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Fra redaktionen
Sidder her en søndag - og kigger ud på regnen...
Ikke fordi det har været så slemt - jo det har da regnet her
i ferietiden, men der har altså også været mange solskinstimer.... Og tænker lidt over alle de kilometer jeg ikke fik
kørt...
Ikke nok med at det er søndag... Det er også sidste dag i
ferien... I denne omgang...
Men jeg får vel 14 dage på et senere tidspunkt.
Og siden sidst er der jo også sket lidt ..
Midsjælland har holdt et fantastisk træf. Joh - vi var godt
nok ikke så mange, men hatten af for de dejlige menneskker derovre på øen... Træf det kan de altså finde ud af at
få skruet sammen.
Og det næste der står på kalenderen er MC74 Vejen. Nu
er de jo ikke nogen Virago klub, men de hoveder vi ser i
Virago Syd, dem ser vi også til træf under bøgen....
Og så nærmer september sig og turen går til Esbjerg..
Der er nu mange ting at se frem til - ganske som der
plejer..
Chefen (1683).

www.masi-import.dk
tlf. 59 47 00 46
www.highwayhawk.com
anviser
nærmeste forhandler
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Nyt fra bestyrelsen
Nu går sommeren på hæld, og vi
nyder de sidste par mc måneder vi
har tilbage, og tænker på alle de ture
og oplevelser vi har haft i løbet af sæsonen, men fortvivl ej vi har masser at
kører til endnu!
Virago Midtsjælland´s træf i Lov nær
Næstved var en susses som vi gerne
vil have gentaget, men håber trods
god fest og dejlige mennesker at fremmødet vil være større til næste år,
hvor midterne godt kunne tænke sig
at afholde GF!
I sidste nummer af NEWS skrev jeg,
at jeg sad og kiggede på en pakket
motorcykel klar til at tage til international træf i England!
Turen til England gik fantastisk godt,
men dog med en hel del regn - faktisk
fra Storbælts broen til Esbjerg, hvor
nogle dejlige medlemmer fra Custom
MC Club Esbjerg var nede og vinke
på havnen da vi skulle sejle!

Englænderne fik afholdt et brag af
et træf, hvor der var masser af koldt
øl og god musik, træffet gik altså
rigtig godt og turen var pragtfuld.
Træffet blev afholdt i Eastleigh nær
Southampton, og når man nu er i Syd
England og vil opleve lidt, så kører
man en tur længere syd på langs kysten hvor der står palmer, og hvor der
er gode veje at kører på! Så min første
tur til England var rigtig positiv!
Bestyrelsesmæssigt, er mine planer at
vi skal have kigget lidt på vores samarbejde med Yamaha, hvordan kan
vi hjælpe hinanden i disse såkaldte
krisetider, hvad kan vi som landsdækkende Yamaha klub gøre for dem,
og hvad kan Yamaha gøre for os!
Jeg vil så også begynde at kigge lidt
på vores navn. Som vi allerede hørte
om til vores sidste GF, vil jeg gerne
bede jer alle sammen om at lægge

hovederne lidt i blød ude i diverse
lokalklubber og snakke lidt sammen
og komme med gode idéer til et nyt
navn til vores elskede motorclub. Jeg
vil på ingen måder træde nogle over
tæerne ved at lave om på vores Virago
navn, men vi er nødt til at se i øjnene
at vi er i undertal i forhold til Star
motorcykler!
Så skal vi have nogle køre-kurser på
benene, og de skal helst ligge som noget af det allerførste i starten af næste
års sæson!
Til sidst vil jeg gerne bede jer alle om
at komme rigtig godt ud af de sidste
mc måneder, hvor vi endda stadig har
et virago arrangement i Esbjerg som
vi skal bakke op omkring!
Fortsat god sæson
Nichlas(2993) Formanden

Vores nye formand og næstformand
Nichlas Nielsen(2993)

i bestyrelsen: ” Da jeg var en ganske
lille dreng valgte min far at købe en
Virago” Og det samme gjorde Nichlas
da han skulle investere i en tohjulet.
Og nu har han så taget springet og
sidder som den yngste formand clubben har haft. Heldigt for klubben - det
kan jo være at formanden kan trække
yngre kræfter til - og måske endda
Nichlas som vi kender ham

Detaljer som bagskærme og andet
skal jo studeres og diskuteres...

Nichlas er jo ikke helt ny i denne sammenhæng. Allerede sidste år blev han
valgt ind i bestyrelsen for Virago MC
Club Danmark og fortsætter nu som
formand. Nu er det jo ikke første gang
han følger i faderens fodspor. Som
Nichlas fortalte da han blev valgt ind



nytænkning...
Og at bestyrelseposten er udskiftet
med formandsposten ændrer ikke
på Nichlas´s udtalelse:” Jeg glæder
mig meget til at komme ud og møde
endnu flere mc mennesker og hvis
jeg kan hjælpe til med noget må alle i
Virago Dk gerne rette henvendelse til
mig.”

