2009 - 16. årgang

News nr. 1

Drømmen om USA
- Route66

Internationalt træf
- invitation

Lokalklubberne

- nyt fra Midtsjælland

Generalforsamlingstræffet
- Syd inviterer

Virago MC Club Danmarks medlemsblad

News

Lokalklubberne
VMC Club Østjylland
Jens E. Schmidt (794), 8560 Kolind
tlf. 86 39 14 97, mobil 20 66 86 08

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

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

Deadline til nr. 2/2009:
29. marts
Bladet udkommer:
Uge 17

VMC Club Sydjylland
John R. Nielsen (123), 6630 Rødding
tlf. 74 55 29 90

HUSK
ved adresseændring at give besked
til :
johan@asring.dk
tlf. 29 89 70 06

Custom VMC Club Esbjerg
Niels Øllgaard(1676), 6710 Esbjerg
tlf. 21 60 35 22

Virago MC Tur Klub
Henrik Høxbro (2965), 2730 Herlev
tlf. 51 55 67 68

Virago News redaktionen

Virago Midtsjælland
Claus Tassing (2945), 4420 Regstrup
tlf. 59 26 42 04, mobil 27 18 27 98

Artikler, småstof, fotos, køb/salg
o.lign. fra medlemmer:
Helene Nielsen (1683)
tlf. 30 27 63 90
mcredaktionen@yahoo.dk

Virago MC København
Henrik Kempf Nielsen (2975)
tlf. 31 71 06 99
klub@viragomckbh.dk

Fotograf:
Chrome (220)
Trykkeri:
PE Offset A/S
Tømrervej 9 - 6800 Varde
www.peoffset.dk
Redaktionen forbeholder sig ret til
at redigere/forkorte indlæg, i særlige
tilfælde dog med indsenderens
godkendelse.
Indholdet i Virago News må ikke
anvendes i andre sammenhænge uden
forudgående tilladelse fra redaktionen.



Virago MC Club Danmarks bestyrelse
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Forsidefoto: Lidt kunst fra turen ad Route 66
Fra redaktionen
2009 - et frisk nyt år - og en ny årgang af News.
Denne udgave af News er lidt amerikaniseret. Og det
kunne have været meget værre. Faktisk legede jeg med
ideen om at lave et billedblad til jer. Billeder fra Krølles
tur ad route66. Det er svært kun at plukke nogle få billeder ud - specielt når der er 900 at vælge imellem. Alle
med hver deres fortrin og deres lille historie.
Men det ville ikke have været fair overfor forfatteren
- han har dog knoklet med at sætte ord sammen til os.
Vi er på vej mod foråret - alene det faktum at invitationen
til generalforsamligstræffet er med i dette blad siger at
det snart kommer.
Og min dejlige skat kommer ud at køre. Stemplet er sat
i. Nu er det kun lige de sidste ting der mangler og så er
hun så god som ny. Det har også taget et par år - godt og
vel. Men det er en hel anden historie.
Og der er noget at køre efter. Den første turkalender er
med i bladet her. Virago Midtsjælland har allerede lagt
planer for 2009. De øvrige lokalklubber følger sikkert
efter, så vi kan få alle aktiviteter i bladet.
Husk nu på Andelskassens slogan:
”Sammen kan vi mere”

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

Chefen (1683).
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Nyt fra bestyrelsen
Du ønskes et rigtigt godt nytår fra
hele bestyrelsen. Vi arbejder i øjeblikket på udstillingerne alt hvad vi kan.
Vi vil gerne opfordre jer alle til at
besøge udstillingen, vi har stand på
messens hovedgade med al mulighed
for at blive disponeret på fineste vis.
Vi forventer rigtig meget af disse to
messer. Kik forbi, for du ved at når
der står folk kommer der automatisk
flere til. Lad os få de bedste betingelser for klubbens fortsatte udvidelse.
Desuden bokses der noget med DMC
for at få et kørekursus op og stå, men
de er lidt tunge i optrækket dog har
vi ikke opgivet på forhånd. Bestyrelsen er i skrivende stund i dialog
med Midtsjælland, de gæve mennesker arbejder på at stille et træf på
benene hen mod sommeren. Vi har
lovet dem noget hjælp med de indledende øvelser, dette skulle gerne
være i form af god rådgivning så de
kan gøre det meste rigtigt første gang.
Der er egentligt ikke så meget andet
nyt at berette i denne mørke tid med
influenza og lignende ubehageligheder. Det eneste lyspunkt er lige nu at
glæde sig til generalforsamlingstræf i
Syd til maj.
Af ViragOle (685) Formanden

Svar på åbent brev til bestyrelsen.

Først skal Steen have en undskyldning, jeg havde modtaget Steen´s
spørgsmål inden deadline til det
sidste News, og skal ikke lægge skjul
på at dine spørgsmål havde gemt sig
mellem gavepapir, julebånd og ønskesedler. Jeg fik utrolig dårlig samvittighed da jeg så det åbne brev i sidste
News, så her kommer den, undskyld
Steen.
Du kunne alligevel nok få nogle svar
ud fra de meddelelser er stod i det sidste blad men for en god orden skyld
vil jeg gerne svare i samme rækkefølge som spørgsmålene kom:
1. Status på kørekursus er vi forsøger
stædigt at komme i kontakt med DMC
for at få et kursus på benene, og vi tør
også kun satse på et, da vi måtte aflyse et kursus sidste år. Hvorvidt det
kommer til at være i Jylland eller på
Sjælland må tiden vise, vi prioriterer
dog Jylland som første valg.
2. Ak ja, den der turkalender er vel et
af vores tilbagevendende problemer.
Den er særdeles afhængig af info fra
alle klubber og vi må konstatere at
det er ikke det nemmeste i verden at

få kradset disse oplysninger ind så
denne kunne ligge tilgængelig for
alle. Lad dette samtidigt være en opfordring til alle klubber om at bidrage
med denne ganske anvendelige info.
3. Som du sikkert selv har set er der
fra tid til anden nogle initiativer med
hensyn til teknisk brevkasse. Her
kunne med held anvendes ”din mening” på hjemmesiden, der er kommet mange gode svar til dem der har
stillet spørgsmål der. Siden er jo samtidigt ved at komme godt i gang igen
og jeg synes at dette burde prøves.
Din sidste kommentar i brevet kan jeg
jo kun tilslutte mig, man får kun den
forening man selv ønsker sig med de
kræfter man selv investerer. Slutteligt
vil jeg gerne sige til alle, lad os prøve
at få gang i gamle dyder som nye
ideer og lad være med at være bange
for at stikke næsen frem.
På bestyrelsens vegne,
den influenza ramte
syltekrukke,
formanden.

