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Forsidefoto: Gårdspladsen ved generalforsamlingen
Fra redaktionen
En veloverstået generalforsamling - og gid pokker havde
de konfirmationer man bare ikke kan sno sig uden om...
Og en spritny bestyrelse - måske ikke helt eftersom både
den nye formand og webmasteren er gengangere fra
bestyrelsen 2008 - og webmasteren går endnu længere
tilbage.... Et tillykke med valget til de dejlige mennesker
der vil tage slæbet med at stille os andre tilfreds...
Og så alligevel - også her kan vi bruge Andelskassens
slogan: ”Sammen kan vi mere”. Vi skal stå dem bi med
råd og dåd, hvis de har behov....
Og vejret er stadig bare herligt - rigtigt kørevejr... Og
selvfølgelig er man jo optimist og satser på at det fortsætter - og fortsætter...Det er da også pokkers at det arbeje
tager så meget af fritiden...
Hvis nu der havde været lidt mere fritid - hmm...
En tur til Alaska... En mulighed for at få en billig cykel
med hjem.
Ja - dagdrømmene kender ingen grænser.
Chefen (1683).

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



News

Nyt fra bestyrelsen
Først og fremmest vil jeg gerne sige
tak for valget, og tak til Virago Syd for
en vel overstået generalforsamling!
Jeg sidder nu og kigger ud på min
motorcykel, som er pakket helt op og
klar til at kører til International træf i
England.
Og hvor der efter træffet venter 7 dages ekstra ferie, hvor vi drøner rundt i
syd England!
Vi har i bestyrelsen prøvet at finde
tid til vores første bestyrelsesmøde,
men det er desværre ikke nemt i sommerferie perioden, men vi skal nok få
kaldt os sammen.
Vi har fået nogle ideer fra nogle med-

lemmer sidste år som ikke er blevet
til en realitet endnu, og det er selvfølgelig noget vi vil arbejde videre med.
Det er blandt andet nogle køre kurser,
og yderligere opfordringer til dialog
med Yamaha omkring diverse ideer
til samarbejde!
Og hvis I nu sidder og kigger ud af
vinduet en regnvejrs dag, og får en
god ide, så skynd jer at sende den til
bestyrelsen, så vi kan arbejde på det!
Vi har som bestyrelse selvfølgelig ideer vi vil arbejde med, men det bedste
er at få input fra jer medlemmer. Nye
ideer, ting der bør gøres anderledes.
Vi er også blevet kontaktet af forman-

Den nye bestyrelse

Måske lidt betænkelig........
Har været den yngste i Virago regi i
en del år... men det er heldigvis ovre
nu ..
Sidder i Sydjyllands bestyrelse, gennem flere år ....
Bruger en del tid
på politik ..Sidder i
bestyrelsen i Dansk
Folkeparti i Haderslev kommune .. og
stiller op til byrådsvalget den 17 Nov.
2009...Er domsmand
i Retten i Sønderborg...

Og udover de andre gøremål også en del af den
syngende trio !!



Vi ses derude!
Hilsen 2993 Nichlas
(Formanden)

Rasmus Hrenczuk(3016)

Glenn Larsen(331) Sekretær

Jeg driver Sønderjysk Erhvervrengøring ApS.. Bor med Lene...
Har kørt Virago lige så længe Sydjylland har eksisteret.. Kører Virago
750,og har medlemsnr 331....

den for Virago Midtland, som nu har
bedt os om at arbejde hen imod et vinter træf, som kan afholdes i virkelig
fede lokaler i Bording her til vinter.
Men nu er sommeren i gang og husk
at Midtsjælland afholder træf og senere er Esbjerg på med deres September træf. , som altid er en succes!
Så pak motorcyklen og kom ud på
nogle træf og bak op omkring arrangementerne!

Jeg hedder Rasmus og er 24 år gammel, og er fra Vest Sjælland.
Jeg er kommet i Turklubben lige siden
mine teenagere år, da mine forældre
blev meldt ind i klubben. Alt det benzin og fart er smittet rimelig meget af
på mig, og det er endt med et par ture
eller 10 rundt om i ind og udlandet.
Og det er forgået på min Yamaha
Dragstar XVS 1100 (også kaldet Green
Kermit) som jeg har gået og bygget
lidt på, så det er endt med at blive en
hel fin maskine.
Jeg har siddet i bestyrelsen i ca. halvandet år i Turklubben, og nu skal der

Synes I også han ser træt
ud?

prøves kræfter med Virago
DK. Jeg glæder mig meget
til det fremtidig arbejde
med de andre i bestyrelsen og i fællesskab at få
løftet arven efter de tidligere bestyrelser. Det er mit
håb at vi kan få flere biker
venner i vores dejlige klub,
hvor vi alle nyder mange
gode timer. Manger mener
måske vi er for unge, men
jed tror det er vigtigt med
nogen `yngre` ansigter
udad til, hvis vi vil have
nogen nye medlemmer i
vores dejlige klub.

Tonny Jensen(448) Næstformand

Tonny - medlem
af Virago MC Club
Danmark næsten fra
starten.. Og lige nu
travlt beskæftiget med
Virago Midtsjællands
kommende træf...
Og medhjælper i Kludebutikken....
Hvis der er nogen der
kan sælge til jyderne så
er det Tonny...

"RUG "OLDEN
– vi er bedst på
den lange bane
Som kunde hos os oplever du fordelene ved:

Redaktionen lader ham
få fred i denne udgave
af News - men næste
gang er der et par ord
om og omkring næstformanden for Virago
MC Club Danmark....

s
s
s
s

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

Stadig temmelig rystet over valget

3E VORES NYE HJEMMESIDE WWWANDELSKASSEN
DK HER KAN DU LSE MERE OM !NDELSKASSEN OG
BLIVE OPDATERET MED MASSER AF LOKALE NYHEDER
Andelskassen Midtthy

3VINGET  s +OLDBY s  3NEDSTED s TELEFON    

!NDELSKASSEN  s MAJ 

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

News

Referat af ordinær generalforsamling i
kan der måske komme lidt håb idet de
varsler Raider til Danmark i 2010. Den
ringe andel af markedet satte også
sine spor i klubben da de meddelte at
de ikke var i stand til at dække alle
udgifter til udstilling for os, og vi
måtte forberede os på at dele udgiften
til standende i Herning og Bella.

