns, Rødvig Havn
og Faxe, og vejret var helt perfekt.
Turen ”Ud i det blå” gik rundt om de
små veje mellem Ballerup-RoskildeJyllinge.
Virago-Træf og MC-Træf i Sverige er
formandens favoritter, så dem fik han
lov til at klare solo i år, måske bliver
vi flere til næste år.
Kulhuse turen blev alligevel til noget,
til trods for udsigten til regn, og vi
kom igennem 25 byer inden Jyllinge,
via færgen i Kulhuse, Dronningmølle,
Tegners Museum og tilbage igen efter
små 200 km.
Orø-Træf blev kun til en endags tur,
men alligevel en hyggelig oplevelse.
3.Tirsdag i hver måned mødes vi til

korte aftenture, men ret mange gange
er de blevet aflyst, på grund af vejrudsigten.
I 2008 har vi planer om en eller to ture
til Kullen/Sverige og Söderåsen/Sverige, Malerklemmen, Ledreborg, Møns
Klint, Rundt om Tystrup-Bavelse søerne, og fællesture med andre Virago
klubber.
Har du lyst til at møde os, og blive
medlem af Virago MC København,
kan du læse mere på vores hjemmeside, hvor du også kan se vores
mødesteder, og hvad resten af sæsonen byder på. Vi har et par MC’er på
ventelisten, men det betyder ikke, at
du ikke kan blive medlem, det er kun
fordi vi først i vinterhalvåret beslutter
den endelige optagelse i Virago MC
København.
Håber du har lyst til at være med på
vores ture, vi har stadig et par ture i
oktober, inden MC’erne bliver pakket
væk til foråret 2008.
Vi ses derude...
Jens Grønlund/kasserer

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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Det var dengang...
i 1999, hvor årets ultimative træf blev afholdt på Egeborg slot
Der var opsamling ved en tankstation i
Odense, men jeg har desværre forlist billederne derfra. Prøv alligevel at forestille dig
synet af ca. 200 velpudsede Virago’er køre i
(næsten) samlet kolonne fra Odense til Egeborg - det var virkelig en udfordring!
Helt snorlige gik det da heller ikke, men alle
nåede heldigvis frem i god behold, en del
klogere på kørsel i store kolonner.
Det blev en festlig weekend med gode venner fra hele landet, samlet i smukke omgivelser, og sol fra en blå himmel, ihvertfald
indtil om søndagen, hvor det var tid at
pakke sammen og køre hjem.
Da åbnede himlen for sluserne, og ingen
bønner til højere magter, ej heller tålmodig
venten til ud på eftermiddagen bragte tørvejr med sig.

Træffet skulle have
været afholdt i 1998, men
desværre brød en storkonflikt ud få uger før, og
budskabet om aflysning
blev modtaget med triste
ansigter.
Endnu mere ærgerligt var
det, at konflikten nåede
at slutte før den planlagte
weekend.

Ligger du inde med
fotos, beretninger og
andet historisk stof,
så lad endelig høre fra
dig.
Virago-klubben har jo
efterhånden snart 20
års minder i bagagen,
og mon ikke nogen af
jer har ting liggende fra
”dengang”?
GSH (394)
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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

1991
1992
1999
2004
2004
1998
2001
2000
1998
1995
1988
2004
2005
2000

Model, farve, udstyr

XV 1100 sortmetal, ny vindskærm + nye sidetasker
XV 1100 Virago rød/sølv, effekt potter, fodplader, fremrykker, ekstra lygter,
ny vindskærm + nye sidetasker
XV 250 Virago koks, topbox + sidetasker, 1 ejer, fuld servicebog, 2 nye
dæk, vindskærm, nysynet
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 S Virago sort/bronce, sissibar, vindskærm, fuld servicebog
XV 535 Virago DX grøn, fuld servicebog, vindskærm, toolbox, sidetasker
+ sissibar
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
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Ferie i Frankrig: Fra ”Route 99” i nord til ” le campingmoto” i syd

Dette er Camping “Route
99” set fra marken bag.
Oplysninger kan findes på
www.campingmotoroute99.com

Så blev der vasket motorcykler, førere og tøj. Alle tre dele
trængte MEGET til det!
Bagefter kan man godt have
brug for en øl!!