Kontingent eller ej?
Af Chefen (1683)
Det er faktisk februar nu - og vi er på
vej mod foråret og snart skal vi have
cyklerne ud igen......
Og jeg sidder her med et saligt smil
bare ved tanken. Der er minus 3
grader udenfor og det blæser en halv
pelikan.. Åh - men snart...
Men inden er der lige det med kontingentet.
Ifølge vedtægterne var skæringsdato d.
5 januar og det var vist også den dato
der stod på girokortet. Men ro på - det
kan altså stadig nås. Den strenge herre
der står for medlemskartoteket har ikke
slettet jer endnu. Og de fleste har da
også husket det, men der er lige et par
smuttere imellem.



Johan Asring har sendt mig den sidste
liste med medlemsnumre på de, der
er glemsomme - eller måske har forlagt girokortet eller!!! Ja hvem ved.
Hvis dit medlemsnummer står her
ved siden af - og du ved, at du har
betalt eller girokortet er blevet væk
- så ret henvendelse til Johan Asring
på johan@asring.dk
eller mobil 29 89 70 06

251, 270, 276, 317, 432, 498, 515, 531, 613,
639, 797, 804, 825, 960, 978, 1038, 1119,
1163, 1343, 1362, 1378, 1445, 1543, 1606,
1612, 1631, 1672, 1759, 1791, 1822, 1866,
1878, 1909, 1942, 1971, 1976, 2002, 2015,
2024, 2029, 2045, 2093, 2148, 2161, 2175,
2195, 2244, 2289, 2342, 2358, 2359, 2361,
2378, 2397, 2408, 2412, 2415, 2427, 2443,
2460, 2499, 2510, 2565, 2587, 2608, 2639,
2641, 2648, 2662, 2681, 2685, 2710, 2731,
2747, 2750, 2771, 2773, 2797, 2827, 2831,
2849, 2897, 2899, 2903, 2907, 2925, 2942,
2964, 2971, 2972, 2976, 2984, 2996, 2998,
3001, 3005, 3018, 3022, 3029, 3037, 3044,
3048, 3049, 3050, 3051, 3057, 3063, 3075,
3076, 3082, 3090, 3095, 3098, 3099, 3102,
3103, 3106, 3108, 3109, 3111, 3112, 3115,
3117, 3122, 3130, 3131, 3136, 3144, 3146,
3147, 3148, 3152, 3160, 3158

Brev fra et medlem
Kommentar fra redaktionen: Brevet har været forelagt for Peter
Hagen fra Danish Custom Import og svaret kan ses under
indlægget fra Birger Johansen. Både brev fra Birger Johansen og
svar fra Peter Hagen bringes i deres fulde ordlyd.
ADVARSEL TIL ALLE VIRAGO DANMARKS MEDLEMMER
Hvis der er nogen af jer som skulle få lyst til at handle med
Danish Custom import ApS. /v Peter Hagen
Vordingborgvej 363, 4690 Haslev
Så pas på, min datter købte den 29. september 2008 en
Virago 1100 xv, aftalen med Peter Hagen var den, at jeg
skulle hente maskinen, jeg lånte en bil af Peter Hagen, da
motorcyklen skulle køres til Esbjerg.
Han fik 2 andre motorcykler i bytte, som jeg skulle have
med retur dagen efter, aftalen var så at jeg skulle have
nummerpladen til den nye med når jeg kom tilbage fra
Esbjerg, da jeg kom retur var Peter Hagen ikke hjemme,
jeg aftalte med Peter`s kone Karin at de skulle sende nummerpladen direkte til Esbjerg.
Min datter har stadigvæk ikke modtaget pladen, og efter
jeg har talt med Skat i Køge fik jeg oplyst, at der ikke er
betalt registrerings afgift endnu. Så indtil videre ligger
sagen hos en advokat samt Holbæk Politi.
SÅ VÆR OPMÆRKSOM, DA PETER HAGEN IFØLGE
DERES HJEMMESIDE VIL STOPPE MED IMPORT OG
HANDEL AF MOTORCYKLER OG DER VIL KOMME
NOGLE BILLIGE MOTORCYKLER
Med venlig hilsen
Birger Johansen
Virago Midtsjælland
Mobil 20 24 92 61
Står gerne til rådighed hvis I ønsker flere oplysninger

Svar fra Peter Hagen, Danish Custom Import:
Her er vores kommentar til det fremsendte indlæg, som i øvrigt
ikke er helt korrekt:
Det er korrekt, at Custom Import desværre p.g.a. finanskrisen
også har haft nogle udfordringer med at få tingene til at hænge
sammen økonomisk. Derfor er det meget beklageligt, at dette
rammer gamle kunder der i gennem mange år har handlet flere
gange hos os.
Vi har handlet - også med denne familie mange gange gennem
årene. Familien har såvidt vi husker købt 5-6 motorcykler hos os
- og vi har til hensigt også denne gang at leve op til det aftalte.