Tonny Jensen(448) Næstformand

”Han er en gammel
fordrukken tosse som
vi ikke har været alt
for heldige med...........”
Og det blev sagt af
Gitte Jensen( gift med
Tonny) og vores allesammens kludebutikbestyrerer.
Helt så slemt er det
nok ikke, for det blev
sagt med et glimt i
øjet!
Tonny har rundet de
51 og havde 10 års

jubilæum i
Virago MC
Club Danmark sidste år.
Han er en
rigtig Virago
mand og kører rundt på
en XV1100..
Og så er han
et af de mennesker der
ikke går af ve-

Andelskassen
Fanget i en rolig
og afslappet
stund på et træf

jen for at skrue
lidt selv...
Han var med til
at starte Virago
Midtsjælland op
og sidder stadig
som bestyrelsemedlem i
klubben.

Tonny i gang med en fornuftig
beskæftigelse igang med at sælge tøj til en jyde

– det naturlige valg
Som kunde i Andelskassen får du bl.a. kompetent og reel rådgivning, lokalt engagement og
fleksible løsninger.
Lyder det som noget for dig? Så er du meget
velkommen til at ringe eller sende en mail til
peo@sda.dk, hvor du kan høre mere om dine
muligheder i Andelskassen.
Husk, det er gratis at skifte penge-institut, og vi
ordner alt det praktiske!

Andelskassen Midtthy
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Hell´s Highway
Af Claus Tassing(2945)
”Vores sommerferieplaner er lige
røget i vasken”, erklærede jeg, da min
kone trådte ind i stuen efter endt
arbejdsdag. Dette var helt i overensstemmelse med sandheden, for det par,
som vi skulle været kørt til Ardennerne med, havde i sidste øjeblik
meldt afbud på grund af et dødsfald i
familien. Nu sad vi altså her og grublede, og der var kun fire dage til den
planlagte afrejse.
Vi havde tidligere været i Ardennerne, og havde egentlig tænkt os, at
fremvise dette fremragende feriemål
for nogle andre, men at tage af sted på
den selv samme tur alene virkede
ligesom ikke så tillokkende. I den
sande pionerånd rettede vi derfor
blikket mod nye og ukendte destinationer. Jeg havde altid drømt om at
komme til England og en række
samtaler med britiske bikere til det
internationale træf i Finland havde
virkelig givet mig blod på tanden til
at opleve denne ø. Jeg havde med stor
skam måtte melde fra til det internationale træf i England tidligere på
året på grund af afgangsprøver, men
nu var muligheden for at gennemføre
disse ønsker.
Jeg har tidligere været på motorcykelture til både Jylland, Spanien, Italien
og Frankrig, men muligheden for at
besøge en fremmed destination og
samtidig kunne kommunikere med
lokalbefolkningen, tiltalte mig.
Det var imidlertid ikke uden problemer at komme til Storbritannien.
Søgning på Internettet og telefonisk
kontakt med diverse færgeselskaber
afslørede hurtigt, at det ville koste en
mindre formue at rejse hertil. Den billigste overfart, som man overhovedet
kunne presse færgeselskabet ned på,
var 6.400 kroner for en enkelt billet til
to motorcykler. Vi blev hurtigt enige
om at futtoget under den engelske
kanal (med tre overfarter i timen)
kunne gøres for langt under 12.800,
selv om man regnede benzin, mad og
overnatninger med. Dette betød også,
at vi ikke behøvede at bestille plads



i forvejen. Det var jo ikke helt nemt
at vide, hvor lang tid en tur gennem
Tyskland, Holland, Belgien og Frankrig ville tage.
Inden vi tog af sted, var der dog lige
et par småting som jeg skulle have
ordnet. Det ene var at have ekstra olie
til motorcyklerne.
Et eftertænksomt menneske ville måske have tolket turen indtil Masimotor som et tegn på de jeremiader, der
ventede mig, men jeg har aldrig været
videre eftertænksom.
Jeg var kun lige kommet uden for den
lille landsby, vi bor i, da en bi forvildede sig ind i min hjelm og tømte
indholdet af sin brod i min kind. Det
sved og stak som om en eller anden
borede en rusten kanyle ind i huden
fire timer efter, men jeg bed tænderne
sammen og kvasede den nu afvæbnede bi mellem fingrene, hvorefter jeg
fortsatte ind mod Holbæk.
Om det var, fordi jeg var distraheret
af bistikket, eller fordi en bil var
parkeret lige foran forretningen, ved
jeg ikke, men jeg overså ganske en
kæmpemæssig galvaniseret jernbom,
som var slået ned lige foran det sted,
hvor jeg hundrede af gange tidligere
havde parkeret min motorcykel. Jeg
opdagede først bommen for sent og
hamrede ind i den. Vindskærmen