Håbet var højt, da der stod
Rock & Roll på plakaten.
Vi blev dog hurtige enige
om, at den franske udgave af
Sussi og Leo var værre
end den danske.
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Nu begynder alpe-turen med hårnålesving og rigtigt langt ned.

News

Tekst & foto:
Chrome (220)
Susan (936)

Man kan lave meget på en
trangia. Resten klares med
en karton rødvin.

Så overlod News’ hof fotograf kameraet til sidekick (det blev da meget godt :-)

Dette er Camping Moto på afrejsedagen, hvor vi
kørte mod Hollands national træf.
De her ankomne hollændere fortalte, det regnede
hjemme.. Vil vi virkeligt væk herfra?!!
Oplysninger kan findes på www.lecampingmoto.nl

Og så en enkelt øl til at skylle støvet af midt på turen.
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En lille smuttur rundt i Europa
”Det er simpelthen for meget,” jamrede skolelæreren sig, mens han for
hvert skridt efterlod sin våde fodspor
på det nyvaskede køkkengulv. Husets
frue lyttede til hans jeremiader med
tilkæmpet ro. Hun havde netop brugt
adskillige timer på at rengøre huset
inden hans og sønnens tilbagekomst.
”Netop som man ligger i yderbanen
på motorvejen, 14 kilometer fra den
nærmeste afkørsel, så man absolut
ikke kan nå at få regntøjet på, og 380
kilometer fra hjemmet, begynder det
at pisse ned i lårtykke stråler,” konstaterede han, alt imens det skvulpede
for hver gang, han tog et skridt.
Det var lige uden for Ålborg, hvor
de havde besøgt den ældste søn og
svigerdatteren, at den første byge
havde overrumplet dem. Godt våde
besluttede de sig for at droppe regntøjet og i stedet skynde sig hjemad over
Fyn. Det var et par kilometer udenfor
Odense, at regnbygerne gik over i et
rent skybrud.
”Nåh,” smilede den yngste knægt fra
sin motorcykel, ”Det kunne jo være
værre!”
Skolelæreren skulede ondt til afkommet uden at forstå, hvad han mente.
Det skvulpede selv i hans underbukser på dette tidspunkt, og ind i mellem blev himlen sønderflænget af lyn.
”Det kunne jo have været snevejr,”
grinede sønnen, mens regnvandet
begyndte at fylde hans motorbriller.
Skolelæreren overvejede, om han
skulle forklare knægten det usandsynlige i denne meteorologiske
forekomst, men netop da satte det ind
med hagl og den drivvåde kørebane
blev på få sekunder farvet helt hvid.
Da de to ankom til hjemmet, kunne
man fejlagtigt tro, at de havde taget
bad med tøjet på.
Den følgende dag, mens det lidt mere
tjekkede læder hang og dryppede
i bryggerset, kørte skolelæreren og
konen ind for at se på et sæt goretextøj hos den nærmeste forhandler. Vist
var Europa velsignet med et meget
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ustadigt vejr, men dette skulle ikke
afholde dem fra at tage på den planlagte ferie til Ardennerne.
Skolelæreren sendte et skævt smil
mod Viragoen som stod parkeret
udenfor. Der var mange i klubben
som havde både nyere og større motorcykler end denne, men den havde
klaret hårnålesving, bjergstigninger,
trafikkøer i tredive graders varme
uden så meget som antydningen af
problemer. På de sidste to sæsoner
havde denne XV 750 tilbagelagt næsten fyrretusinde kilometer uden så
meget som et løst sidespejl. Det var en
forbandet god og pålidelig kværn.
Skolelæreren blev revet ud af sine
tanker, da fruen kaldte på ham efter
at have iført sig et par sorte goretexbukser.
”Har jeg en stor røv i de her bukser?”
spurgte hun og lignede en, som ønskede et oprigtigt svar.
Skolelæreren kløede sig eftertænksomt i nakken. Et oprigtigt svar
kunne være: ”Ja bestemt, skat. Jeg
tror at du ville kunne give selv vores
ladeport mindreværdskomplekser”
eller ”Nej, skat. Du har en stor røv i
alle slags bukser.” Noget sagde ham
derimod, at konen inderst inde ikke
ønskede et oprigtigt svar, hvorfor han
i stedet rettede blikket mod spejlet.
Han lignede en punkteret Michelinmand i den sorte jakke, men den var
garanteret varmere end læderjakken,
og så kunne den holde regnvandet ude.
Varmt klædt på og adskillige tusinde
kroner fattigere forlod de to butikken
og tog hjem for at pakke.
Bunken af absolut nødvendige remedier var vokset de sidste par dage,
og sønnen begyndte at komme med
ironiske bemærkninger, om at turen
måske skulle foregå i en lastvogn med
anhænger.
Skolelæreren ignorerede hans kvikke
bemærkninger og begyndte at læsse
motorcyklen. Sidetaskerne så ud, som
om de var højgravide, og da de sidste
ting blev spændt på, kunne man et

