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Den smukke 920’er på forsiden tilhører Gitte Jensen (2040)

Tænk engang, så er der igen gået et helt år! Ind i mellem
er det ikke til at forstå, hvor tiden bliver af...
Men når tankerne lige så stille smutter på afveje, ja, så er
der jo alligevel mange gode timer at tænke tilbage på.
Vel var vejret i 2007 ikke det mest mc-egnede, men lidt
sol blev det da til. Og at tro efter de feriefotos, der gennem året har været bragt her i bladet, er der heldigvis
nogen, der har været heldige med vejret, både inden- og
udenlands.
Tak til jer, der har bidraget med dejlige billeder og beretninger fra nær og fjern. Uden jer, havde vi ikke noget
klubblad.
For det er nu engang sådan, at Virago News skrives af jer
medlemmer. Og I gør det sq godt! :o)
Indrømmet... Jeg har været grebet af panik mere end en
gang, når deadline oprandt. Men på forunderlig vis, er
bladet blevet reddet på stregen hver gang, fordi velvillige
folk har forbarmet sig over redaktionens bønner.
Jeg håber, heldet fortsætter, for hvad har vi tilbage, hvis
bladet må lukke og slukke?
Her i slutningen af november, er julestemningen ved at
brede sig over det ganske land. Men ikke i dit Virago
News. Jeg har simpelthen glemt at sætte nisser og engle
i bladet! Jeg trøster mig med, at du måske finder det i
orden, at der i hvert fald er et enkelt julefrit sted i december måned...
Herfra skal lyde de bedste julehilsner og ønsker om, at
det kommende år må bringe mange gode mc-oplevelser
med sig :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 sider jeg her for sidste gang i år og
skal skrive lidt om, hvad vi har foretaget os siden sidst, det er ikke det store,
men vi har da lidt i støbeskeen.
Vi har holdt vores årlige møde med
Yamaha, og det forløb rigtig godt.
Det kan nævnes, at KS Motor i Vejle
vil forsøge at yde en bedre service
over for dem, som har langt til Vejle.
Her tænkes i første omgang på dem,
som kommer fra det vestjyske.
Servicen går ud på, at de vil hente
og bringe vores mc, hvis den skal på
værksted (stort som småt).
Da det er nyt endnu kan jeg ikke sige
så meget mere omkring dette, men
I kan selv rette henvendelse til KS
Motor for at få mere at vide.
Så kan jeg fortælle at Yamaha stiller
en stand til rådighed både i Tappehallerne og Herning Hallerne ved

MC Show ’08. Hvis du har lyst til at
hjælpe eller til at have din mc med
på en af messerne, kan du på side 8
(Opslagstavlen), se mere om, hvordan
du forholder dig.
I samarbejde med Yamaha, er vi gået i
gang med at arrangere en Yamaha Raceday (ca maj), som afholdes i Action
Park (www.playland.dk) i Tørring.
Yamaha stiller op med de fleste af
deres modeller, og der bliver der rig
mulighed for at vise hvor god en mckører man er !!!!!!!!!!
For hvor god er man nu til at køre
mc?? Selv har jeg været på glatbane 3
gange med lastbil, og jeg lærte noget
hver gang.
Ud fra det vi hører i radioen om alle
de dødsfald, som har været i år, kan
vi nok bruge lidt råd og vejledning
omkring kørsel på mc, derfor vil
vi forsøge at afholde kørekurser til
foråret.
Det kan du læse mere på side 12.

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


Den 28-10-07 fik jeg en mail fra Formanden for Virago Vestsjælland. De
havde afholdt en ekstra ordinær generalforsamling omkring tilknytning til
VMCCDK, og udfaldet af dette er, at
de melder sig ud af samarbejdet med
VMCCDK. Bestyrelsen havde Johan
Asring med under mødet, og her ved
siden af, kan du læse om, hvordan
Johan oplevede mødet.
Bestyrelsen siger tak til Vestsjælland
for samarbejdet i de år, som vi var
sammen, og held og lykke i fremtiden
Til slut vil jeg gerne opfordre jer alle
til at sende noget til bladet. Det kunne
være en oplevelse I har haft på en
tur, en sommerferie eller lignende. Vi
skulle ikke gerne have at bladet kommer til at ligne en reklame fra Netto,
for jeg ved, Gitte godt kunne finde på
at sætte noget i derfra, hvis hun ikke
har nok til bladet! Så alle jer, vær med
til at vi får VERDENS bedste blad,
Gitte kan ikke alene.
Så vil jeg slutte med at sige tak til jer
ALLE for året 2007 som har været
strålende vejrmæssigt set, med håb
om et godt helbred samt et skinnende
år 2008
RIGTIG GLÆDELIG JUL SAMT LYKKEBRINGENDE NYTÅR
MVH
Tage Knudsen (1992)
Formand VMCCDK
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Observationer fra Ekstraordinær generalforsamling i Virago-Vestsjælland
Jan Grubbe (æresmedlem i Vestsjælland og Virago DK) havde kontaktet
klubbens sekretær Johan Asring for at
møde op som ”observatør” på EOG.
Indkaldelse er tilsyneladende kun
udsendt som e-mail og har derfor ikke
nået alle medlemmer.
Der var ingen dagsorden for generalforsamlingen fremlagt, så det var
lidt kaos om hvad der foregik. Efterhånden fandt man ud af at der skulle
vælges en dirigent o.s.v..
Indkaldelse og afholdelse overholdt
ikke vedtægterne.
Formandens formål med indkaldelsen var udmeldelse/løsrivelse fra
DK. Klubben skulle fortsætte under
samme navn men ikke som lokalklub.
Argumentet var at klubben intet fik
fra DK og ingen gavn havde.

