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Forsidefoto: Et aftenbillede fra septembertræffet i Esbjerg
Fra redaktionen
Så blev det atter søndag... Jeg sidder her stadig . og funderer lidt over nisser - og i særdeleshed sættenisser.. Og det
har intet at gøre med december måned - og det småkravl
der ifølge overleveringerne dukker op i stort tal lige den
måned...
Jeg vil lige gøre jer opmærksom på ”Hell’s Highway”. en
fin artikel og læsbar - forfatter er Claus Tassing(2945). Jeg
kan simpelthen ikke stå for den underfundige humor der
er i hans artikler.. Men nok om det..
Nu vi er ved artikler... Er der et eller flere medlemmer der
har de gamle News på lager... Og måske har nogle gode
historier om dengang Virago MC Club Danmark blev til..
2010 er året for vores 20 års jubilæum. Klubben er jo som
det står i vores vedtægter, stiftet d. 30 august 1990, og det
kunne jo være interessant at sætte fokus på historien bag
og gennem tiderne.
Så har du noget på lager - eller bare en historie, så ring på
mobil 3027 6390 eller smid en mail igennem på mcredaktionen@yahoo.dk
Jeg ved godt at der er god tid, men lige pludselig skriver
vi 2010 og så er der ikke god tid længere.
Og tjek lige bestyrelsens invitation på side 13

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

Chefen (1683).
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Nyt fra bestyrelsen
Ja - så lakker det mod enden af motorcykel sæsonen 09.
Og hvad skal vi så lave?
I bestyrelsen er der masser af opgaver
at gå igang med. Vi skal i november
måned en tur til Odense, og have et
møde med Yamaha Danmark.
Til mødet skal der snakkes om vores
samarbejde med Yamaha Danmark i
2010. Vi vil have et samarbejde op at
kører med Yamaha, som skal være
godt for begge parter. Vi har i bestyrelsen snakket om, at vi vil ud og vise
vores klub frem. Ideen med det hele
er at vi kommer ud til forhandlerne
og får os en rigtig forhandler dag,
hvor både forhandleren og klubben
får noget ud af dagen. Og det skal
selvfølgelig gøres sammen med lokalklubberne, så de osse kan få noget ud
af det.
Tanken er at annoncere i lokal aviserne, at vi kommer på besøg hos diverse
forhandlere, så vi kan få et ordentligt
fremmøde og måske lave diverse
aktiviteter, så der er lidt sjovt for alle!
I det nye år - altså 2010, er alle mc
messer i Norden aflyst, så år 2010 er
måske muligheden for at dette kan
blive en succes, både for Virago Danmark og for Yamaha dk.
Den 7. November vil der være medlems møde i Esbjerg´s klubhus på
Forum Kirkevej, hvor alle vil have
mulighed for at komme og give deres
mening til kende, og komme med

nye gode ideer til bestyrelsen, og ris
og ros skal der selvfølgelig også være
plads til.
Et bestyrelses medlem som blev valgt
til generalforsamlingen i Syd har
trukket sig fra bestyrelsen. Glenn
Larsen skal være far til tvillinger til
januar, og mener derfor ikke, at han
kan give sig 100% for klubben. Vi har
derfor indkaldt en suppleant, Hans
Jørgen Wind, som også er fra Jyllands
siden ligesom Glenn. Hans Jørgen er
indtrådt i bestyrelsen.
Så Glenn - tillykke og held og lykke
fremover. Vi ved dog at vi kommer til
at se dig igen.
Så fik CMC Esbjerg afholdt deres træf.
September træffet i Esbjerg var endnu
en succes, med dans og musik til den