kort øjeblik
hælde
til den
anskuelse,
at Viragoen
var ved at
gå i knæ.
”Måske
skulle man
tage en
prøvetur
bare for lige at vurdere, hvordan den
er at køre på,” foreslog skolelæreren
og fik med lidet elegance skruet sig
ind mellem benzintanken og oppakningen på bagsædet. Også husets frue
satte sig overskrævs på den lille 535’er
og motorcyklerne blev startet. Herren
foretog et elegant sving ud på landevejen og begyndte at køre op mod den
nærmeste benzintank.
Det tog imidlertid en del tid før forlygten fra den lille 535’er var blot til
at skimte i det fjerne, og skolelæreren
mumlede irriteret, at fruen skulle tage
sig i agt for ikke at blive indhentet af
dræbersnegle.
”Den går i stå hele tiden,” beklagede
konen sig, og prøvede forgæves at
holde gang i motoren.
”Du har nok bare glemt at slå chokeren fra,” svarede husets herre lettere
resigneret. Man havde netop betalt
den sidste værkstedsregning på tolv
tusinde, og umiddelbart efter arbejdstid skulle de starte turen, så motorproblemer var ikke ligefrem nogen
god nyhed.
Fruen havde dog ret. Motoren blev
ved med at sætte ud, og beslutningen
om at køre dyret på værkstedet blev
truffet.
”Det er helt sikkert at det er nogle
gummimuffer, som sidder inde i
karburatoren, der er blevet utætte, det
er et generelt problem med 535’eren,”
konstaterede mekanikeren, alt imens
han tørrede et par usædvanligt fedtede oliefingre af i de læderovertrukne
frynsehåndtag.
”Har du sådan et par fætre på lager?”
spurgte skolelæreren blegt, da han
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mindedes
alle de
gange,
hvor de
mest almindelige
reservedele
altid var i
restordre
fra Japan.
”Måske kan jeg skaffe dem til begyndelsen af næste uge,” beroligede han,
mens han skævede til oppakningen
på den lille motorcykel. ”Hvornår skal
I køre?”
”I morgen klokken elleve,” svarede
skolelæreren og bed sig ærgerligt i
læben. Med deres tre motorcykler og
med deres totale mangel på mekanisk
snilde, var familien dog en usædvanlig god kunde i forretningen, så
mekanikeren lovede at gøre, hvad han
kunne for at løse problemet.
Klokken var tolv den følgende dag, da
mekanikeren ringede og overbragte
den gode nyhed. Det hele skyldtes blot
en masse skidt i karburatorerne og nu
var maskinen atter køreklar. Efter en
længere moralprædiken om absolut
ikke at køre den tør for benzin, da der
stadig kunne være skidt i tanken, tog
ægteparret af sted.
Det var lidt blæsende, da de kørte fra
Holbæk over Slagelse mod Fyn, men
solen skinnede i det mindste. Det nye
goretextøj var næsten for varmt at
køre i, da de rullede ad landevejen
fra Nyborg til Middelfart og herfra
ad hovedvej 25 til Tønder. Her slog de
sig ned på en hyggelig campingplads.
Det vakte en del opsigt blandt de
omkringliggende fastboende, da det
rummelige firemandstelt blev slået op
sammen med bord og stole. Et ældre
ægtepar, som lå ved siden af i deres
autocamper, var imponerede over,
hvor meget man kunne have med sig
på motorcykel.
Efter aftensmaden, som var indkøbt
i den nærmeste Fakta, fik man sig et