klappede sammen som en østers, og
jeg sad hjælpeløst kilet fast med en
halvvejs væltede motorcykel. Til alt
held kom en anden kunde forbi, og
sammen fik vi bakset dyret fri. Det
lykkedes mig at få vindskærmen rettet nogenlunde op, men det så nu ud,
som om en eller anden var gået amok
på plexiglasset med en vinkelsliber,
og min højre hånd gjorde forbandet
ondt af det slag, jeg havde fået.
Ved middagsbordet om aftenen havde
hævningen fra bistikket givet mig en
opsvulmet kind og en lidet charmerende blævrende dobbelthage, hvilket syntes at more den øvrige del af
familien meget.
Fredag eftermiddag, da konen havde
fået fri fra arbejde tog vi af sted. Allerede på dette tidspunkt havde nogle
dystert udseende skyer taget plads
på himlen, og vi blev mødt med flere
regnbyger på vej mod Jylland.
Da vi nåede rundkørslen i Jels, holdt
vi et lille hvil, og på dette tidspunkt
stod regnen ned i kaskader, hvilket
fik en af de lokale til at udbryde::”Ded
æ godt nok træls å køre motorcykel i
så’n et vejr, hva’?”
Vi måtte give ham ret, men var dog
stadig fulde af forhåbninger, da det jo
var i begyndelsen af ferien.
Vi overnattede på en campingplads

News

det rigtige sted.
At være motorcyklist i England er
heller ikke nemt. Man kan ikke bare
række armen venskabeligt ud, som
når man møder en medsammensvoren som i Danmark. I Storbritannien
er den arm, man hilser med jo optaget
af gashåndtaget, og skulle man slippe
det blot for en brøkdel af et sekund,
ville det udløse en kakofoni af bilhorn
fra de bagved kørende. Derfor er man
nødsaget til at nikke med hovedet,
hvilket er alment accepteret.
Det kan også være forvirrende at
skilte med hastighedsbegrænsninger
står anført i miles. Det betyder for
eksempel at 50 betyder 80 kilometer
i timen, men af en brite tolkes som
minimum 100.
Efter Folkstone, som er toget under
den engelske kanals endestation,
kørte vi til Dover. En by som ikke
er kendt for så meget andet end sine
hvide klipper, men som også er stærkt
kuperet, hvilket gør det til en interessant oplevelse at drøne op og ned af
de stejle veje. Herfra kørte vi videre
gennem Deal til Sandwich, som efter
sigende skulle lægge navn til den
senere hen så eftertragtede frokost.

i Tønder, før vi næste morgen pakkede et pladdervådt telt sammen og
kørte mod Tyskland. Vejen gennem
sydvesttyskland gik med overskyet
vejr og små byger, indtil vi var nået
omkring tre-fire hundrede kilometer
ned, så begyndte et skybrud, der ville
få uvejret før Noahs ark til at ligne en
tørkeperiode.

Bentes Virago viste sig at være særdeles følsom overfor regnvejret, og ved
to lejligheder begyndte den at danse
sidelæns med hende, hvilket ikke ligefrem hjalp på humøret. Hen under aften slog vi os ned på en lille campingplads i nærheden af Oldenburg ved
en lille sø med siv, ænder og blishøns.
Uvejret var forbi, men mørke skyer på
himlen advarede os mod at blive alt
for optimistiske.
Den følgende dag tog vi motorvejen
for at spare tid. Gennem Holland
styrtede det ned og det blev først
tørvejr, da vi nåede ind i Belgien. Her
mødte vi nogle britiske motorcyklister
som fortalte, at der kun var cirka tre
hundrede kilometer til Calais, hvorfra
toget under den engelske kanal kører.
Vi blev dog enige om at overnatte i
Belgien og køre videre den følgende
dag.
Motorvejen fra den franske grænse til
Calais føles, som om man er på vej til
verdens ende. Vi mødte ingen benzintanke og Viragoen, der ikke kørte
så langt på literen som min Dragstar,
måtte sættes på reservetank og hostede bogstaveligt de sidste kilometer på dampene. Landskabet havde
været fladt og livløst med endeløse
marker og ikke et eneste hus i sigte,
men nu var vi omsider nået biltoget,
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som skulle bringe os til den ønskede
destination.
Vi kørte ind i toget sammen med en
flok briter på nogle racermotorcykler. De syntes nu ikke at være særligt
interesserede i at snakke, så vi satte
os ved siden af vores maskiner, der
ind i mellem svingede faretruende,
når toget bevægede sig over nogle
sammenføjninger i skinnerne.
England viste sig fra sin bedste side.
Solen strålede fra en skyfri himmel
og kun hundrede meter fra perronen
var en benzintank, så vi igen kunne
få tanket op. Vi nød et par sandwich
og en cola, inden vi skulle til at
bevæge os ud på ukendte territorier i
den ”forkerte” side af vejen.
Lad det være sagt med det samme.
Nogle har måske tidligere besøgt
England på motorcykel og føler at
denne omstilling til kørsel i venstre
side er meget nem. Dette kan også
meget nemt være tilfældet, når man
har en stedkendt brite til at føre an
og stort set ikke skal gøre andet end
at følge hans baglygte. Når man er
her alene er situationen en ganske
anden. I starten føles det. som om
man ufrivilligt skal lege spøgelsestrafikant på motorvejen i myldretiden.
Der sker en besynderlige transformering med disse venlige og imødekommende englændere, når de
sætter sig bag et bilrat. Dels har man
en fornemmelse af at de alle sammen er kommet en halv time for sent
hjemmefra og nu desperat prøver at
indhente den tabte tid på landevejen.
Alle færdselsregler og hastighedsbegrænsninger bliver betragtet som
vejledende, men absolut ikke noget
man behøver at rette sig efter.
Og dels har de kun meget lidt eller
slet ingen forståelse for turisters problemer med at finde vej i deres dybt
komplicerede færdselssystem. Man
bliver mødt af tudende bilhorn og
fuckfingre stukket ud af bilruderne,
hvis man tilfældigvis kommer til at
placere sig i den forkerte vognbane.
Man skulle tro, at Charles Darwin
havde befundet sig i den moderne