Flere medlemmer talte for en tilpasning af vedtægterne (som Esbjerg &
Tur-klubben) så også kørere af andre
mc mærker kunne være medlemmer.

Da afstemningen gik i gang og efterfølgende var der uklarhed om hvad
der stemtes om.
Lige inden uddeling af stemmesedler
oplyste formanden at der skulle stemmes ja eller nej til forslaget om udmeldelse, da afstemningen gik i gang
blev det oplyst at der skulle stemmes
ja til fortsat medlemskab af DK eller
nej til udmeldelse.
Afstemningen endte med 9 ja og 11
nej ud af 21 stemmeberettigede.
Efterfølgende var der flere der udtrykte undren over medlemstallet contra
antallet af DK medlemmer. Tydeligvis
har bestyrelsen ikke overholdt deres

vedtægter med krav om DK medlemskab for at kunne blive meldt ind i
Vestsjælland.
Bestyrelsen erklærede at de nu ville
arbejde på et forslag til vedtægtsændringer til næste generalforsamling.
Johan Asring (2533)
Sekretær VMCCDK

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

06-201

Ring 70 13 7● 9 ● 13 og hør mere eller klik
på www.topdanmark.dk/virago
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Drømmen om lang forgaffel
Lange forgafler har altid været en
drøm for mange custom bikere.
Den mest berømte ”langgaffel” havde
Peter Fonder på sin ”Stars and Stribes” Harley Davidson i filmen Easy
Rider fra Woodstock tiden.
Der findes normalt to metoder at få
ændret vinklen til forgaflen.
Dem, der løbende ser Orange County
Chopper eller Biker Build-off i fjernsynet, kan se, at man altid anvender stel med et kronrør, der hælder
væsentlig mere end på en almindelig
motorcykel.
Men det sker jo sjældent at man skifter hele rammen ud.
Derfor har man muligheder, så som:
1.
Kronrøret, der hvor forgaflen
er monteret, svejses om med en større
hældning. Dette giver en tung og
svær drejelig motorcykel.
2.
Den nederste gaffelbro gøres
længere, så gaffelrørerne får en større
hældning. Her bliver motorcyklen
også svær at dreje, fordi der i både
kronrørsløsningen og i gaffelbroløsningen sker ændringer af Caster
vinklen. Castervinklen er den vinkel,
der dannes af selve drejningsaksen i
kronrøret og placeringen af forhjulsakslen.
På biler skal man bruge servostyring
for at kunne dreje en bil med en stor
Castervinkel. Men det har motorcykler ikke.
AME i Tyskland har gennem mere
end 25 år fremstillet custom cykler og
ombygningskits for mange motorcykelmærker og –modeller.
Det fantastiske ved deres forgaffel
er, at Castervinklen kun ændres en
lille smule, hvilket gør motorcyklen
utrolig let at dreje, idet gaflen ikke
længere drejer gennem kronrøret,
men via et stort kuglehovedleje i den
øvre gaffelbro. Det gør, at gaflen føles
som lejret i smør.
Man kan ændre hældningen med 5, 9,
14 eller 18 grader. Den typiske forgaf-