par glas rødvin af de nye plasticglas
med fod, alt imens man tog et slag
kort inden man gik til ro. Det var med
en vis uro, at skolelæreren skævede
op på de kulsorte skyer, som var ved
at trække sig sammen over campingpladsen. Sidste gang han og konen
havde været i Sverige, havde det regnet næsten ligeså meget inde i teltet
som udenfor. Et problem man søgte at
løse med en spraydåse med imprægnering fra Harald Nyborg til 29,95.
Det skulle snart vise sig om skidtet
fungerede efter hensigten.
Omkring midnat blev ægteparret
vækket af regnvejret. Det blev et skybrud af bibelske proportioner, men
mirakuløst nok holdt teltet sig vandtæt. Ikke en dråbe kom ind.
Næste morgen var det tørt. Himlen
var ganske vidst overskyet, men regnen var ophørt i løbet af natten, kun
det våde græs og de talrige vandpytter vidnede om nattens syndefald.
Efter en kop Nescafe og en grovbolle
begyndte skolelæreren og konen at pakke sammen. Det våde
telt fyldte dobbelt så
meget som aftenen
før, og det var som at
skulle mase en hval
ned i en sardindåse,
da det skulle pakkes
ned i hylsteret. Efter
adskillige eder og
forbandelser lykkedes det dog, og det
blev spændt fast på
forgaflen af 750’eren.
Da den omfattende
lejr var pakket ned i
vandtætte sække, sadeltasker og poser, blev de to inviteret
på afskedskaffe af det ældre ægtepar
ved siden af.
Nu gik turen mod Husum (i Tyskland). Planen var at følge vestkysten
gennem Tyskland og Holland, da de
begge altid havde kørt den korteste

rute mod de varmere himmelstrøg og
derfor aldrig havde set denne del af
de to lande.
I Husum var en del vejarbejde og
en hel del ensrettede gader, hvilket
resulterede i at skolelæreren pludselig ikke længere kunne se sin kone i
bakspejlet. Efter en del venten modtog
han en SMS på mobilen. Efter at have
gennemgået beskeden for stavefejl
nærlæste han teksten på displayet.
”Hvor er du?” stod der, og han måtte
modstå fristelsen for at skrive ”her”,
da han heller ikke selv anede, hvor i
byen han befandt sig.
Efter en del søgen fandt de to hinanden og fortsatte til byen Tönning,
hvor de måtte krydse en kanal midt i
byen med et skib. En overfart der viste sig at være gratis. Herfra gik turen
over Brunshüttel til St. Margrethen,
hvor solen skinnede fra en skyfri himmel, og hvor hver eneste motorcykel i
miles omkreds var kommet på gaden.
Vejen til Glückstadt var også usædvanligt smuk med mange fede sving,