"RUG "OLDEN
– kontakt Andelskassen Midtthy
Som kunde hos os oplever du fordelene ved:
s
s
s
s

+OMPETENT RÍDGIVNING MED KUNDEN I CENTRUM
&RISKE MEDARBEJDERE MED ET GLIMT I JET
,OKALT ENGAGEMENT
(URTIGE BESLUTNINGER

$U ER MEGET VELKOMMEN TIL AT RINGE ELLER SENDE
EN MAIL TIL PEO SDADK HVOR DU KAN HRE MERE
OM DINE MULIGHEDER I !NDELSKASSEN (USK DET
ER GRATIS AT SKIFTE PENGEINSTITUT OG VI ORDNER ALT
DET PRAKTISKE
6ELKOMMEN I !NDELSKASSEN -IDTTHY

Med venlig hilsen
Custom Import

Andelskassen Midtthy

3VINGET  s +OLDBY s  3NEDSTED s TELEFON    
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Opslagstavlen
Kåringen af de bedste artikler 2008
Vi takker for den helt og aldeles overvældende medlemsinteresse der har
været for at kåre de bedste artikler.
Det har været tæt løb og afgørelsen er
først faldet i sidste øjeblik...
Vindende artikel - med en stemme
- forøvrigt den eneste der er kommet 4. XV535 ombygning med AME 14
graders gaffelkit af Jan Petersen
(3103) News nr. 4
Jan Petersen får tilsendt et gavekort
på kr. 350,00 til Kludebutikken.
De øvrige fire nominerede
1. En lille smuttur rundt i Europa af
Dumpe (2945) News nr. 1

2. Intet nyt under solen… af Chrome
(220) News nr. 3
3. Langtur med Virago Midtsjælland
af Maja (2848) News nr.4
5. På ø-tur med Connie som stifinder
af Per Ib (322) News nr.5
får hver tilsendt et gavekort på kr.
100,00 til Kludebutikken.
Og endnu en gang tak til alle de skribenter vi havde i 2008. Uden jer ville
Virago News ikke være værd at få i
postkassen. Fortsæt endelig med at
sende artikler, tips og tricks - og ikke
at forglemme - billeder.

Første træf og dokumenterede rygter

Og nu vi er ved Virago Midtland. Der har været vedholdende rygter omkring Qwist og en graviditet... Det kan
nu bekræftes. Det skal siges at han ikke er medlem i
denne klub, men der er ved en festlig lejlighed i Bording
hos Virago Midtland fremskaffet bevis på, at den unge
mand er gravid. Maven afslører en tydelig runding der
vist kun kan tolkes i retning af lykkelige omstændigheder. Der forlyder intet om hvornår den unge mand har
termin (dato for fødsel), men først i maj vil givet være et
godt gæt. For de uindviede kan det oplyses, at Qwist er
den unge mand, der til
træf let genkendes på
det navn der er tatoveret på underarmen.

Tja - der er jo mange måder at komme hjem på... Det var dog
ikke nødvendigt at tage ophold på ladet af Falckbilen hele
vejen hjem. Såvidt redaktionen på News er orienteret fik det
uheldige medlem lov til at være i førerhuset på hjemvejen.
Stiven Gottenborg Madsen - yngste medlem i Virago Midtland.. Det kan have fatale følger når drengene vil lege med
dem på de store maskiner.. Dem der virkelig kan sejtrække!!!
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-----------------------------------------------------------------------------------------------Ticket price £35.00
Any vehicles other than Motorcycles by prior arrangement only.
Rally T shirts—All sizes from Small to 3XL Male & Female £6 pre order only
Please send me …….. Tickets @ £35

Please tick if vegetarian meal required

͕ qty…….

I’d like ………. T shirts—size/s Male …………………Female ………...….. (closing date for orders 1st May 2009)
Total payment enclosed for all tickets and T shirts £……..…
Cheques payable to “Virago Owners Club (Solent)” with an SAE to:
S. Tackas Craigstone Lodge, 22 Mead End Road, Denmead, Waterlooville. Hampshire. PO7 6PZ.

(No SAE no Ticket)
Name: ……………………………………………...….. VSOC Membership No: ………………. Centre No: ……………..
Address: ….……………………………………………………………………………………………………………………….
Please include names of all people tickets are for: ……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
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Lokalklubberne og medlemmer af VMCCDK
Q8 i Roskilde med ankomst ca. 1010 .
Videre kl. 1015 mod
Castrol Vantage, Damsholtevej 11 2970
Hørsholm, med ankomst ca. kl. 1100
Kører du selv op til Vantage, mødes
vi der.
På mødet kan du få styr på bl.a.
begreberne; mineralsk motorolieolie,
semisyntetisk og fuldsyntetisk motorolie. Praktiske tips ved olieskift på
motor og differentiale.

Castrol Motorolie.
Mødet om motorolie er ændret fra
et vintermøde til en tur med Virago
Midtsjælland.
Turen køres søndag d.19. april med
start fra Holbæk Vandrehjem præcis
kl. 9.45 .
Der køres over Munkholmbroen til

Har du spørgsmål om olie til lige
netop din MC, skal du ved tilmeldingen oplyse hvilken model og motorstørrelse, kørte km, det drejer sig om.
Vantage vil så specifikt kunne vejlede
dig, og give gode råd, på selve dagen.
Vantage vil i dagens anledning have
tilbud på olie til de fremmødte, lige-

som de byder på kaffe, te og kage.
Tilmelding nødvendig og senest 6
april til; steen_esbern@hotmail.com
Husk ved tilmelding at oplyse om;
• Telefonnummer jeg kan træffe dig
på.
• MC du ønsker oplysning om.
• Hvis du har andre spørgsmål.
Tilbagelænet
2989
Steen Rasmussen
Mosevang 21
4300 Holbæk
24687885
Steen_esbern@hotmail.com
Du kan selv kigge lidt på firmaets
hjemmeside på; www.vantage.dk

Nyt fra Virago Midtsjælland.
Tankerne om den kommende sommer kan allerede nu så småt give
forventningsfulde trækninger i både
gashåndtagshånden, koblingsfingrene
og de fødder som er vant til at betjene
gear- og bremsepedal. Udstillingerne
i Herning Hallerne samt Bella Centeret
kan forhåbentlig rode bod på de værste abstinenser, men helt godt får man
det ikke før man igen kan komme ud
at køre, og vi ser frem til igen at se jer
alle derude.
I savnet af buldrende lydpotter og den
lyksalige duft af dækrøg, har vi i
klubben prøvet at lægge lidt planer
for den kommende sæson. Specielt vil
jeg bede jer om at slå kryds i kalenderen
26. til 28. juni allerede nu, da vi er i fuld
gang med planlægningen af klubbens
første virago-træf. Dette betyder også
at vi nok kommer til at trække på nogle
af de gamle rotter indenfor træfarrangementer, samt at vi tager imod
hjælpende hænder med kyshånd. Vi
glæder os naturligvis også til at viragofolk fra andre klubber følger med



på nogle af vores fællesture, ligesom
vi selv nok skal sørge for at dukke op
til jeres arrangementer.
Vi ses derude.