engelske trafik, da han opfandt ordene:
”Kun den stærkeste overlever.”
Ikke alene skal man som skandinaver
glemme al sin barnelærdom om at
kigge sig for, inden man går over vejen,
for i starten synes bilerne hele tiden at
komme fra en uventet side. Man skal
også vide, at når man først har bevæget
sig ud i trafikken på motorcykel, er al
mulighed for lige at køre ind til siden
for at orientere sig og studere kort eller
bare komme til hægterne udelukket.
Briterne har en sand passion for en
hæmningsløs plantevækst langs de i
forvejen smalle veje. Her er virkelig
ingen steder at standse. Har man først
en gang bevæget sig ud i trafikken, så
er man tvunget til at blive der, og her
er ikke tid til at kigge studere vejskilte
undervejs, for man har hele tiden en
febrilsk englænder bag sig. Det kræver
også sit at vænne sig til, at bilerne ikke
overhaler udenom, men indenom, hvilket især er forvirrende på motorveje
med tre eller flere baner. En anden prøvelse er de evindelige rundkørsler ( de
såkaldte roundabouts). De er alle vegne
og oftest med tre vejbaner. Her gælder
det om, allerede inden man fiser ind i
sådan en cirkel, at have placeret sig i
den rette vognbane, da man ellers ikke
har en kinamands chance for at havne

En adelsmand var i færd med at spille
kort, da han blev sulten. Han bad
derfor stuepigen om at smøre et par
madder, men at lægge et stykke brød
på hver side, da han ikke ønskede at
fedte kortene til med sildesalat, eller
hvad det nu var, han skulle indtage.
Hen imod eftermiddagen nåede vi
Canterbury, hvor vi slog lejr på en
hyggelig campingplads, inden vi gik
tur i byen. Naturligvis skulle vi lige
ind på en engelsk pub og smage det
lokale bryg. ”A pint of beer” er sådan
lige i overkanten, når man skal køre
motorcykel. Det svarer til lidt over en
halv liter, så vi bad i stedet for om to
små øl. Her skal man dog også være
klar over, at man ikke bare beder om
en bajer, men på forhånd skal have
taget stilling til hvilket ølmærke, man
vil nyde. Øldrikning er en stor del
af den engelske kultur, hvorfor man
gør klogt i ikke at blamere sig med
sit manglende kendskab til de lokale
mærker.
Dagen efter skulle vi til Cambridge,
en køretur som ville bringe os faretruende tæt på London, en by som er
en hel del større end både Møjbøl og
Jels, skulle jeg lige hilse og sige.
Fortsættes...