fel vil så være 310 mm bred og typisk
op til 200 mm længere.
En person med teknisk indsigt vil
kunne montere sådan en gaffel på ca.
1 dag.
AME gaflerne findes i et stort udvalg
for Yamaha custom cykler:
XV 125, XV 250, SR 500, XV 535, XS
650/ Spec/ US-Cust, XVS 650, XVS 650
/ Classic, XV 750/5G5, XJ 750 J maxim,
XV 920 Midnight-special, XV 1000SE /
MS 36mm, XV 750 / 1100 Virago, XVS
1100 / Classic, XVZ 1300A Royal og
XV 1600
Kan man få den synet?
At syne sådan en forgaffel har for
mange været en uovervindelig sag.
Oftest var det umuligt at få en synsmand til overhoved at kigge på den,
og det er også svært at gennemskue
Færdselsstyrelsens synsvejledning,
når man nu ikke arbejder med den til
daglig.
Undertegnede har tidligere arbejdet
i synsvirksomheder, og har derigennem erhvervet den fornødne viden og
forståelse for, hvordan tingene hænger sammen. Og der findes motorcykler med en synet gaffel her i Danmark
i forvejen.
Da motorcykelfabrikanten ikke godkender forgafler som fremstilles af
andre virksomheder, så gælder reglen
om et godkendt prøvningslaboratorium. TÜV SÜD og TÜH (Statslig Teknisk Overvågningsinstitut Hessen)
er begge to godkendte prøvningslaboratorier, og deres rapport og tests
modsvarer de krav Færdselsstyrelsen
stiller.
Hvorfor stiller Færdselsstyrelsen
disse krav. Årsagen til det findes i
kravet om sikkerhed. Det nytter ikke
noget at man monterer gafler, der ikke
er testet under kørsel, og det under de
værst tænkelige forhold.
Konsekvensen ved et brud under høj

hastighed er ganske klar, og det er
ingen naturligvis interesseret i.
TÜH har testet forgaflen monteret på
en XV1400 og har kørt med den på
Nürbergring under de værst tænkelige forhold, med varierende belastning, op til tophastighed, i sving og
over ujævnheder.
Der var i alt 6 testkørere involveret i
testen. Også fuld acceleration og nedbremsning er blevet testet. TÜV SÜD
har senere hen gennemført en test
med elektroniske målestrimler, der
skulle vise de styrkemæssige forhold i
både stel og gaffel.
Begge organisationer har godkendt
gaflen til de i TÜV certifikaterne oplyste motorcykelmodeller. Hver motorcykelmodel, der opgives i certifikatet,
er blevet underlagt en udførlig test
gennem TÜV og TÜH.
Naturligvis er der også andre ting der
skal være i orden. Bl.a. må styret ikke
være højere oppe end 30 cm over det
laveste sted på sædet.
Når der drejes må omdrejningstallet
ikke stige af sig selv, og hænderne må
heller ikke komme i klemme mellem
tanken og styret.
Desuden skal bremsen fungere korrekt, og lyset skal stå korrekt i højden.

Montering af forgaflen
At montere sådan et forgaffelkit, er i
princippet ganske simpelt.
Kittet består af en øvre og nedre gaffelbro. Dertil kommer der en forsætningsadapter, som skrues sammen
med den øvre gaffelbro gennem
kronrøret. Kronrørslejret fjernes.
Så leveres der to lange gaffelrør, som
simpelthen monteres i de originale
gaffelben. Er pakningerne i orden,
behøver man ikke at skifte dem.
Da gaflen er bredere, leveres der en
ny forhjulsaksel og det nødvendige
materiel til at montere forskærmen
og bremsekaliberen. Der medleveres
også en forlænger til speedometret og
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en eller to lange bremseslanger, afhængig af, om der forefindes en eller
to skivebremser.
Det eneste man selv skal gøre, er at
bore huller i broerne til montering af
instrument og forlygte. Man kan også
vælge holdere, der monteres på gaffelrørerne. Det er overladt til ens egen
fantasi.
Ud over det, behøver man naturligvis
bremsevæske og gaffelolie, som kan
købes hos alle motorcykelværksteder.
Alle forgafler leveres med et originalt
TÜV certifikat med nøjagtig opgivelse af motorcykel mærke og model,
årgang og stelnummer.
Det betyder at certifikatet er personligt og altid skal følge motorcyklen,
også ved videresalg.
Gaffelkittet bliver leveret direkte til
døren i Danmark. Naturligvis kræver
dette at der betales først, da forgaffelkittet fremstilles specifikt til din
motorcykel.
du får tilsendt alle danske papirer af
den danske importør.
Du kan læse mere omkring lange forgafler samt fotos af forskellige modeller på importørens webside.
Thomas Krebs
TekCoach

www.tekcoach.dk/ame

Hvad siger reglerne?
(Uddrag af Færdselsstyrelsens vejledning)