Dato
19.april
3.maj
8.-10.maj
21-23.maj
29.-31. maj
7.juni
12.-14.juni
21.juni
26.-28.juni
2.august
7.-9.aug.
14.-16.aug.
21.-23.aug.
28.-30.aug.
4.-6. sept.
13.sept.

Med tilbagelænet hilsen
Claus (2945)

Tur/Arrangement
Tur til det Nordsjællandske med foredrag om olie arrangør Steen
Fællestur rundt på Tuse Næs arrangør Max
Generalforsamling i Virago Danmark arrangør Virago Sydjylland
Tur rundt i det fynske arrangør Birger og Tonny
Pinsetræf på Tour Campen
Egetræstur Jægerspris og Dyrehavsbakken arrangør Claus
Internationalt træf i England
Besøge koldkrigsmuseet arrangør Gitte og Birger tilmelding
nødvendig
Virago Midtsjælland holder sit første træf nærmere oplysninger
følger
Tur til Kärrasand Sverige arrangør Jan
Thytræf
Mcfestival Fyn
Esbjerg holder træf
Træf MC Vejen
Mosten Rally
Besøg på sporvejsmuseet

News

Side 9-cyklen

XV 750 Virago tilhørende Søren Olsen (3064) monteret med Vance & Hines potter. Fed cykel

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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Route 66 - et eventyr på to hjul
Af .Krølle (498)
Det var med en blanding af skepsis
og spænding, at jeg en dag i starten
af september begav mig ud på det der
skulle blive en af mine største oplevelser på to hjul hidtil.
Turen, en sytten dages rejse tværs
over USA, var så småt ved at tage
form, efter en hektisk tid med mange
telefonsamtaler, og aftaler der skulle
falde på plads. Blot 14 dage før at jeg
nu sad i flyet på vej mod Gardermoen
i Oslo, blev jeg ringet op og spurgt om
jeg ville være interesseret i at tage med
på sådan en tur. Sommerferien var afholdt, så der skulle gives grønt lys fra
arbejdesgiveren, men naturligvis også
fra kæresten. Alt var nu faldet på plads,
og det var egentlig svært at fatte hvad
der nu var ved at blive til virkelighed,
for når sandheden skal frem, har det
nok altid i mit MC liv været en lille
drøm at få lov at prøve noget sådant.
Denne tur, som hos arrangøren
havde navnet 2H, havde afgang fra
Gardemoen den efterfølgene dag, og
videre mod Paris, og herfra direkte til
Chicago.

Lidt højt- ikke???

10

En rigtig god udsigt - og eventyren/forfatteren...
Vi ankom til Chicago i et nydeligt
vejr, og den første aften blev brugt på
at slappe af ved poolen på Hillside
hotellet i Chicago’s udkant, og senere
i hotellets mødesal, hvor vi fik præsenteret os for hinanden.
Med på turen var 37 nordmænd,
hvoraf de to var guider som tidligere havde været med på et par ture.
Herudover en flok brandmænd, nogle
ægtefæller, og noget der lignede 4
forskellige norske dialekter og et
aldersspænd fra de 20 til gråsprængt.
Selv når jeg virkelig anstrengte mig,
kunne det være svært at forstå alle,
men jeg glædede mig da over at
nordmændene også havde svært ved
at forstå hvad jeg sagde. Tre lange
uger som eneste dansker tænkte jeg,
men der gik ikke lang tid før det med
sproget blev bedre – nok nærmere et
par drinks senere, så plejer sprogproblemer at glide nemmere ned.
Dag to i Chicago legede vi rigtige
turister. Vi blev samlet op ved hotellet
i bus og kørt ned ”downtown”. Den
første udfordring var min efterhånden noget voksende højdeskræk.
Sears Tower, som indtil 2007 var verdens højeste bygning blev besøgt, og
hvilken oplevelse. Det tog max et par
minuter før vi var på toppen af denne

skyskraber med udsigt over 4 stater.
Heldigvis var det vindstille den dag,
så bygningen svajede ikke så meget,
og der var heller ikke nogen vildfarende fly i nærheden, så pulsen faldt
hurtigt til det normale, og udsigten
nydt til fulde. Frokosten blev indtaget i en meget berømt burgerbar ved
udspringet af Route66, nemlig Lou
Mitchell’s, og sikke nogle uforglemmelige burgere...uhmmm!! Efterfølgene vadede vi rundt i Chicago på
må og få, og Hardrock Café blev også
besøgt. Slutteligt begav vi os ned til
the Navy Peer, som er sådan en slags
gøgler havn med tivoli osv.
Herfra blev vi transporteret til
Kingsmen Mines i limousine, som er

En ide for politiet herhjemme ??