News

Side 9 - nye medlemmer

1100 cc og 11 måneder gammel, det er noget der rykker. Morfar Ole har medlemsnummer 1901,
Gud ved hvad nummer jeg får?, Der går jo lige et par år, men er begyndt at øve mig. Vi ses derude drenge. Hilsen Morfars William

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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Internationalt træf
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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

13
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Træf hos Virago MC Club Midtsjælland
Af Ole Nyhøj(1901)
Hej Viragofolket!
Lige en hilsen fra det sydlige Danmark.

tankstation efter Storebælt. Her fik
vi tanket og drukket en kop kaffe. Så
var vi klar til det sidste stop, der var
Svinget 1, Lov ved Næstved. Vi fandt
let frem til destinationen og blev budt
velkommen. Fra
cyklerne stillede
vi mod baren,
der husede
dejlige kolde
øl. Det gode
vejr havde fulgt
os hele vejen
fra Jylland, så
stemningen var
rigtig god. Øl-

Hernede går det godt som sædvanligt. For jer der ikke var med til træffet
hos Virago MidtSjælland, kommer der
her en kort opdatering af den gode
oplevelse jeg havde derovre.
Vi var 10 cykler fra Virago Syd der tog
turen derover. Første mødested var
i Jels kl. 15.00, hvor 4 cykler mødtes.
Alt tegnede godt og vejret var med
os. Andet stop blev ved OK tanken
i Kolding, hvor de sidste 6 medlemmer koblede på. Vi havde her
mulighed for at få tanket cyklerne
og os selv op, så vi var klar til det
næste lange træk.
Solen skinnede og inden længe
var vi i Odense, hvor vi gjorde et
lille stop. Rygerne fik en smøg og
vi hoppede hurtigt på cyklerne
igen..
Næste stop blev den første

lene smagte godt og vi blev
budt på endnu en, men efter flere års erfaring, valgte
vi at stille teltene op inden
anden omgang i baren.
Som Claus Tassing altid
anbefaler: ” Stil teltene op
først!”
Efter teltene var blevet rejst
stod menuen på frikadeller og kartoffelsalat ak-
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kurat som vores mor lavede det og så
var bunden lagt til festlighederne…
Glade mennesker, god musik, god
bar og så kan I jo ellers tænke jer til
resten.....

Med den høje gennemsnitsalder for os Syd-medlemmer, blev det allerede
sengetid ved 1-2 tiden, med
den fordel, at vi var friske
om lørdagen.
Lørdag morgen bød på solskinsvejr og dejlig morgenmad, gode forudsætninger
for en god dag.. det meste
af formiddagen gik med at
pleje tømmermænd. Efter
et par kopper kaffe og sodavand
var vi ved at være klar til en
køretur. Et par stykker af os tog
en tur rundt i området omkring
Næstved og nød den smukke
natur. Da vi kom tilbage fra turen ved 14 tiden, havde tørsten
så småt meldt sig, så vi måtte
en tur i baren.. Øv for os, for vi
havde glemt at der senere var
planlagt en tur til ”Gåsetårnet”.
Den tur gik vi desværre glip af.
Senere på eftermiddagen var der
arrangeret forskellige lege. Det var
rigtig hyggeligt.
Til aften var der igen god mad, festlig
musik og i baren lavede Tonny brandgode Irish Coffee. Nogle af os havde
planlagt tidlig afgang derfra om søndagen og holdt derfor lidt igen med de
stærke drikke.
Tidligt næste morgen, var vi så
heldige, at der var stillet morgenmad
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klar til os i køleskabet.
Så var grundlaget
for en god tur
vestover lagt. Vi
havde en rigtig fin
tur hjem.
Tak for et kanont
godt træf til Virago Midtsjælland
her fra Syd.
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MC på Alaska Highway
Af Flemming Møller og Erik Steen(28)
Den fortsatte historie fra Flemming og
Eriks mc-tur fra San Fransisco til

Alaska gennem de store nationalparker. En tur på ca. 13.000 km

Fra venstre: Flemming, Morten, Søren og Erik
15/7: Vi bor nu på hotel Comfort Inn i
Manteca, hvor vi røg i poolen med det
samme.
Det har været en vanvittig varm dag
og vi er blevet enige om, ikke at køre
gennem Death Valley som planlagt,
der er hedebølge her og det vil være
uansvarligt at prøve.
16/7: Vi kørte mod Yosemite og kørte
gennem parken. Det var en meget
flot tur og her er sne på bjergene også
selvom her er varmt. Vi forlod Yosemite og kørte mod den næste by for
at campere. Vi skønnede at vi havde
benzin nok til at nå den næste by der
lå ca. 100 km. længere ude. Da vi havde kørt ca. 30 km. måtte jeg skifte til
reservetank. Vi har kørt meget bjergkørsel og det har kostet mere benzin.
Vi besluttede at vende om igen, da
det var midt i ørkenen, meget varmt
og ved at blive mørkt. Hvis vi havde
fortsat skulle vi overnatte midt på
vejen uden mad, vand og lys og her i
slangeland bliver det meget mørkt. Vi
kørte tilbage og kørte på frihjul når
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det gik ned ad bakke. Lige før vi nåede tankstationen, løb Mortens cykel
tør. Vi fandt en teltplads ved en lille
flod og slog teltet op i mørke.
17/7: Vores mål i dag var at nå Las
Vegas. Vi har kørt gennem ørken
hele dagen i vanvittig varme. Vi ville
udenom Death Valley, men valgte