Virago MC Club Danmark
Tid og sted: Lørdag d. 9 maj 2009 kl.
11.00 hos Virago MC Club Syd, Mojbølvej 2,, Øster Lindet, 6630 Rødding
Deltagere: 47 stemmeberettigede
Dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Regnskab 2007/Budget 2008 og
Kludebutikken
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af formand
7. Valg af to revisorer
8. Eventuelt
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Dirigent: Bent Eglin (142)
Stemmetællere: Jens Schmidt (794) og
Helen Nielsen (1683)
Referent: Johan Asring (2533)
2. Formandens beretning
Yamaha.
Yamaha er jo vores foretrukne mærke
og vi har jo desværre måtte sende
mindre venlige tanker til dem de sidste par år. Vi har foreslået at Yamaha
får flere forhandlere for at få deres
markedsandel op. Nu har Yamaha selv
startet forsøget på at få fat i flere kunder til deres MC,er. Der er rimeligt
stort prisfald på deres program som
betyder en 950,er til 140.000, jeg tror
dette er et godt køb. Saltet i såret er
så til gengæld at den er den mindste
cykel som det ser ud nu. Der ud over



Topdanmark.
Det viste sig at vi ikke havde mistet
vores aftale med Topdanmark. Vi
havde en rigtig fin dialog med Peter
Sindberg, Topdanmarks chef for
gruppeaftaler. Begge parter blev da
også hurtigt enige om at det rod, det
er det bedste ord jeg kan finde for den
fadæse som både Topdanmark og vi
selv har deltaget i, blev ryddet op i en
fart Aftalen endte efter min bedste
overbevisning ganske godt med en 2%
stigning på vores rabat, så vi nu har
20% på vores forsikringer.
Kørekursus.
Vi har hen over vinteren forsøgt at få
noget fornuftigt i gang med DMC, men
det er nok den værste organisation at
komme i kontakt med. I medens vi lavede forhåndsaftaler med DMC inden
de skulle lægge deres program for 2009
var der ikke det der ikke kunne lade
sig gøre, men da dagen oprandt for
deres program kunne vi ikke få svar
fra dem hverken på telefon eller mail,
sågar henvendelse til dem personligt
på udstillingen i Herning gav intet
resultat. Man burde overveje at melde
sig ind i den der organisation, bare for
at finde ud af hvad de laver. Vi har på
falderebet dog fået et par adresser til
andre der udbyder kørekurser, disse
skal der tages fat på allerede hen over
sommeren så vi er sikre på at der ligger
nogle tilbud på kurser til medlemmerne til næste år.
News.
Vores glimrende blad lider stadig af
mangel på stof, her må I alle altså se at
få gang i nogle gode historier og eller
billedreportager. Det er under seriøs
overvejelse at gå fra 6 til 4 udgivelser
om året. Ud over at der mangler stof,

skal økonomien teges med i overvejelserne, det er blevet ganske dyrt at
få fremstillet og distribueret bladet.
Fremtiden for News skal afgøres
snarest og det er op til bestyrelsen og
redaktøren at få lagt dette i rammer.
Her skal der jo også tænkes på vores
annoncører så der skal fintænkes i en
fart. Det er min opfattelse at vi har et
kanon blad som jeg mener der skal
værnes om.
Udstillingerne.
Vi har deltaget igen i år i både Herning og Bella, vores stande har været
helt fremme i første række med særdeles god beliggenhed. Vi har været
særdeles godt besøgt og fået i alt 22
indmeldelser på standen, men om alle
har betalt er jeg ikke helt sikker på.
Der er rigtigt mange potentielle medlemmer ude i det ganske land. Mænd
leder efter MC,er til deres koner, det
var nok det største indtryk vi fik fra
udstillingerne. Vi har også fået gang
i forhandlerne på denne måde, jeg
kunne have nævnt dette under mit
afsnit om Yamaha, men forhandlerne
er meget positivt stemt over for os som
klub samt de ideer vi kommer med.
De har taget utroligt positivt imod
os når vi har lavet indlæg til News
og de kan helt sikket provokeres til
at annoncere i News. Udstillinger
med det budget som er gennemført i
år vil vi ikke have råd til på sigt. Der
imod ville en deltagelse fra klubben,
i forhandlernes Åbent Hus arrangementer, sikkert kunne kaste lige så
mange nye medlemmer af sig som
udstillingerne har gjort, samtidig med
vil vi være mere synlige flere stedet i
landet. Jeg ved at forhandlerne gerne
vil have, at vi er der når de gennemfører disse events. Så bestyrelsen må
tage kontakt til forhandlerne og få
disse arrangementer på benene. Der
er også den mulighed at deltage i
udstillingerne med en ”klubstand”,
dette er et område på udstillingen
hvor alle private kan rejse en stand på
ca. 12-18m2. Jeg syntes disse stande
ligger ”gemt væk” og noget henlagt
i mørke, men om de ikke kunne give

News

det samme som de fine stande på
”Strøget” må eventuelt komme an på
en prøve. Der er i hvert tilfælde masser af alternativer.
Økonomi.
Medlemstallet er dalende, dette får
konsekvenser hele vejen gennem
klubben. Første resultat er lavere
indtægter, som igen udhuler vores
overskud hvis vi fortsætter med at
gøre som vi plejer. Der er poster som
bestyrelsen må kikke på, skal vi fortsat have ekstern revisor, skal News
fortsat udkomme som vi kender det
og skal vi have lige så stor synlighed
på udstillingerne. Dette er blot 3 gode
eksempler på den udvikling vi står
over for. Når alt så er sagt i denne sag
og det realistiske arbejde skal foretages, vi jeg gerne minde alle om, at når
modgangens vinde blæser kan man
jo bygge sig et læhegn, man kan også
vælge at bygge vindmøller. Jeg ved
godt hvad jeg vil anbefale at bygge.
Lokalklubber.
Vi må endnu en gang sige farvel til
Københavner klubben, det har vi
gjort et par gange. Det er smadder
ærgerligt at der ikke er plads til en lokalklub med den beliggenhed. Vi kan
derimod glæde os over at Midtsjælland har fået gang i sagerne, de laver
et træf i år, dette vil jeg gerne opfordre så mange som muligt at støtte op
om. Der er jo også træf de sædvanlige
steder og det ser jeg som et udtryk for
et godt og solidt arbejde og samarbejde internt i lokalklubberne.
Klubben.
Klubben her er, trods fremtidens
udfordringer, stadig en rigtig god
klub. Vi har heldigvis plads til alle og
der må gerne komme mange flere. Det
kan være ved at være på tide at vi måske skal ændre vores navn, for at folk
ude fra kan identificere sig med klubbens navn. Jeg vil gerne opfordre alle
medlemmer til at komme med forslag
til navn og eventuel anden profil til
vores klub så den kan præsentere sig
som en fremadrettet organisation.