News

en meget berømt blues bar. Kvaliteten af musikken var total i top, men
det føltes underligt at der var meget
køligt og ingen røg indenfor. Varmen
fik man først udenfor når der skulle
ryges. Sådan lidt omvendt af hvad
man tidligere har været vant til når
der skulle blueses.
Dag tre begav vi os til Wisconsin for
at besøge Harley-Davidson fabrikken
der. Det er her man samler V roden
og Sportsteren, samt renovere ombyggede motorer. Et sandt mekka for
Harley elskere, men rundvisningen
var noget restriktiv. Mest iøjnefaldene
var parkeringsanlægget, som foran
fabrikken var forbeholdt fabrikkens
medarbejdere til deres Harley cykler,
og der holdt altså virkelig ikke nogen
”japsere”.
På vejen hjem kørte vi så lige forbi en
kæmpe Harley shop, og det var nok
her det gik op for mig, at nordmændende var shopaholics på især Harley outfit. Turen endte hos Chicago
Cykles, som er en kæmpe stor MC
forretning, som nærmest mindede om
et helt indkøbscenter. Det var så her
de nye Yamaha modeller som vi altså

En rød skønhed - men kun til USA.... Yamaha ved vel hvad der er fornuftigt!!.....
om efter andre cykler her i Europa,
grrrr....!!!!
Dag fire var dagen hvor rejsen tog
form i retning af hvad vi var kommet
for. Meget tidligt begav vi os til Eagle
Riders, for at hente de lejede HarleyDavidsons. Alle maskiner var pæne
og nye, og jeg lurede lidt da jeg fik

Ikke noget med at blande - mon man kan blive ansat der og køre Yamaha!
desværre ikke for at se i Danmark,
nærmest stod i deres glans og grinede
af mig. Fanden tage Yamaha, at de på
den måde tvinger os til at kigge os

udleveret den cykel der skulle transportere mig gennen USA de næste
4000km. En kæmpe Roadking, i størrelse som en Ventura, og jeg var sku

noget betænkelig ved at tumle den
i starten. Den er jo noget større end
min ”lille” Virago 1100, men vi blev
da nogenlunde venner, lige bortset fra
at den er konstrueret til en fyr med
meget kort overkrop og meget lange
arme. Dette måtte min stakkels ryg og
skuldre døje meget med de første tre
til fire dage.
Vi kom samlet ud af Chicago alle 25
cykler, samt følgebilen med bagagen
og en ekstra cykel på ladet, og så en
lille cabriolet, som var lejet til to af
damerne som ikke ville køre motorcykel. Altså en mindre udfordring at
holde sammen på denne flok, men det
lykkedes på trods af at ikke alle havde
hørt lige godt efter under kørselsbriefingen. Resten af dagen var temmelig
begivenhedsløs, og vi kørte omkring
700 km i regnvejr, før vi krydsede
grænsen til Missouri, hvor vi havde
vores første overnatning. Det blev
ikke til mange øller den aften, for
vi var alle godt møre efter turen, og
der blev også lige brugt lidt tid på at
finde fire cykler fra gruppen, som var
kørt forkert fordi der lige pludselig
igen var nogen som ikke lige havde
forstået princippet i at man lige sørger
for at få ham i sidespejlet med. Ok det
var jo den første køretur, og ikke alle
var lige rutinerede, så alt tilgivet.

11

News

Storhedstiden er nok overstået, men smukt er det
Næste dag gik turen videre imod
Springfield i staten Oklahoma.
Springfield er vel ud over at være
Abraham Lincoln fødeby, vel nok mest
kendt for at huse familien Simpson.
Jeg ledte efter Homer, men han var
desværre ikke på den lokale...øv! .Der
kørte mange Harley’er rundt i byen,
og det viste sig at der i nærheden var
et stort træf. Det lykkedes os ikke at
finde stedet, men fandt efter et godt
måltid mad en rigtig god bar i bedste
amerikanske stil med levende musik
og budweisere.
Efter at have indtaget div. alkoholiske
drikke her og socialiseret med nogle
af de lokale, blev vi lokket med på ægte
stripbar. Det lå temmelig afsides, og så
noget uskyldigt ud udefra. Hvad der
ikke var ude, var der indenfor...puha
da da (hvem sagde from Dusk to
dawn). Godt at man ikke havde været
væk hjemmefra i flere uger......! Da vi
bestemte os for at luske hjem, måtte vi
lige hjælpe en lokal gut med at rejse
sin motorcykel, for hans balancenerve
var ikke lige justeret til at køre. Han
lovede højt og helligt at lade cyklen
stå, men vi havde knap nok fået den
rejst, før han hoppede op på maskinen og susede afsted hjemad. Klovn
tænkte vi, det kan da ikke gå godt.
Efterfølgende erfarede vi, at man vist
nok nogle steder har et rimmeligt
afslappet forhold til den slags, så vi
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benzinstationer, som den dag i dag
ligger øde og forladte mange steder på
ruten.
På ottende dagen fortsatte turen mod
Amarillo . På vejen standsede vi i en
lille flække, og besøgte to hippier,
som siden tresserne har boet i denne
lille næsten gudsforladte by kaldet
Erick. Her fik vi en noget varm og
kærlig velkomst, og en noget anderledes underholdning. De to halvgamle
tosser diskede op med sandwiches
og øl, og gav den fuld skrue på guitar
og sang. Hmm.... ved stadig ikke helt
hvad jeg skal mene om dette lille indslag, men der blev sku grinet noget
fra alle kanter.
Videre gik turen mod Texas hvor dagens højdepunkt var det berømte Big
Texan Steakhouse. Vi blev indlogeret
på et tilstødende hotel i rigtig Texas
stil. Limousinerne der stod parkeret
ved hotellet var udstyret med horn på

valgte ikke at tænke mere over det.
Dag seks satte vi kursen mod Tulsa –
USA’s olie hovedstad, og herfra videre
mod Clinton, hvor vi besøgte et meget
berømt hotel samt
værelse, hvor Elvis
overnattede ofte.
Clinton huser også
et meget stort
Route66 museum,
som gav et rigtigt
godt historisk indblik i tilblivelsen
og formålet med
route66. Route66
blev grundlagt og
bygget i 30’erne
som konsekvens
af, at mange valgte
Den historiske rute
under depressionen at rykke mod
vestkysten for at
søge nye muligheder. Vejen som
vel næppe mere
kan kaldes en
highway, havde
sin storhedstid
indtil slutningen af 50’erne
hvor nyere og
bedre veje afløste
denne. Dermed
forsvandt mange
forretninger og
Gamle hippier - ja, ja -men de har da det danske flag