4.01.031 To-hjulet motorcykel
Udskiftning af forgaffel på motorcykel kan godkendes, såfremt
der fremlægges en erklæring fra motorcykelfabrikanten om at den
pågældende forgaffel kan anvendes.
Alternativt kan ændringen godkendes på baggrund af en rapport
fra et anerkendt prøvningslaboratorium. Rapporten skal omfatte de styrkemæssige forhold i både forgaffel og det stel, hvorpå
forgaflen monteres, herunder sikkerhed mod udmattelsesbrud,
samt køreegenskaber, herunder svingningsforhold og stabilitet ved
kørsel med og uden passager op til motorcyklens tophastighed.
Af rapportens konklusion skal fremgå, at motorcyklen er korrekt
dimensioneret og har sikre køreegenskaber.
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Opslagstavlen

Vis holdning
Med BikerFriend-mærket viser du andre, at du er bevidst
om din rolle i trafikken. Mærket viser både dit tilhørsforhold og at du er én af dem som opfører sig forsvarligt på
landevejen, og forventer det samme af andre.
Se mere på www.bikerfriend.dk

MC Show ’08
Vil du med på messe i København eller Herning? Eller
vil du have din motorcykel med? Så kan du rette henvendelse til følgende kontaktpersoner:
Tappehallerne den 01-03-2008:
Ole Nielsen ole.nielsen@tyrolit.com
Herning hallerne d 08-10-2008
Tage Knudsen wildstar@esenet.dk
Dem, som allerede har givet sig kende, bedes sende
navn etc. igen til de relevante kontaktpersoner (på forhånd tak fra formanden).
Du er garanteret trætte fødder, lange dage, og følelsen
af at have gentaget dig selv i en uendelighed. Du er også
garanteret mange hyggelige timer i selskab med andre
klubfolk, og på en anden måde, end vi plejer at være
sammen.
Så tøv ikke med at melde dig under fanerne, for underholdningsværdien er høj :o)

Til kringelkrogene
Fem børster, der gør det lidt lettere at nå
ind i alle kringelkrogene.
Sættet består af en messingbørste, en bomuldsbørste, to nylonbørster og en dobbeltbørste. Set til 49 kr. på www.dinmc.dk



Sidste udkald!
Går planerne i retning af en fabriks-ny
XVS650A eller XVS1100A haster det, for
når 2008 rinder ud, skal du på brugtmarked for at finde den. Begge
modeller udgår nemlig
af Yamahas modelprogram.

Ny Yamaha forhandler
Den 1. marts 2008 slås dørene op til en ny Yamaha-forhandler på Sjælland, men da det hele stadig er lidt hemmeligt,
kommer der først flere detaljer i næste nummer afNews.

1900 Raider
Har du set dig varm
på denne her, har du
selvfølgelig også fundet ud af,
at den ikke er tilgængelig på det
danske marked. Men der er håb
endnu, for mange Yamaha importører rundt i Europa (inklusiv

Skandinavien) har
ytret ønske om,
ligeledes at kunne
markedsføre denne
fede custom maskine.
Dog må vi desværre ikke
forvente denne model i Europa de
kommende 2-3 år, oplyser Morten
Brondbjerg fra Yamaha.
Øv, hva?

News

Side 9-cyklen

Virago XV 750
tilhører Kaj Christiansen (1012)

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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Kassereren har ordet
Har I lagt mærke til det? Der er sket
en lille ændring på bagsiden af vores
pragtfulde blad. Nu står der returadresse. Dvs. hvis det kære PostDanmark har lyst, kan de nu returnere
uanbringelige blade til en adresse.
Det er ikke en service vi betaler for
– vi er da ikke blevet faktureret for
det endnu. 7 – 9 – 13. Bare de ikke
kommer i tanke om det.
Jeg kan ikke lide at spilde medlemmernes penge.
Men med udsendelsen af News nr. 5
flottede jeg mig for jeres kontingent
kroner. En del af jer har fået News i en
kuvert. Knap 4% af medlemmerne fik
lige en ekstra service.
Det var de blade der kom retur med
påtegnelser som ”Ubekendt på adressen”, Flyttemedelelse udløbet” etc….
Det tog godt nok adskillige timer
– flere dage i træk - og nettet var ved
at være overbelastet, men jeg fandt da

nye adresser på næsten alle. Og fik
sendt bladene af sted igen.
Der er selvfølgelig ingen garanti for,
at de er landet i de rigtige postkasser.
Det er nemt nok når medlemmerne
er udstyret med usædvanlige navne.
Måske et navn der kun optræder en
eller to gange når du søger på det.
Engang imellem blev det et sats. Er jyden nu flyttet til Sjælland eller er vedkommende måske kun rykket 150 km.
her ovre i det jyske? Ind og krydstjekke i medlemskartoteket. Er der måske
et telefonnummer…. Næh – så mange
var der jo heller ikke, der meldte ind
dengang vi i tidernes morgen prøvede
at få lidt styr på medlemmerne.
HUSK det nu… Når I flytter, så giv
venligst besked. Enten ved at maile til