Det kan være svært at finde sådan
et nyt navn, jeg har prøvet med flere
muligheder men ender gerne op med
en, når man bruger forbogstaverne,
til noget der minder meget om YCC.
Jeg vil dog gerne selv komme med det
første forslag, DYCC
Dansk Yamaha Cruiser Club, men
igen er det ikke det bedste, det er
svært. Til slut vil jeg gerne opfordre
alle til at slutte op om de arrangementer i såvel indland som udland i den
kommende sæson, så vil 2009 også
blive et rigtigt godt Virago år.
Tak for ordet.
Jelsi (123) NEWS bør kvittes
Helene (1683) Uddybende kommentar
om omtalte revisorudgifter i 2008 og
henstilling til fortsat anvendelse af
ekstern revisor.
Glenn (331) Spurgte til udgifterne og
Ole (685) svarede at faldende medlemstal medførte mindre budget.
Karen (2935) NEWS bør ikke nedlægges, evt. kun færre numre. Behov for
ekstern revisor er ikke reelt.
Beretningen godkendt.
3. Regnskab (og budget)
Monica (3084) gennemgik regnskab
og budget
Susan (936) Spurgte om antal medlemmer – 602 iflg. Johan (2533)
Helene (1683) Næste år er det 20 års
jubilæum
Michael (3081) Hvornår løber kassen
tom
Lis (2400) Messepris contra antal nye
medlemmer er i misforhold
Jens (794) Vi henvender os kun til
Virago kørere og ikke til Star kørere
som Starriders
Jelsi (123) Hvad er modelnavnet næste
år (når Starnavnet udgår)
Helge (362) Kommentar om navnet er
Virago, Star eller næste model
Gitte (394) Skal klubben redefineres
Aude (808) Navnet betyder ikke noget
– det er profilen
Susan (936) Det er ikke medlemstallet
der betyder noget
Karin (2935) Medlemspleje er vigtig

Michael (3081) Husk at der er andre
mc i lokalklubberne
Nuser (2969) Antal blade pr husstand
kunne give besparelse
Nichlas (2993) Dalende medlemstal
– drop messer og lav lokale arrangementer
Lis (2400) Skal vi ikke bare være tilfredse med vores medlemstal
Regnskab og budget godkendt
Kludebutikkens regnskab blev
fremlagt af Helene (1683) og taget til
efterretning
4. Indkomne forslag
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring om valg til bestyrelsen og
afledte ændringer blev fremlagt og
begrundet. Efter debat om forslaget
viste afstemning 9 for og 24 imod,
forslaget er herefter faldet.
Bestyrelsens forslag til ændring af §
4 stk.7 ændring af ordet ”ophævelse”
til ”opløsning” så det var enslydende
med stk. 6 blev vedtaget med 16 for og
12 imod
Forslag til tilføjelse til §7 stk. 11 a og
11 b blev trukket af forslagsstiller
Helene (1683) – Se nærmere under
Eventuelt.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter
Valgt for Fyn: Johan Asring (2533)
Valgt for Jylland: Glenn Larsen (331)
og Tonny Jensen (448)
Opstillet for Sjælland: Nichlas Nielsen (2993), Rasmus Hrenczuk (3016)
og Gitte Hansen (394) – Nichlas valgt
med 21 stemmer og Rasmus valgt
med 11 stemmer
Valg af suppleanter Gitte Hansen (394)
og Hans Jørgen Wind
6. Valg af formand
Nichlas Nielsen (2993)
Bestyrelsen konstituerede sig efter-
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følgende med: Næstformand Tonny
Jensen (448), Sekretær Glenn Larsen
(331), Webmaster og medlemsregistrering Johan Asring (2533) og bestyrelsesmedlem Rasmus Hrenczuk ( 3016).
Bestyrelsen udpegede Helene Nielsen
(1683) som kasserer uden for bestyrelsen.
7. Valg af to revisorer
Claus Spir Christoffersen (544) og
Bjarne Madsen (1732)
9. Eventuelt
Helene fortalte om udgivelsesplaner
for NEWS (4 årlige udgivelser) på

grund af manglende stofmængder
Jelsi: Nedlæg bladet og læg det på
nettet
Helene: Hjemmesiden kan også
komme til at mangle stof
Nuser: En kombination af papirudgaven og udvalgte artikler på nettet
Jørgen: Webudgivelse er en god ide
Brian: Lad bestyrelsen arbejde videre
med ideerne
Gitte J: Kludebutikken sælger ikke på
nettet, så hvorfor skulle NEWS
Ronni: 4 blade er en god ide
Karin: digital og papirudgave
Helene: Vi har et program der kan
håndtere begge dele

Johan: Husstande der kun ønsker et
eksemplar kan maile til johan@asring.
dk
Tage: Der arbejdes på vintertræf i
februar hos Midtland
Bestyrelsen har forpligtet sig til at
arbejde videre med ideerne i Helenes
tidligere trukne forslag om fast møde
med lokalklubformænd og løsgængere. Bestyrelsen orienterede om at
der allerede var planlægning i gang af
dette års møde.
Borup, den 12. maj 2009, Johan Asring
(2533)

Lidt flere synsindtryk fra
generalforsamlingen
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Side 9-cyklen

En creation fra BikeShoppen i Viborg - fanget af linsen på MC Show 2009 i Bella

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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Virago Danmark´s generalforsamling 2009
Af Kurt Enemark(323)
En succes kan vi vist godt sige. Et
super godt træf - alt klappede og gik
rigtig godt.
Conny og Ole Nyhøj skal have en
stor tak for at ville afholde træffet på
deres gård - og ja - alt var planlagt,
forberedt og 100 % på plads.
Vejret drillede lidt fredag sidst på
dagen, men heldigvis var der en del
seje sjællændere som trodsede vejret.
- Godt for det - vejret blev jo super
resten af weekenden.
Maden var bare i top - rigtig godt
med flotte håndmadder lørdag efter
generalforsamlingen - og grillet gris
med lækkert tilbehør til aften, var
også rigtig godt. Denne aften blev en
kanon fest - glade mennesker som

Lidt indtryk fra
generalforsamlingstræffet.

alle var med til at gøre festen rigtig
god - Også en tak til ”Just in case”
for noget forrygende godt musik.
Fællesturen gik til Lintrup, hvor vi
besøgte Wellings Museum. Efter
kirkebesøg og rundvisning fik vi
kaffe og kage i haven - En rigtig hyggelig tur!
Lad os gøre 2009 til Virago året.
Næste gang vi ses er i pinsen ved
Virago Øst - dernæst går turen til
Midtsjælland.
Vi ses derude!
Selve referatet fra generalforsamlingen kan læses andet steds i bladet.
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TRÆF 26. - 28. juni 2009
Svinget 1, Lov, 4700 Næstved
adgang fredag fra kl. 16.00

FREDAG

LØRDAG
Fællestur
Slowrace
Sillygames

Rock’nRoll for fri udblæsning!!!