lyse morgen - ja Esbjerg gjorde det
altså igen.
Jeg selv fik pakket og startet motorcyklen, og vendte så mod det vestjydske. Fredag bød på dejlig aftensmad
ved ankomsten og en kold fyraftens
øl på terrassen foran klubhuset.
Backflash fik om aftenen godt gang
i danse gulvet, så kondensen drev
ned af teltdugen og nej hvor det gik.
Lørdag morgen gik jeg vist nok selv
lidt glip af, da jeg er ejer af et utrolig
godt “sovehjerte” The Islanders fik
sat rigtig god gang i den med lidt irsk
folkemusik lørdag eftermiddag, og
folk fik festet og danset mens maden
var på grillen, og natten blev endnu
engang en lang en af slagsen. Søndag
var en god tur hjem til Sjælland, men
dog synes jeg den var dobbelt så lang
som turen ud. Men Esbjerg - tusind
tak for en kanon weekend, og vi ses
igen til næste år!
Vi vil osse gerne fra bestyrelsens side,
opfordre lokalklubberne til at skrive
til os med hensyns til næste års træf
og arrangementer, så vi kan få fyldt
lidt ud i kalenderen som snart skal i
trykken.
Håber alle er kommet godt igennem
mc sæsonen.
De bedste MC hilsner
Nichlas (2993)
Formanden



Fra suppleant til bestyrelse
Hans Jørgen Wind(2506)

Jeg bor i Højer i Sønderjylland. Er 58 år og jeg er gift
med Ellinor. Jeg fik mc-kørekort i 1999 og meldte mig
på nogenlunde samme tidspunkt ind i Virago MC Club
Danmark. Købte først en Virago 750, derefter en Drag Star
1100 og kører nu en Midnight Star 1300.
Til daglig er jeg
bilsælger, - hvilket jeg
har været i ca 30 år.
Jeg har været medlem
af Virago Østjylland
siden 2003.
Jeg kom nok ind i
bestyrelsen ved et
tilfælde. Da man
manglede en suppleant meldte jeg mig. At
jeg så skulle komme
så hurtigt ind i bestyrelsen, kom nok som
en overraskelse, men
jeg går ind i arbejdet
med åbent sind og
håber jeg kan være til
nytte.
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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
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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 ho-

stede bogstaveligt de sidste kilometer
på dampene. Landskabet havde været
fladt og livløst med endeløse marker
og ikke et eneste hus i sigte, men nu
havde vi omsider nået biltoget, 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.
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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 og 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 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 efter-

tragtede frokost. 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...
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Side 9 cyklen

En Harley FL(e)T - med knirkende motorgang
Indsendt af Johan Asring (2533)

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 Syd’s tur til Bornholm.
vores på det tørre . Ole havde taget
regntøjet af, men beholdt sine gummistøvler på. Han var gennemvåd og
måtte i ly af check in i Ystad, som billedet viser klæde om. Conny servicerede ham med tørt tøj fra bilen.
Mine fødder havde vandbad. Støvlerne skulle være vandtætte, men ak nej.
Der var en sø i hver af dem.
Så mange af os havde omklædning på
færgen og heldigvis havde jeg et par
ekstra handsker med. Støvlerne blev
fyldt med servietter for at tage den
værste fugt.
Vi spiste middag og slappede af. Efter
2 timer og 40 min. ankom vi til Rønne
kl. 21.25. Det var mørkt, men vi skulle
kun køre til Dueodde
- ca. ½ times kørsel.
Af Irene Johannsen (2877)
Vi prøver én gang om året, at
lave en tur til en dansk ø uden
fast forbindelse til fastlandet, og
hvor der også er nogle kilometer at køre på og noget at se.
12 MC’er og én følgebil med 4
”bagsæde-passagerer” mødtes
den 3. september 2009 kl. 10.00
ved OK tanken, Fynsvej i Kolding – og det var et voldsomt
regnvejr.
Da vi stod der, tænkte vi alle:
”Åh – nej.”
Vi var heldige, det stoppede på
Fyn, men vejene var pladask
våde. I Knudshoved lavede vi
et stop under en motorvejsbro, hvor
følgebilen serverede kaffe og boller
med pålæg. Det var lækkert.
Over Storebæltsbroen og på Sjælland var det rimeligt og da vi havde
passeret Øresundsbroen lavede vi et
stop. Vejret var blevet rigtig fint med
solskin, så de fleste tog regntøjet af og
vi fortsatte i Sverige mod Ystad.
Ja, vejret var fint så vi aftalte at tage
vejen langs kysten og tillige havde vi
også god tid.
Inden vi nåede halvvejs til Trelleborg
og ”Palme Allé”, stod regnen ned i
stænger, så os der havde været for
dovne til at tage regntøjet af havde
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Vi blev indlogeret i fine
campinghytter og gik
alle rimelig tidlig i seng.
Det havde været en lang
dag i frisk luft.
Folket stod tidligt op til
det skønneste solskinsvejr og vi tog af sted
til kræmmermarked i
Neksø. Helge og jeg er
ikke morgenmennesker,
så når vi har fri, vil vi
gerne sove lidt længere. Vi kørte senere til
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sild m/rugbrød,
salat, purløg og
æggeblomme.
Mums – hvor
smagte det godt.
Vi prøvede også
deres fiskefrikadeller og røgede
rejer. De havde
bare de lækreste
varer i ”Fiskekælderen” som lå på
gadeniveau.