hvilket alle bikere i området syntes at
være bekendt med.
Køer kan være hyggelige drøvtyggende dyr, men her bestod de af biler og
var kilometer lange hen til den eneste
sejlrute over Elben i miles omkreds.
Efter en del venten kørte ægteparret
ombord på en fladbundet pram, der
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kunne rumme omkring tredive biler.
Dette var i sig selv ikke imponerende.
Det imponerende var, at der var høje
sandbanker kun få meter fra sejlrenden, og skolelæreren skævede nervøst
til disse, og ventede hvert øjeblik, at
skibet skulle sidde fast. Dette skete
dog ikke og man nåede velbeholdent
over til den anden side, hvor de to
kørte gennem et fladt landskab ad endeløse alleer gennem Ottendorf mod
Cuxhaven. Det overskyede vejr var
i mellemtiden blev afløst af bagende
sol, og den midaldrende underviser
mærkede en begyndende hovedpine.
Cuxhaven syntes at have samlet hele
nationens befolkning denne dag, hvor
solen skinnede for første gang i flere
uger. Her var myriader af mennesker,
for byen er et af de få alternativer,
som tyskerne (der alle har en sand
passion for sandstrande og vand) har
til de danske kyster. At undervise i
engelsk var heller ikke nogen fordel
for den stakkels skolelærer, da alle her
kun syntes at kunne tale tysk. Efter
nogle timers forgæves søgen og efter
flere forgæves forsøg på at finde en
engelsktalende tysker, lykkedes det
dog at finde en campingplads.
”Do you have room for one tent?”
spurgte skolelæreren i receptionen på
campingpladsen.
”Yes and no,” var det noget tvetydige
svar fra receptionisten. Underviseren
og hans kone blev nu ledt ned igennem den endeløse række af campingvogne og autocampere. Overalt myldrede mennesker i de smalle rækker
mellem vognene og skolelæreren var
lykkelig over at han kørte motorcykel
gennem det virvar og ikke bil. Campingvognene stod så tæt at man end
ikke kunne presse et søgerblad til en
Dragstar ind i mellem dem. Stedet var
et inferno af larmende ghettoblastere,
der hver især spillede deres favorit indenfor mainstream popgenren. Man
kunne have håbet, at de i det mindste
her i Tyskland kunne spille noget
Ramstein, men nej.
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Først da han blev anvist pladsen,
forstod skolelæreren receptionistens
noget tvetydige svar. En plet græs
på størrelse med et frimærke foran
latrinerne var det eneste ledige på
hele campingpladsen. Ikke ligefrem
det bedst tænkelige sted, men på den
anden side bedre end ingenting, og
man accepterede, da hovedpinen og
varmen tilsammen blev mere og mere
påtrængende.
Det første fruen foretog sig, da teltet
var rejst, var at afføre sig det alt for
varme goretex-tøj. En ganske munter
affære eftersom man ikke kunne stå
oprejst i teltet. Det havde en påfaldende lighed med en skildpadde, der
var blevet smidt på ryggen, da konen
rød i hovedet af anstrengelse desperat prøvede at krænge de svedigt
klæbende bukser af. Denne febrilske
kraftanstrengelse fik skolelæreren til
at trække på smilebåndet, hvilket ikke
ligefrem hjalp på fruens i forvejen
overophedede temperament.
”Så hjælp mig dog, i stedet for at stå
der og grine,” hylede hun forurettet.
Skolelæreren måtte gøre sit bedste
for at undertrykke latteren, da husets
frue skulle skrues ud af de stramme
bukser, men efter noget, der kunne
minde om en brydekamp, lykkedes
det imidlertid.
Den følgende morgen var det blevet
en smule mere køligt, og det midaldrende ægtepar fik pakket alt sammen,
mens der endnu herskede dyb ro over
hele campingpladsen. Så lydløst som
det nu var muligt på to Viragoer med
bulderpotter, forlod de stedet og kørte
over Bremerhaven under Elben til
Oldenburg. Atter havde himlen åbnet
for sluserne og det styrtede ned.
I Oldenburg praktiserede skolelæreren en færdighed, han mestrede
til fulde. Konen og han kørte ind på
en parkeringsplads foran en Toyotaforhandler, hvor de gjorde holdt.
Herefter foldede han Tysklandskortet
ud, hvorefter han gjorde sit bedste for
at ligne en hjælpeløs retarderet, der