alligevel ikke at gøre det, da det ellers
ville være på små veje med mange
lukkede tankstationer.
Vi kørte gennem Death Valey i ekstrem
varme og ved 14 tiden viste Erik’s
termometer 54 grader i skyggen og 77
grader i solen.
På en rasteplads fik Morten øje på en
ældre kvinde der sad i en bil med et
skilt i forruden “Please help”. Hun og
hendes mand var løbet tør for penge
til benzin. Erik gav hende 20$ og hun
blev dybt taknemmelig. Hun sad med
fødderne i en spand vand i stegende
hede. Amerikanerne er ikke særlig
gode til at hjælpe hinanden. Vi så flere
steder hvide kors langs vejkanten. Senere fik vi at vide at det ofte var folk
der kørte tør for benzin eller vand
og døde i varmen. Og her kører så 4
dumme danskere på motorcykel.
Vi nåede Las Vegas sent om aftenen
og var meget trætte. Vi har lejet et hotelværelse og været en tur i byen “by
night”. Vi var meget imponerede over
overflodet af penge forbrug.
18/7: Vi spiste morgenmad på en lille
restaurant, hvor der kun blev serveret morgenmad. Vi er efterhånden
blevet lidt forvent med at alting er så
stort “over there”, så da vi fik serveret
vores æg med pølser kunne vi ikke
lade være med at gøre opmærksom
på at størrelsen på pølserne var hvad
vi i Danmark ville kalde for “en lille
knalling”.
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Vi kørte fra Vegas ved middagstid
og til Hoover dæmningen der ligger
på vejen til Grand Canyon. Temperaturen var ca. 50 grader og næsten
uudholdelig. Ved dæmningen mødte
vi nogle bikere der gav os et par gode
råd til hvordan man køler sig ned. Vi
købte en stribe tørklæder, vædede
dem i vand og bandt om munden, det
hjalp lidt. Vi stoppede egentlig for at
købe vand, men har nu været inde og
købe vand 3 gange inden tørsten var
slukket. Indtil nu har vi brugt flere
penge på vand end på benzin.
Efter grænsen til Arizona holdt vi ind
og spiste på Rosies Inn ude i midten
af ingenting og starten af Route 66. I
restaurantens vindue hang der et skilt
(som alle andre steder herude) “Tjener
søges”.
Vi snakkede med en lokal og han
fortalte, at han så klapperslanger hver
dag. Forleden var der en, der havde
forvildet sig ind i restauranten. Vi
stoppede, fordi Morten fik det dårligt
af varmen og det var vist et rent held
vi ikke kørte videre uden at få noget
at drikke. Efter en god pause kørte vi
videre i en ulidelig varme og fulgte
Route 66 til Kingsman. Vi lejede et
motelværelse for at komme til hægterne igen og røg lige i poolen med
det samme.
19/7: Vi stod tidligt op for at komme
af sted inden det blev for varmt. Vi
kørte ad Route 66 gennem ørknen

mod Grand Canyon, men da vi skulle
dreje af på det sidste stykke, gik
Mortens cykel i stå 2 gange. Vi turde
ikke køre videre uden, at få den tjekket og fik at vide at vi skulle køre ud
til en der hed Wayne, der skulle være
en haj til MC. Han gennemgik den og
fortalte at han mente det måtte være
statoren der var gået og anbefalede
os at køre til Northland Motorsport i
Flagstaff, ca. 60 km. mod syd. Vi fandt
Northland og de målte sig frem til at
det var statoren.
De sagde at de kunne bestille en “over
night”, men der ville gå 2 dage. Det