Skulle man have festet lidt for meget om
fredagen, og derfor ikke føler sig i stand til
at deltage i fællesturen, kan man i stedet
besøge naboen, Lovs kræmmermarked.

Kontakt/tilmelding:

Entre 150 kr. omfatter:
Morgenbuffet og aftensmad lørdag
Morgenbuffet søndag
Der udover kan der købes is,
pølser, burgere, pommes frites og

Per
tlf. 23 71 26 68
knudsensmetalstoeberi@post.tele.dk
Claus
tlf. 27 81 36 03
claustassing@yahoo.dk

god, dansk mad til rimelige priser

Vi glæder os til at se jer
Tilbagelænet - Virago Midstjælland
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Fredag aften kan der købes varm m
inden vi kl. 21.00 skal danse til:

Træfpladsen åbner fredag kl. 16.00

”BACKFLASH

Morgenmad lørdag
aftensmad lørdag, e
200,-

Vi skal ikke sove dagen væk

Fælles køretur lørdag kl. 11.00
12

mad,

Lørdag eftermiddag kl. 15.00 – 18.00 skal vi more os i selskab
med ”The Islanders” Denne gang med hele bandet

H”

g og søndag samt
er med i prisen - kr.

”The
Islanders”
Gerne tilmelding evt. som
SMS på telefon 2396 6650

Vi slutter søndag op ad dagen
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Til generalforsamling i Virago Sydjylland
Af Claus Tassing(2945)
Truende mørke skyer havde trukket
sig sammen på himmelhvælvet, da jeg
startede den sorte Dragstar.
Vi var nogle stykker fra Virago Midtsjælland, som havde aftalt at mødes på
Stop 39 i Slagelse klokken 15.00 for at
kunne nå til Mojbøllevej i nogenlunde
ordentlig tid. Der er to ting som jeg
gennem årenes løb har lært at man
bør undgå. Det ene er, at for voldsom
indtagelse af alkohol bør undgås,
inden man får rejst sit telt. Der er slet
ikke grænser for, hvor aldeles vanvittigt sådan en konstruktion kan tage
sig ud, når den er flikket sammen i en
tolvhestes brandert. Hvis ikke skidtet
styrter sammen over hovedet på én i
løbet af natten, kan man være sikker
på at det er fuldstændigt umuligt at
komme ud af, fordi lynlåse sidder
forkert eller teltstænger sidder i vejen.
Dette kan have fatale følger, hvis man
i nattens løb skal træde af på naturens
vegne eller brække sig.
Det næste jeg har lært er, at man bør
undgå at sætte teltet op i buldrende
mørke. Ligesom i tilfældet med branderten kan denne midlertidige bolig
hurtigt risikere at tage sig ud som
operabygningen i Sydney. Dette var
en af årsagerne til at vi planlagde at
lande i Jels i nogenlunde ordentlig tid.
Det stormede temmelig meget, da vi
kørte over broen til Fyn, men heldigvis var det modvind. Det var derimod
mere bekymrende med skyerne på
himlen, der så mere og mere truende
ud. Vi nåede en benzintank i Sønderjylland, og Tony erklærede at der nu
kun var ti kilometer tilbage. Dette var
fortrøstningsfuldt for det så ud til at
himlen når som helst kunne plaske os
til med regnvand. Om det skyldtes
divergenser mellem Tonys hukommelse og Steens GPS, eller bare en
almindelig interesse for at iagttage
området nærmere skal være usagt,
men vi nåede ud på en mindre omvej
på omkring tyve - tredive kilometer,
før vi omsider ankom til Mojbølvej.
Miraklet var indtruffet. På trods af
vores sightseeing var vi nået frem før
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regnen. Belært af tidligere erfaringer
for vi op til baren og købte en enkelt
håndbajer. Man skal ikke hamre telt
op i en brandert, men på den anden
side skal man jo heller ikke forfalde til
fanatisk ædruelighed.
Jeg havde indkøbt nyt telt til formålet da
jeg havde savnet et decideret træftelt,
som ikke fyldte for meget, og som
jeg kunne overnatte i, når jeg ikke
havde konen med. Jeg holder umådeligt meget af min kone, men til et
ordentligt træf er hun nogenlunde
lige så brugbar som kædespray til en
Virago. Hver gang man er lige ved at
have det sjovt, har man fået ”rigeligt
at drikke”. Og skulle man helt undtagelsesvis nå det punkt, hvor man har
det sjovt, så har man vidst fået ”for alt
meget”.
Med brugsforvirringen i den ene
hånd og en bajer i den anden fik jeg
slået teltet op. Dette må have krævet
hele min mentale kapacitet, for så
snart dette var gjort for jeg igen ind
til baren. Senere skulle jeg erfare at
jeg havde glemt at lukke teltet og hele
skidtet stod pivåbent, da et sandt
skybrud brød løs.
I løbet af aftenen nåede jeg at blive
et kendt ansigt i baren og hele Oles

staldbygning begyndte at slingre
faretruende rundt. Dette gjorde det til
en vanskelig opgave at foretage nye
indkøb, og det var intet mindre end
en præstation at nå ned mellem de
adskillige halv- og helfulde personer,
som gebærdede sig på dansegulvet
med syv glas Blå Gajol på en paptallerken.
Mens jeg selv foretog disse maraton
lignende sportslige præstationer med
en øldåse i den ene hånd og en bakke
sprutglas i den anden, var Jan fra
klubben gået hen for at frekventere
den opstillede lokumsvogn. I sin
salige brandert og godt hjulpet af det
våde gulv havde han foretaget en
dobbelt salto med skrue og var landet
halvvejs inde i brusekabinen. En eller
anden barmhjertig havde fundet ham
i denne lidet flatterende stilling på
gulvet og havde med venners hjælp
fået ham slæbt ind i huset.
Det var en stærkt bekymret Ole fra
Virago Syd som kom ind til vores lille
selskab og hentede mig. At slingre af
sted med favnen fuld af Blå Gajol er
dog for intet at regne, sammenlignet
med turen ud til indgangspartiet,
hvor Jan sad sammenkrøbet og lignede en skamskudt krage. Lige ved
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døråbningen stod Gitte nemlig og
gjorde ihærdige forsøg på at ramme
nogle søm i en træblok. De omkringstående lignede nogle som desperat
prøvede at kaste sig til siden, hvis hun
i sin stærkt alkoholiserede tilstand
skulle svinge hammeren i andre
retninger. Det lykkedes dog at undgå
dette livsfarlige kvindemenneske og
hendes dødbringende hammer, og
jeg nåede ud til Jan. Et køligt overblik over situationen fortalte mig at
nærmeste pårørende burde underrettes. Da jeg efter adskillige forsøg
ikke havde ramt de rigtige taster
på mobiltelefonen, anså jeg det for
påkrævet med en lille enetale om at
vise mådehold og ikke drikke sig fra
sans og samling bare fordi man skulle
til generalforsamling. Enten fandt Jan
min kritik for useriøs eller også var
han, på trods af sin omtågede tilstand, for plaget af smerter. Under alle
omstændigheder blev det besluttet at
en anden og mere ædru person end
jeg skulle ringe efter en ambulance.
Ole havde endog hentet Gitte, havde
afvæbnet hende og bedt hende følge
med Jan til skadestuen. Måske ville
det ikke tage sig så godt ud, hvis jeg
ørlede i skødet på lægen, mens han
undersøgte Jan. Gitte så åbenbart
mere ædruelig ud.
Det er temmelig imponerende med de
jyder. Ganske vidst er de noget af det
mest venlige og godmodige man kan