News

Hvert land - sin grafitti - men her er der en vis stil over det....
kølerhjelmen, så man var næsten ikke
i tvivl om hvor man var. Efter et varmt
bad, mødtes vi på Steakhouset, hvor
der blev serveret steaks i alle størrelser. Den største var en 2,2kilo’s krabat,
som hvis man kunne fortære under
en time med tilbehør, blev serveret
på husets regning. To af Nordmændene indlod sig på denne spøg, men
måtte erkende efter at have tygget sig
igennem ca. en trediedel hver, at det
vist ikke var en opgave for vikinger
– men kun for måske lidt for madglade
amerikanere. Senere samme aften kom
jeg i snak med en motorcykel betjent,
som var yderst glad for sin Harley-Davidson, og både horn og alle farvelade
lygter blev gladeligt demonstreret.
Den næste dag sadlede vi op igen
for at begive os mod New Mexico og
Albuquerque. Lidt uden for Amarillo
stoppede vi ved et sted som kaldes
Caddilac Ranch. Midt ude i ingenting
stod en række biler med snuden begravet i jorden på ræd og række. Et noget
syret blikfang overmalet med grafitti.
Man tænker bare, hvem kan dog finde
på at lave noget så skørt.
Videre gik turen, og vi stoppede i
endnu en lille flække på ruten som hed
Adrian for at fortærer lidt morgenmad.
Adrian er også kaldet ”The midtpoint

Route66” hvilket et kæmpe skilt
gjorde os opmærksomme på, og at
vi nu var nået halvvejs på ruten. Der
blev selvfølgelig linet op til en masse
billeder, og det tog da lidt tid at få røven med os videre. Næste større stop
blev på en Ranch in the middle of
nowhere i staten New Mexico. Ranchen hed Kelling Ranch, og i dagens
andledning havde famillien som

ejede ranchen iscenesat et lille show
for os, hvor det b.l.a blev demonstreret
hvorledes man ved hjælp af hunde og
lasso kunne kontrollere og indfange
kvæg. Der blev også undervist i lasso
kast, og det ser godt nok lettere ud
end det er. Da vi havde leget en times
tid, blev vi serveret et herligt ”home
Coocked meal” ude midt på prærien.
Man havde sat en gullash kanon
lignende tingest op, hvor det herligste
oksekød blev tilberedt. Ranch faderen
fortalte stolt, at det faktisk var skik
og brug ved større festlige lejligheder
så som bryllupper m.v. at man satte
nogle halvtelte op ude på prærien og
holdt festen der. Så på denne måde fik
vi så også lige et lille indblik i famillie
traditionerne. Efter det gode måltid
fik vi sagt pænt farvel, og satte næsen
mod byen Albuquerque. Her nåede vi
frem efter en skøn tur over prærien
sådan lidt hen på aftenen. Efter at
været blevet indkvarteret, skulle vi
mødes ved poolen til en øl eller to.
Øllene skulle lige købes ind først, og
dette forgik på en lille tankstation nær
hotellet. Det pudsige ved det indkøb
var, at man for det første blev afkrævet ID, hernæst spurgt om man havde
indtaget alkohol tidligere, eller sagt
på dansk – om man var beruset. Vi

Vi ved da godt, at han elsker at være midtpunkt!!!!!!
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pede bjerge og grundlage her Acoma
Sky City, som stadig står den dag i dag.
Forud går historien på, at man havde
slået sig ned på et andet bjerg i området først, men et lynnedslag ødelagde
den eneste vej op og ned på bjerget,
og efterlod en lille flok indianere til
sultedøden på toppen. Vi blev guidet
rundt i byen af en efterkommer af den
oprindelige stamme, som fortalte
meget malende om stammens historie, og hvorledes byen den dag i dag
stadig er beboet og samlingssted ved
festlige lejligheder for de efterkommere
som har slået sig ned i andre landsdele.
Videre gik turen mod Gallup, og efter
en overnatning videre mod Williams.

fandt også ud af, at det var klogt ikke
at tale sammen, men lade som om vi
ikke kendte hinanden, idet det heller
ikke var tilladt at købe ind i flok. Man
må med andre ord ikke opildne til
offentlig uro i form af druk.......sikke
noget.
Næste dag gik turen mod Gallup, hvor
vi på vejen stoppede i et meget gammelt indianer område, som faktisk
stadig huser en af de ældste indianer
stammer, nemlig Acoma stammen.
Deres historie strækker sig langt forud for spaniolerne og portugisernes
hærgen. Stammen slog sig i tidernes
morgen ned på et af de mange fladtop-

Undervejs gjorde vi holdt ved et af
Statens smukkeste naturområder som
består af et kæmpe område kaldet The
Painted dessert og Petrified forrest.
Jeg kan nok ikke i ord beskrive den
skønhed dette område besidder og
vil heller ikke gå i detaljer af frygt
for at komme til at forklejne denne
skønhed. Et utroligt malerisk område,
og guf for alle der interesserer sig
for geologi. Vi brugte det meste af
formiddagen og eftermiddagen på at
køre rundt på egen hånd i området,
som strakte sig over en diameter på
over 30 km. Da alle sanser var fyldt
helt op, samledes vi og fortsatte turen
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Undertekst er vist helt unødvendig
med et holdt i en lille måske for nogen
meget kendt by i Arizona. ”Standing
on a corner i Winslow Arisona” synger Eagles i deres sang ”Take it easy”,
og dette hjørne blev selvfølgelig gjort
til genstand for en lille seance. En af
de store cykler med indbygget radio
og cdafspiller blev sat op, og sangen
spillet til, til ære for et par dansende
”Bikere” og de lokales nysgerrighed.
Efter at have hørt sangen der og i næsten hver eneste shop i byen, kunne vi
næsten alle teksten udenad, og så var
det vidst på tide at komme videre.
Fotsættes næste nummer

Fakta om turen:

Arve og Kristin har rejst rundt i det
meste af verdenen, og en dag bestemte de sig for at prøve en af de utallige
rejser på MC på route 66. De fandt det
temmelig dyrt og mente at det kunne
gøres både bedre og billigere. Det er
der kommet Route66usa.info ud af,
som årligt arrangere ca. 30 ture, og
underholder ca. 1000 personer. Det er
bl.a. med til at holde priserne nede pga.
mængde rabatter, gruppeaftaler osv.
Turen på route 66 koster ca. 23000
danske kroner, og i den pris er iregnet

flyrejser, hoteller og moteller,benzin
og leje af Harley-Davidson motorcykel
efter eget valg, samt video og billeder
taget på turen. De eneste udgifter du
selv skal afholde er til mad og drikke,
samt seværdigheder. Jeg selv brugte
vel i omegnen af 7-8000kr på de knap
21 dage jeg var afsted, og det var incl.
min rejse til Norge, samt helikopter
turen over Grand Canyon. Mad og
drikke er forholdsvis billigt i staterne,
så nogen kan vel nøjes med at bruge
mindre end mig.
Du vil kunne finde mange flere oplysninger på deres website som har addr.
http://www.route66usa.info. Hjemmesiden vil snarligt blive oversat til
dansk, og desuden vil der her i det
nye år blive arrangeret fly direkte fra
Danmark til USA
Rejserne er fleksible forstået på den
måde, at der selvfølgelig er lavet et
program på forhånd, men du har selvfølgelig også mulighed for at påvirke
dine rejsefæller til at se nogle andre
ting, eller du kan vælge at køre noget
for dig selv.
Har du og din klub/venner nogle helt
specielle ønsker, kan Route66usa.info
selvfølgelig være behjælpelige med
at arrangere, så i ikke skal tænke på
booking af hoteller leje af cykler, fly
og den slags.
Route66usa.info mål er, at det skal
være omkring ligeså billigt at rejsemed dem, som at arrangere rejsen
selv.
Skulle du sidde inde med nogle
spørgsmål du gerne vil have besvaret,
er du meget velkommen til at kontakte enten mig, eller Arve og Kristin
direkte. Info finder du andetsteds i
bladet.
Krølle (498)

Se annoncen fra route66usa andetsteds i
bladet

Er der nogen der aldrig har hørt om Eagles og Take it easy??
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Route 66 - i billeder

Blot nogle ganske få
billeder...

En idé for Yamaha??
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DRØMMEN OM…
VERDENS SMUKKESTE
EVENTYR
Kryds USA på Harley-Davidson*
(*du kan også vælge åben bil)

-------------

www.route66usa.info-----------

BLIV ”HOLLYWOOD-FILMSTJERNE” – ( 1 times film om DIN Route 66-tur m/alle
højdepunktene. Ny film for hver gruppe! MEGET POPULÆR
x 300 af de bedste digitale FOTO fra DIN TUR (eks film/foto: www.route66usa.info)
x 2-3 overnatinger i disse fire byer/seværdigheder: Du får oplevet det bedste af BÅDE
HOLLYWOOD, GRAND CANYON, LAS VEGAS & CHICAGO
OGSÅ INKL: * Flyrejser til og fra USA * Følgebil (m/ekstra MC ) som tager din baggage. *
2 guider * Harley-Davidson eller åben bil (du vælger selv MC type), alle forsikringer, fri
kørelængde (lejes hos de mest seriøse udlejere i USA) * Benzin hele vejen! * Alle hoteller
m/udendørs svømmebassin * Tilg. på træf og turer i San Francisco, San Diego/Mexico, samt
Route 62 i Syd-Afrika.m.m.. Turer årlig MAJ til SEPTEMBER: Gennem ørkenen,
cowboy- og indianer-landskaber på den verdensberømte ROUTE 66. Gennem 8 stater. 3
tidszoner! 4000 km ren kørenydelse! Chicago til Los Angeles (evt modsatte vej). Et
EVENTYR på to hjul. 17 dage.Drenge- og pigedrømmen går i opfyldelse!* Skal du på bare
EN TUR I LØBET AF LIVET – så er dette turen!!! * BEDST & BILLIGST ifølge
tidligere deltagere. ( www.route66usa.no – www.route66usa.dk – www.route66usa.se
x
INFO / TILMELDING: www.route66usa.info Tlf: +47 90 66 70 74

Pris: KUN 28 500,- Norske kr (passager: 18 500,- )INKL ALLE FLY

*** The Scandinavian Route 66 Riders – nu verdens største Route 66 arrangør ***
Garanteret BEDST & BILLIGST I NORGE, SVERIGE & DANMARK
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Invitation til
GENERALFORSAMLINGSTRÆF
hos
8. til 10. maj 2009
Træfplads hos Ole på adressen
Mojbølvej 2, Øster Lindet, 6630 Rødding
VMCCDK medlemmer gratis adgang.
Inkluderet morgenmad lørdag og
søndag - aftensmad lørdag.
Ikke medlemmer : 150kr. for deltagelse hele weekenden, inkl aftensmad
lørdag.
PROGRAM:
Træfpladsen åbner fredag d. 8 maj
2009 kl. 16.00
Aftensmad kan købes fra kl kl. 18.00
Forhåndstilmelding til spisning
fredag på mail: info@jrmontering.dk.
I nødsfald kan mobil nr. 28 14 57 20
benyttes.
Fredag aften:
TRAMPEBAL i frøladen.
Og som altid kan der købes øl og
vand - og måske også andet - til Viragovenlige priser i baren i frøladen.

Lad os skrue tiden 10 år tilbage - dengang der var Viragoer til - og fylde
gårdspladsen....

Lørdag morgenmad fra 8.00 til 10.00

GENERALFORSAMLING
kl. 11.00 til ca. 13.00
Efter generalforsamlingen er der tid
til frokost, inden det går løs med
FÆLLESTUR kl. 14.00
med manøvre/bane kørsel..
Her vil jyderne gerne vise sjællænderne, hvordan man kører MC. Det er
tilladt at optage løjerne på video, hvis
der er behov for at have lidt tricks
med hjem i bagagen til næste arrangement på manøvrebane.

Generalforsamling i haven - masser af solskin - hyggeligt samvær - afslapning
- og en masse medlemmer der er klar til fællestur.
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Evt. spildtid efter fællesturen - og
inden aftensmad kan udfyldes med en
gang rundbold.
HOVEDLANDET mod ØBOERNE.
Præmie til vindende hold
SPISNING kl. 19.00 - med hele svineriet
LIVE musik kl. 22.00 - 01.00
STRIPTEASE kl. 23.00 - hvis nogen
tør´.