kunne vi ikke vente på, men efter
mange overvejelser bestilte vi den. Vi
havde ikke andet valg.
Vi efterlod det meste af vores bagage i
forretningen og lejede igen et motelværelse.
20/7: Da vi nu kun har 2 MC’ere og
skal bruge tiden bedst muligt, kører
vi til Grand Canyon og bruger hele
dagen der.
Grand Canyon, et af turens højdepunkter. Jeg har været her 2 gange
før, men denne gang er helt speciel.
De sidste 5 år har jeg glædet mig til
at vise mine drenge et af klodens flotteste steder og drømmen var at gøre
det på motorcykel. Nu kører vi her og
det er ikke helt til at forstå.
Vi kørte langs South rim og holdt
mange steder langs kløften. Vi gik
et godt stykke ned af “Bright Angel
Trail” og derefter kørte vi tilbage mod
Flagstaff. På vejen var vi inde og se et
fly museum. Vi var også inde et par
steder for at købe indianske smykker,
men begge steder var det “hvide” der
stod i forretningen, så vi kørte igen.
21/7: Vi blev lovet at Mortens cykel
ville være færdig ved 2 - 3 tiden, så
vi kørte til Northland Motorsport
over middag for at hente den. Der var
åbenbart sket en fejl i posten og de
havde endnu ikke modtaget pakken.
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De sagde at den sikkert ville komme
næste dag. Vi gik nærmest helt i sort
og jeg blev gal på dem. Efter mange
telefonopkald lovede de at den ville
komme næste dag.
22/7: Vi er nu kommet 2 - 3 dage
bagud og kan nu se at vi ikke kan nå
at køre til Alaska som er vores største
mål.
Vi kørte tidligt fra motellet og kørte
ud for at se et meteor krater inden vi
hentede Mortens MC. Den var færdig
kl. 16.00 og meget forsinkede kørte vi
mod Monument Valley. Vi kørte gennem Navajo ørknen der er et fantastisk område med store røde klipper
der rager op mod himlen. Undervejs
købte vi nogle meget flotte smykker af
de lokale indianere. Vi overnattede i
Blanding, på en campingplads bag en
tankstation.
23/7: Vi startede tidligt med at se
Blanding dinosaurus museum. Derefter kørte vi mod nord ad 191 gennem
Arches nationalpark, fantastisk flot
tur. Vi kom til Green River og kørte
videre ad 191 gennem et meget øde
område. Her er kun ørken og en vej.
Vi nåede Rock Springs kl. 23.30 og
måtte leje et motelværelse, da det er
for sent med camping. Idag har vi
kørt ca. 700 km.
24/7: Vi nåede Yellowstone nationalpark efter en fantastisk flot tur
gennem Yomming og Grand Teton
nationalpark. Vi kørte gennem Yel-
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lowstone og fandt en campingplads
i sidste øjeblik ved Mammouth Hot
Springs.
25/7: Vi starte med morgen kaffe hos
naboen, der havde lavet kaffe til os.
En utrolig flink familie fra Florida,
med deres 8 børn. Vi pakkede og så
Mammouth hot springs og kørte derefter videre ind i Montana hvor det
begyndte at regne for første gang på
turen. Vi købte alle regntøj og kørte
i regn over bjergene. Det var en kold
tur.
Så gik turen gennem Lewis & Clark
national forrest og gennem Niehart,
der er en gammel sølvmine by. Vi
bor nu på KOA camping i Great Falls,
Montana ude på prærien.

26/7: Efter morgenmad kørte vi nordpå ad 89 gennem Montana. Vi kørte
mod Glacier nationalpark gennem et
meget flot landskab i kanten af Rocky
Mountains. Vi spiste i Sct. Marie hvor
vi fik bison burgers.
Kl. 16.00 nåede vi grænsen til Canada
og kørte gennem helt flad prærie til
Calgary. Vi lejede et motelværelse da
vi havde brug for en telefon.
27/7: Vi ringede rundt og fik bekræftet
aftalen om at få fragtet cyklerne hjem
til Danmark.
Erik ringede til en gammel ven Arthur her i Calgary og han ville gerne
hjælpe os med at lave kasserne til cyklerne. Vi kørte til Custom Cycles og
fik et olieskift og nye bagdæk. Videre
til Arthur hvor vi efterlod en del af
bagagen hos ham.
Vi kørte ad den gamle highway 1 og
fandt en god campingplads på Tunel
Mountain. Om aftenen kørte vi ned
til Banff by og spiste pizza (dyrt).
Den sidste uge har vi kørt meget og
indhentet så meget tid, at vi måske alligevel kan nå Alaska. Vi har aftalt at
vi under alle omstændigheder køre til
Fort Nelson og der beslutter vi om vi
kører helt derop eller vender om.
28/7: Vi kørte ad highway 93 gennem Banff nationalpark og stoppede
ved Lake Louise. Derefter videre til
Columbia Icefields.
Vi fandt en campingplads i Jasper
ved foden af Wistler Mountain. Hele
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dagen har vi kørt gennem et meget
smukt og storslået landskab. Vi slog
teltet op i øsende regnvejr og måtte
flytte det, da der løb vand ind teltet.
Erik kørte til Jasper og hentede en
pose pølser og en ramme øl. Selvom
det regnede fik vi lavet et bål til
maden og inden vi gik i seng blev alle
rester låst inde i en boks for ikke at
tiltrække bjørne.
29/7: Vi vågnede i regnvejr og pakkede i regnvejr. Vi kørte gennem
Jasper nationalpark til Hinton, hvor vi
drejede mod nord ad highway 40. Vi
nåede Grande Prarie til aften og her
er landskabet skiftet fra skov til åben
landskab. Vi kørte videre til Dawson
Creek, hvor Alaska Highway starter.
Vi overnattede på en lille god campingplads hvor vi vaskede alt vores
tøj.
På campingpladsen mødte vi Frann,
en meget original kvinde der kom
tilbage (down) fra Alaska, helt alene
på sin Honda Magna. Hun fortalte en
masse om hvor barskt, der var deroppe
og vi fik lidt betænkeligheder. Frann
og hendes motorcykel var sølet ind i
mudder og hun fortalte at hvis vi fik
overbalance i et hjulspor, skulle vi bare
lade den vælte. Man kan begynde at
fornemme den forskel, der er på folk
der på vej op og de der er på vej ned.
30/7: Vi startede ved mile 0 på Alaska
Highway og kørte mod Fort Nelson.
På vejen så vi en stor sort bjørn i