komme ud for, men
der er nu noget
yderst ejendommeligt ved deres levevis. På trods af en
stærkt afvigende
dialekt, hvilket gør
det aldeles umuligt
at forstå deres ejendommelige afart
af vort modersmål,
og den kendsgerning at ord som
skat, moms og told
er fuldstændigt
ukendte begreber i
deres sfære, så var
regionen her heller
ikke engang i besiddelse af en eneste
ambulance. Jan blev kort efter hentet i
en taxa, og Gitte og han blev nu bragt
til Åbenrå.
Det havde vidst været en temmelig
underholdende affære på skadestuen
med de to branderter. En eller anden
snarrådig sygeplejerske havde tolket
Jans askegrå teint, som tegn på en
dødelig sygdom og havde placeret
en klemme på hans finger, for at
måle hjerterytme. Problemet kunne
have været løst ved at stikke ham en
bajer, det havde jo været en lang tur
i taxaen, og manden var vel ved at
dehydrere.
Jan ønskede dog under ingen omstændigheder at få målt hjerterytme
og blodtryk, hvorfor han hev klemmen af. Dette udløste en hylen uden
lige, hvilket kan have sine fordele,
hvis en patient har fået hjertestop,
men netop denne lyd havde irriteret
Gitte så meget, at hun febrilsk prøvede at slukke for udstyret ved at trykke
på så mange knapper som muligt. De
to rockere var efter al sandsynlighed
blevet smidt på porten, hvis ikke den
vagthavende læge havde vist sig at
være en fremmedarbejder, en importeret tysker, der havde glædet sig
ved mødet med en landsmand. For
uindviede skal det påpeges at Jan er
af tysk afstamning.
Jeg var imidlertid ganske uvidende
om de to klubmedlemmers eskapader

og var fortsat min pendulfart mellem
baren og bordet med stærkt påvirkede kammerater. Derfor var det også
forbundet med nogen vanskelighed at
jeg slingrede ned til det ventende telt.
Ikke alene var de motoriske færdigheder stærkt reducerede, men det jyske
mørke gjorde heller ikke tingene lettere. Temmelig imponeret over mine
egne færdigheder trak jeg soveposen
over mig og lagde mig til at sove. Det
ville være en alt for kompliceret affære at lyne den op i min nuværende
tilstand. Jeg havde sågar husket at
tage støvlerne af.
Jeg vågnede ved de første solstråler,
den følgende morgen. Det var ved
denne lejlighed at jeg konstaterede
at vandstanden var på omkring ti
centimeter inde i teltet, hvilket betød
at jeg skvulpede rundt i vand med
både sovepose og liggeunderlag. Kun
den salige brandert havde sikret mig
en god nattesøvn. Mine støvler, som
jeg på forbilledlig vis havde stillet op
inden for teltet, var i nattens mulm og
mørke væltet og lå nu og sejlede rundt
mellem tøj, styrthjelm og solbriller.
Jeg ville have vendt mig om på siden
og sovet videre, hvis ikke dette havde
indebåret at jeg kom til at få ansigtet
og dermed munden under vand. Det
lykkedes mig at komme hen til teltåbningen ved hjælp af nogle få svømmetag og jeg krabbede mig ud. Gitte var
heldigvis i besiddelse af nogle panodiler, som jeg hastigt kastede indenbords. Tonny og jeg gik nu hen for at
børste tænder ved en vandhane som
var placeret i en lille staldlænge. Han
så sig selv i spejlet, mens han ævlede
noget om forringet billedkvalitet, og
jeg måtte give ham ret. Vi lignede en
mellemting mellem to hængte katte
og statister fra en zombiefilm. Tonny
begyndte allerede at snakke om en
morgenbajer, men alene tanken fik
min mave til at slå kællingeknuder på
sig selv.
Tidligere på året var jeg jernet ind i et
træ og havde totalskadet min bil. Ved
denne lejlighed var et glasskår fra
sideruden gået helt ind til kraniet, og
de flinke sygeplejersker havde barbe-
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ret min hovedbund, før de syede mig
sammen. Derfor havde jeg ladet håret
gro, for at dække den skallede plet.
Nu strittede håret i alle mulige retninger, hvilket førte til en del humoristiske bemærkninger fra klubbens
medlemmer.
Efter et par kopper kaffe begyndte
jeg at føle mig som et nyt og bedre
menneske, og jeg afslog venligt, men
bestemt Tonnys tilbud om et par
morgenbajere. Han skulede ondt til
mig, som om jeg pludselig var blevet
formand for en afholdsforening eller
sådan noget. Med henblik på den
kommende generalforsamling fandt
jeg det klogest at holde igen med
sprutten. Der er ikke noget værre end
folk, der prøver at komme med intelligente udgydelse i en brandert.
Jeg skal her undgå at komme ind på
alle de forslag og beslutninger som
blev truffet under mødet. Hvis man
er interesseret i disse, kan man læse
dem i referatet. Det skal dog påpeges,
at jyderne havde planlagt en rigtig
hyggelig fællestur efter forsamlingen,
hvilket viste sig at være klogt. Så
kunne de af os som havde vist mådehold deltage.
Vi var vel omkring tyve maskiner,
der kørte lidt rundt i landskabet. Der
blæste en, efter sjællandske forhold
strid sidevind, men dette var vel bare
hvad man i Jylland kaldte en let brise.
Det skulle undre mig meget om ikke
opfinderen af vindmøller var en jyde,
han har i hvert fald haft masser af
inspiration herovre. Vi kørte gennem nogle småbyer, ja nogle af dem
var måske helt oppe på ti huse, før vi
ankom til Wellings Landsbymuseum.
Ifølge brochuren var dette Danmarks
mest særprægede museum, og jeg
var tilbøjelig til at give dem ret. Det
gav en helt ny dimension til begrebet
sønderjysk arkitektur. Kirken og de
omkringliggende bygninger syntes
alene opført for at støtte hinanden.
Man havde en fornemmelse af, at hvis
man blot fjernede en enkelt dør eller
en enkelt bygning, ville hele skidtet
brase sammen. Mage til klamphuggeri skulle man lede længe efter. Begre-
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ber som byggetilladelser og tilstandsrapporter synes at være ukendte i
dette område.
Besøget blev indledt i kirken, hvor
vi alle blev bænket mellem alskens
rariteter af teologisk karakter. Derpå