chefen@viragomcclub.dk

Eller ved at benytte jer af den gratis
service som posthusene tilbyder.
Flyttekort. Det er en lille mappe man
kan få på sit posthus.
Mappen indeholder en god lille huskeliste samt skemaer til folkeregister,
og en masse flyttekort.
Udfyld dem blot med jeres gamle
adresse og jeres nye adresse og datoen
for flytningen. Det er gratis at sende
dem.
Og til sidst en ros og en stor tak til
alle jer, der har husket at give besked.
Enten ved at gribe knoglen, skrive en
mail eller bruge flyttekortet.
Helene Nielsen (1683)
Kasserer VMCCDK
PS: Er det for resten ikke ved at være
på tide at der kommer lidt unyttig
statistik. Vi har før prøvet det.

eller ved at ringe til

tlf. 75 55 48 20

Fordelingen af medlemmer på køn – nå ja – vi
er jo alle kønne, men udstyret er ikke helt det
samme.
De to første søjler giver jo sig selv og den sidste
dækker over MC forhandlere, TopDanmark og
Yamaha, som har valgt at støtte os som passive
medlemmer.

Eller hvad med fordelingen på landsdele. Bornholm har
vi taget med som en selvstændig landsdel.
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Køreteknisk kursus

HVEM ER VI - og hvad kan vi ?

Som omtalt af formanden på side 4,
vil VMCCDK stå for køretekniske
kurser i løbet af foråret, formentlig i
april måned, men datoerne er endnu
ikke fastlagt.
Der er plads til max 24 personer (på
egen mc), og der vil blive afholdt et
kursus på Sjælland samt et i Jylland.
Tilmelding er efter først-til-mølleprincippet, og foregår pr. mail til

MC-INSTRUKTØRERNE startede i
1996.
MC-INSTRUKTØRERNE mente, at
der var behov for undervisning i mere
avanceret mc-kørsel i det “civile” liv,
end den køreskolerne tilbyder.
MC-INSTRUKTØRERNE er 3 politiassistenter fra færdselspolitiet – alle meget erfarne motorcykelinstruktører.

Flemming Kirk
wildstar@mail.dk
Prisen for VMCCDKs medlemmer
er 1.000 kr pr deltager (normalprisen er 1.200 kr), og det anbefales at
medbringe bagsædepassager, såfremt
man jævnligt har en bag på (deltager
gratis).

MC-INSTRUKTØRERNE har stået
for uddannelsen af redningsselskabet
Falck´s motorcykelreddere.
www.mcinstruktoererne.dk

MC-Instruktørerne beværter os med
morgenkaffe- og brød, og VMCCDK
er vært for kaffe-sodavand samt mad
til middag.

Manøvre- og bremsekursus
- det byder dagen på:

???Spørgsmål???
- Jeg har holdt en pause på 5 - måske 15 år
fra motorcykelkørsel, vil jeg få noget ud af
et kursus?
SVAR Sv: Absolut, hvis du tilmelder
dig vores Manøvre- og bremsekursus,
vil du hurtigt få optrænet dine gamle
færdigheder i motorcykelkørsel, samt
få et grundigt kendskab til, hvad du
og din motorcykel kan. Herudover
lover vi dig, at du vil være væsentligt
bedre til manøvrekørsel samt ikke
mindst bremsning, når du kører hjem
fra et af vore kurser.
- Jeg har kørt motorcykel i 10 år, og betegner mig selv som erfaren motorcyklist,
kan jeg lære noget?
SVAR: JA ! Alle, og det inkluderer også
OS, lærer noget hver dag ! for hver en kilometer, du kører, for hver et minut, du
sidder på din mc - dér lærer du noget.
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MC-INSTRUKTØRERNE har arrangeret udvidede kurser for Forsvarets
motorcykelinstruktører

- Dækker min forsikring, hvis jeg deltager
i et af kurserne?
SVAR: Det kommer selvfølgelig an
på, hvad der står i netop din forsikringspolice, men i de fleste tilfælde
vil din forsikring (kasko, naturligvis…) dække skader som opstår ved
øvelseskørsel på manøvrebane under
ledelse af en instruktør.

- Hvor afvikler I Jeres kurser? Er det på
store parkeringspladser eller på offentligt
vej?
SVAR: Alle vore kurser holdes på
godkendte køretekniske anlæg !
Dette betyder, at sikkerhedskrav med
hensyn til størrelse overholdes, hvilket
kræves til f.eks. bremseøvelser ligesom det er lukket for uvedkommende.