ikke havde den mindste anelse om,
hvor i verden han befandt sig. Tricket
virkede til fulde, og snart trodsede
den hjælpsomme bilforhandler uvejret
og tilbød sin hjælp. Ideen om ikke at
køre på motorveje måtte kuldkastes,
da parret for længst havde fået nok
af de flade vindblæste strækninger,
hvor det meste ikke var stort højere
end en tot marehalm på den jyske
hede, og ønskede at komme hurtigt
til Holland, hvor de i det mindste
havde en naturpark med træer. Takket være den venlige bilforhandlers
anvisninger, havnede man snart på
motorvejen og kørte over Leer til
Groningen. Herefter kørte man mod
Zwolle, dog med et enkelt ophold på
en benzintank, da parret efterhånden
blev i tvivl om det var regnvåde veje
de kørte på eller de måske allerede
befandt sig i en af Hollands mange
berømte kanaler. Her stod allerede en
biker og kiggede længselsfuldt efter
solen, som syntes ganske skjult bag de
mørke skyer. Han kørte på en meget
flot Kawasaki 1500 og de fik sig en
hyggesludder. Skolelæreren og hans
kone havde hurtigt erfaret at det gav
en vis status, når man kørte på disse
typer maskiner med oppakning nok
til at fylde et mellemstort sommerhus.
Man viste ligesom, at man ikke bare
var en søndagsbiker, men at man
sagtens kunne gennemtrawle Europa
på en chopper.
Da den sorte asfalt igen var at skimte
gennem regnen rullede parret til
en hyggelig lille by kaldet Hattem
og derfra til Heerde. Her fandt man
en campingplads, der var så stor, at
en hel del af pladsens gæster måtte
assistere parret i deres søgen efter
netop deres plads. Skolelæreren fik
endnu en gang glæde af sine engelskkundskaber, og det undrede ham,
hvor meget bedre hollænderne var til
at tale fremmedsprog end hans egne
landsmænd.
Næste morgen øsede det igen ned.
Regnen syntes at have en vis indvirk-
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ning på deres humør. Der var ligesom
noget deprimerende over en dryppende våd Virago, og de følgende to
observationer gjorde heller ikke skolelærerens humør bedre. Da han kløede
sig i øjet, faldt den ene kontaktlinse
ud og landede i noget af det grus,
som han selv havde slæbt ind i teltet.
Bedre blev det ikke, da han ville ringe
hjem til sønnen og beklage sig og ved
denne lejlighed erfarede at mobiltelefonens sim-kort var blevet lukket.
Dette ville betyde at hvis konen igen
blev væk i en storby, ville de være ude
af stand til at komme i kontakt med
hinanden.
Efter at have isat kontaktlinsen på et
ikke alt for hygiejnisk toilet, blev de
enige om at trodse vejret og køre til
Hoog Veluwe, en stor naturpark ikke
langt fra Arnhem. Motorcyklerne blev
parkeret udenfor denne park, og de to
vandrede nu ind i parken.
”Hvorfor er der så mange, som kører

bil i parken?” spurgte husets frue
undrende. Skolelæreren, som netop
havde betalt for entreen, måtte nu
tilstå at, det vist nok var tilladt at
køre rundt i parken i motoriserede
køretøjer. Dette fik straks konen til
at beklage sig højlydt over, hvorfor i
alverden man så ikke havde taget motorcyklerne. Nu var man henvist til at
gå og ville ikke nå at se mere end en