vejsiden. Vi har kørt gennem skov
det meste af dagen. Vi har fundet en
campingplads her i Fort Nelson, ikke
særligt velholdt, men et spændende
sted. Vi har besluttet at vi fortsætter
hele vejen til Alaska, da vi har hentet
så meget tid at det lige kan lade sig
gøre. Ellers skulle vi vende om her.
31/7: Da vi havde spist morgenmad
mødte vi en ældre herre der oprindelig var fra Østrig, men nu bor i BC.
Han fortalte om sin tur alene gennem
Yukon og Alaska (going down). Han
havde skiftet bagdæk 3 gange på sin
BMW offroader.
I dag har vi kørt gennem et rigtig flot
landskab og har bla. set: sheep, bighorn, caribou, ræv, grouse og bison.
Vi talte med nogle “rigtige bikere” der

mente vi var alt for rene til at have
kørt langt. Da vi fortalte hvor vi kom
fra og hvorfra vi var startet, gad de
ikke snakke mere med os.
Vi bor nu på en campingplads i Whatson Lake i Yukon.
1/8: Vi har kørt gennem skov det
meste af dagen. Drengene er ved at
køre trætte, så vi har besluttet at leje et
motel værelse i Whitehorse.
2/8: Vi startede dagen med at finde et
nyt fordæk til Viragoen, da det er ved
at være slidt. Prisen på alt heroppe er
meget høj fordi der ikke er nogle valgmuligheder og dækket koster 3 gange
så meget som i Calgary. Vi venter til
Anchorage der er en større by. Vi kørte
nordpå mod Beaver Creek kl. 12.00.
Ved Haynes Junction drejede vi mod
Fairbanks og kørte et langt stykke
med vejarbejde. Hen mod aften kom
vi ind i et helt nyt landskab. Her er
store flotte bjerge med sne og masser af søer. Erik og Morten fiskede i 2
søer.
Turen i dag har været meget flot. Vi
bor på en campingplads i Beaver
Creek, kun ca. 5 km. fra grænsen til
Alaska. Vi overvejer at tage færgen
hjem fra Skagway til Prince Rubert for
at slippe for at køre hele den samme
vej hjem ad Alaska Highway, men
også for at se noget vi ellers aldrig
ville se. I morgen ringer vi og hører
om der er plads og hvad det koster.
Klokken er nu 23.00 og det er stadig
helt lyst.
Fortsættes.
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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 59 26 42 04 eller 27 81 36 03
claustassing@yahoo.dk”

SÆLGES
Div, Yamaha xv750-1100
dele, Depretto gaffelbro
5 grader udlagt og 10cm
forlænget. Passer på nyere
viragoer uden luft i gaffelbenene.
Highwayhavk 18liter tank
samt bobtail bagskærm med
baglygte og nummerplade
holder, samt forskærm i
matchene farve.
Egerfælge med aluramme
og rustfri stål eger - passer på alle
viragoer med støbte fælge.
Sælges samlet eller delt.
Gerne med montering for merpris
Pris kr. 14.000
Krølle
Mobil: 26 37 60 65
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Sælges grundet
sygdom - giv et
bud
Henvendelse:
Erik Jørgensen
(2417)
tlf. 20 73 47 67

News

Køb/Salg/Bytte
Medlemmernes gratis markedsplads

SÆLGES

Yamaha ”Virago” XV 750
velkørende.
Monteret med 5 læder
tasker.

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

Nye dæk.
2 ekstra lygter.
Kørt 36.000 km.
Pris 59.900,00
Med nummerplader.
Synes til ny ejer.

Henvendelse:
Aase Grimstrup(2037)
Mobil tlf. nr. 20 83 91 19
aase@grimstrup.net

KØBES

Til XV 1100 fra 1993 købes sissybar med bagagebærer til montering i den originale bøjle med 4
bolte, så vi kan blive rigtigt tilbagel ænet.
Måske har et godt medlem en sådan liggende eller
kender én, der kender én.

Michael (1648)
Mob. 60 85 27 27 / arb. 25 66 01 32
michael.sprang@yahoo.dk

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

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.

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
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Taget på ferie - ja har alle i andre ikke været på ferie!
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Returadresse: Virago MC Club Danmark v/Johan Asring, Rønnevej 6, 4140 Borup