Henvender sig til alle.
Kurset varer ca. 8 timer, og vi starter
med teori til dagens øvelser, efterfulgt af fysisk opvarmning af krop og
maskine.
Grundlæggende principper vedrørende bremseteknikker og balanceøvelser gennemgås.
Hver kursist bliver personlig betjent
- hele tiden !
Manøvre- og balancebanerne indeholder bl.a. cirkelkørsel i stor, mindre og
lille cirkel, kort, lang og bred slalom,
forskudt passage, “kludder-slalom”,
“hurtig-vende-øvelse” (paraplyen) og
flere andre øvelser.
Er I for gode.... så finder vi på noget
sværere..... ;-)
Dagen slutter med fælles evaluering
og kritik
Der vil hele tiden være 2 instruktører
på bremsebanen og 1 instruktør på

manøvrebanen

News

Til eftertanke...
Tør du regne sammen, hvor mange
der i 2005 ikke vendte glade hjem fra
en tur på motorcyklen?
Kan du holde ud at tænke på, hvor
mange pårørende, der er berørt af
tallene her?
Vil du selv med i statistikken for
2008?
Nej, vel?

Herfra skal lyde en kraftig opfordring
til at deltage i forårets køreteknisk
kursus.
Selv en verdensmester bliver ikke verdensmester uden kyndig vejledning
og masser af træning. Vel?
GSH (394)

Hvor sker uheldene i landzone?

Kilde: Danmarks Statistik, © www.statistikbanken.dk

Hvor sker uheldene i byzone?
Motorfører

Dræbte
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1

Motorfører
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5
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1

Motorfører
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2

Motorfører
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Motorfører

Alvorligt tilskadekomne

4 spor

5

Motorfører

Alvorligt tilskadekomne

3 spor

3

Motorfører

Alvorligt tilskadekomne

2 spor

87

Motorfører

Alvorligt tilskadekomne

1 spor

7

Motorfører

Lettere tilskadekomne

2 spor

20

Motorfører

Lettere tilskadekomne

1 spor

2

Passager

Alvorligt tilskadekomne

motorvej

1
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1

Passager
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5

Passager
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6
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motorvej
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4
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Virago Syd i Sverige (30.08.07 – 02.09.07)
8 MC, 1 bil og 13 personer mødtes en torsdag aften, turen gik
via Grenå til Svensk Kano Ferie
i Mårdaklev, Sverige.
Den pæne lille flok bestod af
Formanden Jelsi og han kone
Karin, Carl og Jane, Tove, Yvonne og Kurt, Jan, Steen, Ole og
Conny, Steven og Karen.
Med jævne stop og uden problemer og regn, kom vi til
Grenå i god tid. Vi fik tanket og
kørte ned til færgen i kø, hvor
vi skulle sejle kl.1.
Men den ”god tid” blev ikke
spildt, da de friske piger, der
kørte vores følgebil, havde
sørget for at der var kaffe, te
og friskbagte boller med pålæg
med i bagagen. Vi lånte terminalens faciliteter, og fik os en
rigtig hyggestund.
Så ombord på færgen, op og
finde et hvilested, nogen sov i
legerummet og andre rundt på
hvilestole.
Kl. 06.30 ankom vi til Varberg,
lidt matte i sokkerne, da vi ikke
lige havde de bedste soveforhold. Vejret var lidt trist, det var
overskyet og det små regnede.
Men den smule skulle ikke
stoppe os. Vi kørte ind på den
først og bedste tank, for at få
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morgenmad.
Efter morgenmad, skulle vi køre ca.
60 – 70 km ud til pladsen, og vi kørte
næsten lige der til, kun en lille smule
for langt, men vi fik vendt og kom på
rette kurs, bagefter en bil med pladsen
navn, så det var med at følge med, og
det gik stærkt, med omkring 100 km i
timen ind ad en grusvej, forsøgte Jelsi
at følge trop, det resulterede i, da bilen drejede ind til pladsen, måtte han
sande, at han var nødt til at køre forbi,
han kunne ikke stoppe på den våde
og glatte grusvej, men så passede det
også med, at han kunne vende, og
vise os andre hvor vi skulle ind.
Her blev vi modtaget at Karsten Yde.
Karsten har ”Svenskkanoferie.dk”,
stedet hvor vi skulle være. Karsten
stod klar med både kaffe og sit kamera. Karsten kører selv MC. Bålet
var også tændt, helt kanon, når man
netop lige har kørt ca. 70 km i regn.
Vi satte os omkring bålet, for en kort
briefing. Men før den kort briefing,
skulle dem med hår på brystet have
en velkomst drink. Dette var kaktusudtræk med chili.
Det var også her de første fandt ud af,
hvilke forhold vi har der hjemme. Hos
Karsten var toilettet et ”das”.
Karsten tilbød os, at vi kunne sove på
loftet, hvilket var super, da vi slap for
at sætte telt op i regnvejr. Og endnu

bedre var også, vi kunne også låne
madrasser, så vi slap også for at puste luftmadrasser op. Så det eneste vi
skulle var at finde vores bagage frem i
bilen og få den slæbt op på loftet. Men
da vi er ude i det fri, havde vi ikke