tredjedel af parken.
Svaret på problemet
viste sig imidlertid, da vejen tog sit
første sving. Her stod
hundredvis af hvide
minicykler parkeret
til fri afbenyttelse.
At bevæge sig på så
spinkelt et køretøj og
uden hjælpemotor
var temmelig uvant
for dem begge, men
efter en del slingren og et par hårrejsende nær-død
oplevelser, begyndte de at bevæge sig
ud i landskabet. De havde kun kørt
få kilometer, da den første bil overhalede dem, hvilket fik fruen til at
stirre foragteligt på passagererne i det
firhjulede køretøj.
”Tænk at folk ikke engang kan finde
ud af at bevæge sig rundt uden at de
skal køre i bil,” fnyste hun hånligt.
Skolelæreren
fandt det
klogest ikke
at påpege
fruens egne
beklagelser
over, at de
ikke havde
taget motorcyklerne ind i
parken.
Det store
naturområde
viste sig at
rumme mange forskellige
landskabstyper. Her var
alt fra åben sandørken, hvor afhuggede træer stod og svævede på blotlagte
rødder en meter over jorden. Her var
lyngområder som på den jyske hede
og kuperede skovområder, hvor det
virkeligt gjaldt om at træde i pedalerne. Der var ikke gået lang tid før de
to havde tilbagelagt ti kilometer, og
skolelæreren måtte, skønt matematik
ikke var hans stærke side, konstatere

at dette også betød, at der måtte være
ti kilometer tilbage til udgangspunktet. At køre de første ti kilometer viste
sig at være væsentlig lettere end at
tilbagelægge de ti tilbage. At skolelæreren og hans kone ikke havde følt det
så slemt (udover en smertende bagdel)
skyldtes at vejen for det meste skråede
nedad, men nu gik det i stedet opad
det meste af vejen hjemad.
”Hvis du hører et pludseligt ”POOF”,
stønnede læreren, ”Så er det altså ikke
fordi jeg har gennembrudt lydmuren
på det her tohjulede stykke skrammel, men fordi mine lunger er klappet
sammen.”
Konen svarede ikke enten fordi hun
var fascineret over naturen eller fordi
hun selv var tæt på en kollaps.
Parret var dehydrerede og skrupsultne, da de omsider placerede cyklerne
i de dertil indrettede stativer og begav
sig hen til motorcyklerne.
Kun hundrede meter fra parken, ved
en lille rundkørsel, lå et pandekagehus og ægteparret benyttede lejligheden til at frekventere dette spisested.
Hvad de end måtte have tabt af overflødige kilo på cykelturen, blev nu i
rigt mål skovlet indenbords i form af
kæmpe pandekager med is og flødeskum. Et måltid der ville have givet
en helsekostfanatiker en blodprop
eller i det mindste et livsfarligt kolesterolchok.
Dumpe (2945)
fortsætter i næste nummer
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Køb/Salg/Bytte
Medlemmernes gratis markedsplads

Sælges

Sælges - vist på forsiden

Yamaha XV 1600 Wild Star Custom
bike, årgang 2000, 9.800 km, Rødmetal
/Guldmetal, 75 HK, 240-bagende,
bred gaffelbro, strukket tank, digital
display, kabler skjult i styr, snake
forlygte, diodebaglygte, paintbrush,
7x lak, mange detaljer, original udstyr
medfølger, service overholdt, kører
perfekt

Yamaha Wildstar 1600, ’01, km 43.500,
Raask udstødninger Mustang sæde
der både kan bruges som enkelsæde
og dobb. Sissybar, sidetasker, KN filter
Jetkit vindskærm lille model, solskygger på både lygte og bliklys. Hjelmen
er malet i samme farve og følger med.
Cykelen leveres nysynet og standard
sæde og udstødninger følger med.

Pris: 245.000 kr.

Sælges
Yamaha Virago XV535, sort, 1997,
16.500 solskins km., sidetasker, bagsæde, velholdt og driftsikker.

Henvendelse:
Simon (2888)
Tlf. 40 13 23 22

Pris: 56.000 kr.

Pris: (ikke fast) 189.900 kr.
Henvendelse:
Jørgen Juhl (2229)
Tlf: 46 56 46 80

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

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
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

News

- Der er godt nok lyd i de her bulderpotter, hva’?
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Returadresse: Virago MC Club Danmark v/Helene Nielsen, Møllevej 34, 6622 Bække