Udbredt sportsgren indenfor MC kredse - DÆKSPARK
Virago MC Club Sydjylland har
holdt deres 15 års jubilæum og har i
VMCCDK regi stået for utallige arrangementer.
Der er ikke noget der kan slå dem af
pinden... Vært for diverse ”klaphatte”
eller hvilken hovedbeklædning det nu
kan dreje sig om - Internationalt træf
- Bryllup - afholdt under det internationale træf. Generalforsamlinger
og træf. Og skulle der være nogle
giftelystne der lige mangler den rette
anledning - hvad er så mere passende
end en generalforsamling hos Syd...

Hygge på gårdspladsen...

Søndag morgenmad fra kl. 8.00
Jer der kommer langvejs fra og skal
over en lille ø inden I når hovedlandet
- Når I kører over Fyn og ser en fynbo
på en Virago - så tag lige ham eller
hende med. Vi ser ikke så mange af de
kære øboer herovre.
Og husk - det er også tilladt at tage
nogle af de unge med - altså dem
under 60 år.

Besked til GSH: Husk nu at komme på
MC - noget med en Porche tur!!!
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Der er faktisk nogen af os, der stadig er lige langhårede...

Køb/Salg/Bytte
Medlemmernes gratis markedsplads

KØBES
Sælges

“Originale Raisers til Virago XV 750
købes (jeg er rimeligt sikker på at det
er de samme som på XV1100.)

XV 535 fra 1993
- 35000 km
Ny udstødning,
nye dæk og ekstra
sportsudstødning
til den, der kan lide
lidt lyd.

Henvendelse Claus Tassing 2945
telefon 59264204 eller 27813603
claustassing@yahoo.dk”
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Sælges grundet
sygdom - giv et
bud
Henvendelse:
Erik Jørgensen
(2417)
tlf. 20 73 47 67

News

Værktøjskassens brevkasse
Johan Asring (2533) har modtaget et lille fif fra et af vores
medlemmer - og det har han været så venlig at videresende - så vi er mange flere der kan få glæde af det. Et lille
fif til de genstridige startere og tilmed billigt!

XV-TR1 Starter Cure ...
Eppo Karsijns sent me this:
Hi there!
Some more news from the top of Holland.
The starter gives a lot of trouble as it I read reactions on
your site. Here is my solution. It’s only fifteen minutes
work and kosts only a few Euro’s:

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
Autuværksted: Tlf. 75 16 70 44

Brugte velholdte YAMAHA Virago’er
Årgang Model - farve

Remove the starter wire from connector (6).
Remove bolt no. (4b)
Then remove both bolts no. (5) and no.(4a).
Loosen the tail (1) and the body (2) but keep them together.
The planetary housing (3) is connected to the engine from
the inside. It will not fall on the floor!
Place shim (7) (Genuine Yamaha no.: 1J7-17537-YO-30) in
front of the body.
Attach it with some grease. Replace all parts in opposite order.
The shims are not originally made for this engine but for a
four-cylinder supersport from the eighties. (Which one,
I don’t know. This may be a nice prize question.)
Fifteen minutes and, BINGO!! No more starting problems!

Ellers er der muligheden, at gå på nettet og søge på Ebay.
Lars Guldborg (2943) har taget turen og fundet en adresse.
http://stores.ebay.de/simon-auto_Anlasser_Motorrad_W0QQcolZ4QQdirZ1QQfsubZ209697013QQftidZ2QQtZkm

Km

Pris

1983

XV 1000 TR1 koksmetal. fremflytter

48

29.900

1998

XV 1100 Virago bordeaux, 1 ejer

66

74.900

2001

XV 250 S koks / sort, 1 ejer,servicebog

7

42.900

1999

XV 250 Virago koks, 1 ejer, servicebog

42

26.900

1994

XV 535 turkis, masser af ekstra udstyr

0

42.900

2001

XV 535 DX sort/bronce, 1 ejer, som ny

2

72.900

2000

XV 535 Virago DX sort/bronce, udstyr

16

64.900

1995

XV 750 Virago bordeaux/sort, service

38

79.900

1998

XV 750 Virago bordeaux/gul, 1 ejer,

32

84.900

1988

XV 920 sort, nysynet, ekstra udstyr

71

44.900

1989

XV 920 rødmetal, 1/4 kåbe, udstyr

40

29.900

2008

XVS 1100 Dragstar Classic, sort, 1 ejer

1

144.900

2007

XVS 1100 S
Dragstar
OL Classic, sølv/koks

3

144.900

2000

XVS 650 Dragstar, lilla, ekstra udstyr

38

76.900

2005

XVS 650 Dragstar, sort, fuld servicebog

19

89.900

GT

Se billeder af cyklerne på www.steens-mc.dk
Motorcykler købes kontant evt. bytte med bil,
campingvogn eller autocamper
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Køb/Salg/Bytte
Medlemmernes gratis markedsplads

SÆLGES:
“Virago XV 1100, årgang 1998, fremstår som ny
Silvertail udstødning, fremflyttersæt,
bagagebærer, lædertasker, toolbag,
vindskærm.
100 % i orden, nye dæk, passet og plejet, kører perfekt, kun sommerkørsel,

vinteropbevaring i varm garage.
Original udstødning og fodhvilere
medfølger.
Km 40.000.
Prisidé kr. 90.000,00
eller kom med et bud.
Henvendelse 2618 3607.”
Helmuth Nielsen (877)

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
Din annonce her?
500 kr. for 6 udgivelser

Bestil ferieopholdet direkte ved ejeren af ferieboligen.
Se de gode muligheder for ophold i luksushusene på

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

Dobbeltannonce
lodret eller vandret.
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.

Kontakt:
Helene Nielsen
3027 6390
redaktionen@viragomcclub.dk

News
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Returadresse: Virago MC Club Danmark v/Johan Asring, Rønnevej 6, 4140 Borup