News

lige helt loftet for os selv, vi delte det
med nogle 4 og 6 benede venner fra
naturen. Skidt… vi var på en tur, hvor
grænser var til for at overskrides.

tilberedes på grillen. Tilbage til lejren,
og der kom hurtig gang i formaliteterne. Mere brænde på bålet og wokken renset. Her stod drengene ikke til
bage, og de gik i gang i det åbne køkken. Der blev jævnligt smagt til, og i
løbet af en time, stod vores hovedret
klar, den blev døbt ”roadkill”, og
smagte helt kanon. Karsten og hans
medhjælper fik også en smagsprøve,
og de var yderst tilfreds.
Der blev hurtig ryddet op, og de første gik i seng kl. ca. 19.30, den sidste
kl. 21.10, og der blev hurtig ro. Kun
prutte lyde og snorken fra diverse steder var at høre.

Vi blev indkvarteret, og så skulle der
lidt mad til. Det havde et par af de
friske piger sørget for hjemme fra, og
her var den medbragte grill perfekt.
Vi fik hurtig varmet nogle pølser og
brød, og så var den værste sult stillet.
Men det kunne vi jo ikke leve af til
resten af dagen, så vi tog nogle stykker ind til den nærmeste by, for at
handle. Oksekød, grønsager og pasta,
det skulle jo være nemt, når det skulle
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Næste morgen stod vi alle tidligt op,
turen stod på High Chaparral (en
gammel western by). Det havde været
koldt om natten, omkring to grader,
og nogle havde frosset om natten.
Men trods det, ville nogen have et