sammen noget, der lignede levn fra
forrige århundrede og stedet overraskede virkelig, da man bevægede sig
gennem labyrintiske gange og undertiden var bange for at fare vild. Da vi
omsider kom ud på den anden side af

begyndte en ældre mand at forklare
om stedets oprindelse. Det krævede
virkelig total koncentration at forstå
noget af denne gamlings særegne
dialekt. Som skolelærer kan man
undertiden undre sig over, hvordan
en jysk grammatikordbog tager sig
ud. Ord som et eksisterer slet ikke i
dette særprægede sprog, det hedder
en bord, en hus og så videre. Ord som
”yen”, der på Sjælland er identisk med
en japansk møntenhed, er her udtryk
for bestemt ental eller det vi i den
civiliserede del af Danmark kalder
”den”.
Nå, men når man på motorcykelture
rundt i Europa, har lært at begå sig
blandt franskmænd, spaniere og
italienere, kan man sagtens tage på
tur i det jyske. Det er meget gæstfrie
folk, og man affinder sig hurtigt med,
at man blot skal undgå at kommunikere med dem, da deres sprog
almindeligvis er ligeså uforståeligt
som førnævnte sydlige lande. Da vi
forlod den lille kirke, blev vi ført ind
i andre rum som skoler, barberstuer,
købmandsbutikker og lignende. Alt

museet, havde sønderjyderne sat kaffe
og kage frem på de omkringstående
borde og bænke. På trods af de sproglige barrierer må man beundre dette
folkefærd for deres genialitet. Det var
utroligt hyggeligt med kaffe og kage i
eftermiddagens sol, mens man snakkede om alle de mærkværdigheder,
man var stødt på under sit besøg på
museet.
Da vi rullede tilbage, og igen havnede
hjemme hos drikfældige klubmedlemmer, var vi alle enige om, at det
havde været en rigtig god fællestur.
Den afgåede formand og nogle andre
medlemmer fra Turklubben havde
ikke været så heldige som os fra Midtsjælland. De havde måttet gennemføre turen til det sønderjyske i styrtende
regn, og alt deres udstyr hang endnu
til tørre på en interimistisk tørresnor
som var blevet trukket mellem nogle
flagstænger. Dette mindede mig om
mit eget telts sørgelige tilstand og jeg
gik ned for at hælde vand ud af støvler, sovepose og telt. Da jeg var færdig
med denne opgave, var aftensmaden
klar. Endnu engang havde Virago Syd
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overgået sig selv med et kulinarisk
mesterværk, der kunne hensætte
smagsløgene i en nærmest euforisk
tilstand. Det var meget trist at høre, at
besøgstallet var blevet overvurderet,
og man derfor efterfølgende måtte
smide store mængder af denne fantastiske mad ud.
Da nu fællesturen var overstået og det
gastronomiske mesterværk indtaget,
kunne man atter tillade sig at forfalde
til drikfældighed. Med henblik på
denne efterfølgende dags hjemtur
fandt jeg det dog klogest, at undgå de
små spiritusglas og holde mig til øl.
Som en ekstra del af underholdningen havde man opstillet en testbænk
bag staldbygningen, hvor man kunne
få kværnens hestekræfter og topfart
vurderet af fagfolk. Det lød temmelig
hidsigt, når en maskine blev vredet
op på max omdrejninger. Det imponerede da også de omkringstående, da
en Virago 1100 blev målt til en topfart
på 218 kilometer i timen. Ikke ringe af
en motorcykel som faktisk er bygget
til at cruise stille af sted. Trist var det

at Bjarnes kones
Harley V-Rod var
punkteret, hvorfor målingen ikke
gav et helt sandfærdigt resultat.
Personligt syntes
jeg, at de spottende bemærkninger
om Harleyens
driftsikkerhed
eller mangel på
samme, da den
dagen efter måtte
på fejebladet, var
lidt stride. Alle
kan punktere.
Måske ikke helt
uventet, var det
ViragOles V-Max,
der vandt med
sine 110 heste og
en tophastighed,
der ville tage pusten fra de fleste.
Selvom det var
lørdag aften

herskede der alligevel en løssluppen festivitas, og
folk dansede til
bandets musik. Der
var rimeligt godt
gang i den, selvom
det var lørdag. Selv
Steen (blandt venner kaldet ”Barrøv”)
bidrog til festlighederne med sin
almindeligt kendte
striptease. Traditionen tro var der også
en eller anden som
i sin brandert fik et
akut behov for at
forkorte sit bagdæks
levetid. Dette skete
dog efter at jeg selv
var gået til ro.
Jeg var kun lettere
beruset, da jeg sent
på natten søgte
tilbage til mit telt.
Det var mig en

gåde, hvordan jeg overhovedet havde
kunnet finde mit natlogi den forrige
nat. Her var simpelthen sort som i en
negers r….. eller udtrykt politisk korrekt mørkt som i en multipigmenteret
afrikaners anus.
Da jeg dagen efter vågnede, havde jeg
hverken tømmermænd eller følte mig
fuld. Vi brugte formiddagen til at slå
vore telte sammen. Jan, der efter sit
badutspring, havde fået armen i slynge og måtte have hjælp til at slå sit telt
sammen. Jeg har mange gange glædet
mig over Jans enorme telt, når vi på
regnvejrs dage under træf har båret
adskillige branderter ud fra det. Nu
virkede det imidlertid, som at skulle
slå et middelstort cirkustelt sammen,
men ved fælles hjælp lykkedes det,
og vi kunne vende snuden hjemad.
Det var dejligt solskinsvejr hele vejen
hjem, og vi tog afsked med hinanden
efter betalingsanlægget på broen. Vi
var alle enige om at det havde været
en hamrende god weekend, og Virago
Syd kan være sikre på at vi vender
tilbage næste gang, de afholder noget.
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MC på Alaska Highway
Af Flemming Møller og Erik Steen(28)
For ca. 5 år siden besluttede min ven
Erik og jeg (Flemming) at gøre vores
fælles drøm om en tur på motorcykel
op gennem USA, Canada til Alaska,
til virkelighed. Vi aftalte en dato og
jeg lovede mine to drenge Morten og
Søren at de skulle med.
Vi begyndte den egentlige forberedelse for 2 år siden og der var mange
ting der skulle på plads. Turen varede

6 uger og vi skulle bl.a. planlægge
ferie og skole start længe før.
Vi startede fra San Francisco i Californien, hvor vi købte 3 motorcykler
af private. Turen gik gennem de store
nationalparker op gennem USA og
Canada til Alaska. Det blev til 13.000
km. gennem noget af USA og Canadas smukkeste natur og en tur vi aldrig glemmer. Efter endt tur pakkede
vi motorcyklerne i kasser og sendte
dem fra Calgary hjem til Danmark.