bad, hvilket var en prøvelse. Badet var
et gammelt drivhus, hvor der manglede nogle vinduer (nok for at folk
ikke skulle kunne kigge ind ;o)), men
varmt vand var der nok af.
Andre fik gang i bålet, så vi kunne få
noget vand sat over til vores kaffe og
te. Vi fik gang i grillen igen, og hurtig
var der også varme rundstykker.
Efter morgenmad, var der yderlige et
par grænser der skulle prøves af.
Steven var frisk for en klatretur op i
den 15 m høje pæl. Han blev udstyret med sikkerhedsudstyr efter alle
kunstens regler, derefter guidet op af
Karsten, som bl.a. selv har besteget
Mount Everest.
Steven kom som en anden abe, hurtigt
til tops. Satte sig, da det ikke var muligt for ham at komme op at stå.
Klatrede igen et stykke ned, og kastede sig herfra over til en anden pæl,
hvor han igen klatrede op, for at rejse
sig op på.
Herfra sprang han ud i det fri, forbi
den første pæl, og over til den næste.
Herfra svang han sig igen indtil den
første pæl, for at lave et frit fald på
nogle meter, for at vise, at sikkerhedsudstyret virkede, og da vi skulle af
sted til High Chaparral, var vi stadig
13, så det gjorde det.
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Vi kom af sted ved 11 tiden, stod solen højt på himlen, og det så ud til at
blive et kanon vejr. Med jævne stop,
kørte vi ud i det svenske landskab, og
er man til natur, kommer man ikke
til at kede sig på en sådan tur. Skove,
søer, elve og små snoede vej var terrænet frem til High Chaparral.
Desværre havde de lukket ned i midten af august. Skidt… vi havde en
kanon tur alligevel, og i stedet kørte vi
for at finde et sted at spise.
I en lille by, fandt vi en Asiatisk restaurant, her fik vi en menu, som var
lidt af hvert, og der var nok.
Selv Steen, som vi havde sat for bordenden, blev mæt. Han sørgede for at
samtlige fade var tømte. Så kunne vi
igen klare os et par timer, eller nærmere til vi kom hjem.
Vejen hjem, gik ad små snoede veje,
og der gik lidt en ”bølle” op i de fleste
af os, og farten blev sat lidt op, dog
ikke mere end vi kunne stå ved. Helt
kanon og suse gennem landskabet, og
ligge lidt ned i svingene.
Tilbage på pladsen, fik vi gang i bålet,
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og der blev fundet noget aftensmad
frem. Det var stående taffel, men nu
havde vi jo også lige siddet ned et par
timer.
Karsten kom ind på pladsen ved 18-19
tiden, og han fandt et pusterør frem.
Vi fik udleveret nogle pile, og skulle
sigte efter en dartskive. Nogle var
bedre end andre. Kurt førte i et lang
stykke tid, men så kom Carl på banen,
og selv Karsten ville ikke forsøge at
slå hans resultat.
Så rykkede vi ind under sejlet igen, og
før vi gik i seng fik os et par øl.
Søndag, og vi skulle forlade pladsen.
Først morgenmad og så skulle der
pakkes. Vejret så ikke så lovende ud,
og det blæste en del. Ikke så heldig,
da vi skulle over de tre broer hjem.
Vi fik afregnet og taget afsked med
Karsten.
Hurtigt gik det gennem Sverige, og
snart stod vi ved den første bro Øresundsbroen. Det blæste en ”hel pelikan”, men vi kom da over, og gjorde
stop i Karlslunde, så vi kunne få løsnet op for de spændte muskler.
Herfra videre over Storebælt, på Fyn
kørte vi fra ved Blommenslyst, og via
hovedvejen kom vi til Karoline ved
Middelfart. Her indtog vi det sidste
måltid på denne tur sammen. Tog afsked, og vi kørte her hver i sær hjem.
Alt i alt, en kanon tur på ca. 810 km,
en tur der til en hver tid, godt kan
gentages. ;o)
Karen (2935)
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Begyndelsen og enden
Udenfor havde efterårsløvet pudret
jorden med sine gyldenbrune farver,
og de relativt få motorcykler vidnede
om, at sæsonen nu lakkede mod
enden.
Indenfor i den gamle stråtækte skole,
var stemningen en ganske anden.
Man sludrede og kom med forslag til
den nye motorcykel-klub, man var
samlet for at etablere.
Kalenderen viste den 3. november,
men solen skinnede og efterårsstormene var endnu ikke begyndt at
ruske i trækronerne.
Da mødet var ved at ebbe ud, og flere
af deltagerne havde forladt stedet, var
der en, som fik den lyse ide, at man
skulle lave en fællestur den følgende
dag. Det hele var lidt spontant, hvorfor man ikke nåede at advisere de
øvrige medlemmer, men vi var dog
8 motorcykler, som mødtes på Sorø
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Torv den følgende dag.
Birger havde netop fået nye bulderpotter på Dragstar’en, og gjorde ihærdige forsøg på at få de gamle huse til
at styrte i grus med adskillige hundrede decibel både i Sorø og senere,
da man ankom til Næstved.
Om det var larmen eller den evindelige cirklen rundt i Næstved, der generede Flemming skal være usagt, men
han overtog snart føringen, og vi blev
ledt rundt ad små, snoede landeveje
til vi omsider nåede turens mål.
Et ganske bestemt sted i området
skulle nogle ørne efter sigende fouragere.
Vi standsede motorcyklerne og indtog
nogle kopper varm kaffe, et par småkager og en hel del smøger.
Herefter var det dog som om en
andægtig stemning sænkede sig over
gruppen og man rettede forvent-

ningsfuldt blikket mod himlen.
- Der er sgu en ørn, udbrød et eller
andet geni, da det første bevingede
stykke fjerkræ landede i nærheden.
Alle rettede mistroisk blikket mod
fuglen.
- Uden at besidde den store ornitologiske ekspertise vil jeg nu nok hævde, at
det der, er en gråspurv, protesterede
Max, og modstræbende måtte vi give
ham ret.
Vi så ingen ørne den dag, men vi
havde en hyggelig tur sammen, for
selvom det var i slutningen på sæsonen, var det også begyndelsen på
en ny klub; Virago Midtsjælland.
En klub, hvor vi forhåbentlig får en
masse skønne timer sammen.
Dumpe (2945)
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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
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 650 Drag Star hvid, sissibar, sidetasker, rask udstødning, høj styr,
ekstra lygter, armerede bremseslanger

Km

Pris

17
41

74.900
79.900

42

29.900

6

76.900

4
18
7

74.900
59.900
69.900

14

72.900

32

89.900

38

79.900

71

49.900

23

82.900
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HOV!?
Hvor blev dit indlæg af?
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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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Køb/Salg/Bytte
Medlemmernes gratis markedsplads

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.

Kontakt:
Gitte Salomon Hansen
redaktionen@viragomcclub.dk

News

23

Returadresse: Virago MC Club Danmark v/Helene Nielsen, Møllevej 34, 6622 Bække