Fra venstre: Flemming, Morten, Søren og Erik
Dagbog skrevet af Flemming.:
9/7-2005: Helle og Christina kørte os
til Kastrup lufthavn, hvor vi mødte
Erik. Vi fløj til Amsterdam kl. 06.20 og
videre mod San Francisco kl. 11.45.
Vi ankom til San Francisco kl. 14.00
lokal tid og fandt bilen som vi havde
lejet på forhånd. Vi fik en Chrysler og
kørte til hotellet Good Nite Inn, lidt
syd for San Francisco. Derefter kørte
vi ind i byen og så os lidt omkring.
Vi spiste aftensmad og kørte hjem. Vi
gik i seng kl. 21.00, men blev allerede
vækket kl. 03.00 af naboerne der
skændtes. Erik gik ind og bad dem
slappe lidt af 2 gange, men det blev
ikke bedre.
10/17: Tidligt op efter en nat uden
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meget søvn. Vi spiste morgenmad på
hotellet og kørte til San Francisco for
at finde de forretninger der forhandlede motorcykler. Da det er søndag, er
der lukket, men vi fandt et par.
Vi kørte over Golden Gate Bridge og
videre til Moir Woods der ligger lidt
uden for byen. Søren var vågen hele
turen og der var rigtig flot. Vi gik en
lang tur gennem skoven og så kæmpe
træerne. Træerne her bliver ca. 4.000
år gamle og kan blive helt op til 125
meter høje. Det var ret fantastisk. Derefter kørte vi videre til Stillehavet og
kørte tilbage igen over Golden Gate
Bridge.
Vi spiste på The Hungry Hunter, hvor
vi fik god mad, men en luset betjening. Tilbage på hotellet. Erik har

fundet nogle flere MC forhandlere og
drengene er faldet i søvn. Tror vi går
tidligt i seng.
11/7: Vi tjekkede ud af hotellet og
kørte til byen for at finde flere MC
forhandlere. Ingen af dem havde den
slags MC’ere vi søgte, men fik at vide
hvor der lå en meget stor forhandler
af brugte motorcykler.
Vi kørte til Sunnyvale i Silicon Valley, ca. 100 km. syd for San Francisco
og fandt stedet. Der var masser af
cykler, men prisen var alt for høj, ca.
dobbelt så dyre som dem vi havde
set på nettet hjemmefra. På et tidspunkt begyndte det at se lidt sort ud
med at finde cyklerne til vores tur
som helst skulle foregå på motorcykel som planlagt. Vi besluttede at
leje os ind på et hotel med Internet
adgang og fandt det perfekte sted på
Quality Inn i Sunnyvale. Vi søgte på
nettet resten af dagen, men kunne
ikke finde de rigtige steder. I løbet af
aftenen kom en fyr der havde kørt
på MC fra Washington og fortalte
os at vi skulle sætte en annonce ind
på “craiglist.com” der er “siden” når
det gælder om at købe motorcykler i
San Francisco området. Vi oprettede
en annonce og allerede efter et par
timer havde vi 2 henvendelser, en
Yamaha Virago 1100 og en Virago 700.
Vi aftalte med dem at vi ville køre til
Santa Clara hvor de begge var fra og
se dem i morgen aften. Og for resten,
da vi for et par dage siden var i San
Francisco, så Morten en sølv halskæde
og har snakket meget om at købe den,
da den ville koste meget mere i DK.
Jeg fik talt ham fra det og da vi var
i byen i dag, købte Søren og jeg den
uden han så det. Han har fødselsdag
i morgen.
Erik blev klippet i dag, både hår og
øjenbryn.
12/7: Mortens fødselsdag. Vi kørte
mod Santa Clara for at hente den første MC. Vi brugte det meste af dagen i
San José og da vi fandt stedet til aftalt
tid, sad der en seddel på døren at han
ikke var hjemme. Meget frustrerede
kørte vi de 75 km. hjem og følte at vi
havde spildt en hel dag.

News

Tiden går og vi har endnu ikke fundet
en eneste motorcykel. Vi har nu brugt
den tid vi havde planlagt at der skulle
til og da vores mål stadig er at nå
Alaska, skal vi måske opgive drømmen om at gøre det på motorcykel.
Det kan heller ikke hjælpe noget at vi
kun kan skaffe 1 eller 2, for når den
første er købt er vi nødt til at have alle
3 og vel at mærke med registrering og
forsikring i orden. Vi har aftalt at hvis
der ikke er gået hul inden i morgen
kl. 12.00, lejer vi i stedet en bil, da vi
ellers kan sidde her og ikke komme
videre.
13/7: Vi ringede til Michael Song, som
fortalte at han var blevet kaldt ud til
en ulykke da han er brandmand og
aftalte at vi ville komme og se på hans
Virago senere på dagen. Et par timer
senere ringede han tilbage og sagde at
han ikke var helt tryg ved, at vi som
ikke amerikanere købte den og ville
undersøge sagen. Derved indså vi at
vores plan ville være håbløs. Vi havde
hele tiden vidst, at det gælder om at
sno sig lidt og ikke få spørgsmål fra
myndighederne. Vi aftalte at vi ville
leje eller købe en bil og starte vores
tur så hurtigt som muligt. Miraklet
skete. En time efter ringede Michael
Song og sagde at det var i orden.

Vi kørte til Santa Clara og fandt
ham igen. På vejen stod den flotteste
Virago 1100 jeg nogensinde har set og
lidt efter købte jeg den for 2.400$, ca.
15.000 kr. Jeg fik en hjelm og mc jakke
med og det var et meget positivt og
venligt besøg.
Vi ringede til Steven der havde den
anden Virago 700 og det viste sig at
han boede bare et par gader væk. Da
vi kom, stod der den flotteste Virago

700. Efter at have presset ham lidt ned
i pris, købte vi den for 1.500$, ca. 9.000
kr. Det er bare for billigt, men sådan
er det.
Morten og jeg kørte fra Santa Clara
på hver vores maskine og nu kan jeg
mærke at det køre for os. Da vi kom
hjem til hotellet her i Sunnyvale blev
vi lykønsket med knus og kram af
værtsparet, der tydeligvis var meget
overraskede. Jeg tror de har tænkt vi
var nogle mærkelige mennesker, at
komme på ferie fra Danmark og det
eneste vi har lavet i 2 dage er at sidde
og søge på Internettet.
I aften har vi brugt meget tid på nettet
og en masse telefonopkald. Vi har
fundet 2 mulige maskiner til Erik,
en Virago 1000 i San Francisco og en
Honda Shadow 1100 helt oppe i Valnut Creek, ca. 150 km.
14/7: Vi ringede tidligt til Michael
Gibson og aftalte at vi ville komme
til Valnut Creek for at se på hans
Shadow. Inden vi kørte ringede vi
til ejeren af en Virago 1000 i San
Francisco(SF) og aftalte at vi ville
komme forbi, da det var lige på vejen
til Valnut Creek. Vi kørte først til SF,
men da vi fandt stedet stod der en
gammel rusten V1000 uden for. Den
var så ringe at vi ikke gad ringe og
sige at vi ikke ville have den. Vi kørte
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Værktøjskassen
Skal du have mere lys på Viggo!
Der er fremkommet flere tiltag for at
forbedre færdselssikkerheden, jeg vil
lige nævne et par stykker, som nok
kan være relevant for os.
Jeg skriver denne artikel for at gøre
opmærksom på, at der er kommet
nogle nye H4 pærer på markedet.
De afgiver væsentligt mere lys end
almindelige H4 pærer. Jeg tror det er
Philips der har udviklet pæren, men
Osram laver også noget lignende.
Jeg har selv monteret et par Osram
Nightbreaker på min bil, de giver klart
mere lys både på nær og fjernlys. Især
om aftenen i regnvejr virker det godt.
Nu har både den lille og store Viggo
fået Osram Night-breaker monteret.
Det vel at mærke på de samme 55/60
watt som på de hidtidige H4 pære.
Der har været nogle H4 pære på
markedet, som afgav 100 watt, men

det var en dårlig løsning for mange.
Pæren opvarmede lygten så meget at
glasset revnede.
Teknikken i de nye H4 pære er;
den er fyldt med en speciel gas under
højere tryk og pærens glas er gjort
tykkere. Den ”sorte hætte” som er på
spidsen af pæren har fået en reflekterende overflade indvendig.
Der afgives flere farver
lys på forskellige steder
i lygtens lysfelt. Men
alting har sin pris.
Levetiden for Nightbreaker og andre med samme egenskaber, er kortere end almindelige H4
pærer. Lige nu - på tilbud, koster 2 stk.
ca. kr. 100 i autoreservedelsfirmaet
Mekonomen.
Et andet tiltag til færdselssikkerhe-

den, som der er skrevet meget om, er
”Vibra-lys”.
Vibra-Lys er en elektronisk dims man
sætter mellem ledning og forlygtepære, så lyset blinker med en netop
synlig frekvens og derved tiltrækker
sig andre trafikanters opmærksomhed.
Der stod at læse i Touring Nyt 3/2009,
at Vibra-Lys er ulovligt i henhold til
færdselsstyrelsens detailforskrifter
for motorkøretøjer punkt. 6.02.002.
På bl.a. denne adresse; http://everlight.
dk/mc/autopaerer.
html kan du selv læse
mere om H4 pære.
Steen Rasmussen
(2989)

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

MC på Alaska Highway
videre over Bay Bridge til Valnut Creek og fandt Michael
Gibson i et velhaver kvarter nord for byen. Erik købte
hans meget flotte Shadow for 15.000 kr. og kørte på den
tilbage til San Francisco.
Morten er blevet ret god til at køre denne store bil selvom
der er stærk trafik og de kører meget tæt. Jeg lader ham
køre så meget som muligt så han kan nå at få så meget
rutine som muligt, det får han brug for.
Tilbage i San Francisco finder vi Golden Gate Motorcycle
Shop der vil hjælpe os med at tegne forsikringer. Vi køber
alt vores udstyr der, jakker og hjelme og kan lige nå DMV,
det amerikanske motorkontor for omregistrering, inden
lukketid. Vi stod og svedte i hver sin kø og dette var den
sidste forhindring. Alle cyklerne er nu forsikret og registreret i vores navn.

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
Årgang Model - farve

Vi kom hjem på hotellet og linede alle 3 maskiner op, et
fantastisk syn. Inderst inde troede jeg ikke det kunne
lade sig gøre, men nu står de her og venter på, at vi skal
komme af sted.
Erik og jeg kørte bilen tilbage til SF og afleverede den i
lufthavnen. Da vi kom tilbage, havde Morten og Søren
hentet pizza, (på motorcykel uden jeg vidste det UPS),
jeg blev lidt gal men også lettet, da det viser at de ikke er
bange for at køre.
Vi har aftalt at pakke og starte mod Yosemite i morgen.
15/7: Det er fredag og vi pakkede cyklerne og forlod
hotellet kl. 11.00. Vi tankede og snakkede med en fyr, der
fortalte den bedste vej til Yosemite. Det viste sig at være
forkert og vi måtte vende om igen. Vi havde regnet med
at være væk fra motorvejen inden eftermiddags trafikken,
men røg lige ind i den. Der var overdreven meget trafik
på motorvejen og det var ulideligt varmt, 120 - 130 grader
F, eller ca. 45 grader i skyggen.
Batteriet på Mortens cykel var faldet sammen og vi kørte
ind til den første by efter bjergene for at få et nyt. Efter at
have kørt rundt til flere forretninger, fandt vi endelig et i
Trasy. Vi kørte videre til den næste by hvor der var en MC
forhandler, da jeg skal have en saddel taske for at kunne
have soveposer og liggeunderlag. Vi kan simpelthen ikke
læsse mere på cyklerne.
Fortsættes

Km

Pris

1998

XV 1100 Virago bordeaux, 1 ejer

66

69.900

2001

XV 250 S koks / sort, 1 ejer,servicebog

7

42.900

1999

XV 535 S rød/creme, fuld servicebog

14

59.900

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
fremflytter, servicebog, nye sidetasker

16

64.900

2000

XV 535 Virago DX sort/bronce, udstyr

15

64.900

1995

XV 750 Virago bordeaux/sort, service

38

74.900

1998

XV 750 Virago bordeaux/gul, 1 ejer,

32

79.900

1988

SOLekstra udstyr
XV 920 sort, nysynet,
G

71

44.900

2008

XVS 1100 Dragstar Classic, sort, 1 ejer

1

139.900

2000

XVS 650 Dragstar, lilla, ekstra udstyr

38

73.900

2006

XVS 650 Dragstar, sølvmetal

2

89.900

2005

XVS 650 Dragstar, sort, fuld servicebog
fabriksgaranti, Vance&Hiker udstødning
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89.900

T

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