hus fæstning.
På vejen dertil tankede vi i Allinge.
Vi tanker altid samtidig, så passer det
med, at alle igen tanker på samme tid.
Nogle gik op til ruinerne, andre slappede bare af i det dejlige forblæste solskinsvejr. Der var meget højt musik
i nærheden. Jane og jeg ville se hvad
der foregik inde i skoven. Der var
festival. ”WONDER FESTIVAL”
Vi tog et billede af hvordan den bornholmske ungdom også kan drikke en
øl. En øl i plasticflasken og så render

Turen gik videre
til Gudhjem. Det
skal lige nævnes
at det blæste
ret kraftigt hele
dagen. Vi kørte
ned til havnen og
det var bare stejlt,
så stejlt at der
stod et skilt med
cykling forbudt.
Det forstod vi
godt. Mange af
os købte en is til
”desserten”. Vi
nød solen en times tid og turen
gik til Hammers-

det bare ned i halsen. Se her. . .
Turen gik videre til Opalsøen som
ligger lige ved fæstningen. Her var en
gruppe i gang med en slags ”overlevelsestur bl.a. med udspring fra
klipperne. Py ha, der var også én der
trak sig.
Tilbageturen til Dueodde ville vi køre
midt gennem Bornholm. Vi håbede
måske at der var lidt mere læ. Vi kørte
af en masse små veje og turen gik
gennem Olsker, Klemensker, Årsballe,
Åkirkeby og Neksø hvor vi havde
bestilt bord til 16 personer til stegt
flæsk med persillesovs. Det var virkelig godt. Tilbage til campinghytterne
og råhygge med medbragt øl, vin og
diverse andre drikke.

Neksø, men vi kunne se det kræmmermarked var nul og ingenting og
nok heller ingen succes for de andre.
Vi valgte at fortsætte til næste by
som er Svaneke. Her så vi alle de
flotte MC’er holde på rad og række
ved havnen og ”folket” var på vej til
at bestille de lækreste lune røgede
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på vore MC’er. Som én af de ansatte
på færgen sagde: ”Det blæser meget
kraftig derude”.
Det måtte vi give ham ret i. Vi bestilte morgenmad, men ikke alle fik
spist. Flere af os blev meget søsyge.
Besætningen opfordrede alle passagerer til at blive på deres pladser.
Turen hjemad gik fint med godt vejr,
men blæsten var stadig slem. Det var
ikke så sjovt over broerne.
Vi kom til Blommenslyst ved Odense
og der kom regnen igen. Vi nåede at
komme i tørvejr og fik regntøj på.
Ved OK tanken i Kolding var der
afsked og vi var alle enige om det
havde været en
god tur.

Kurt kørte først til
Snogebæk og bestilte
plads på kroen til
næste dag (lørdag
aften).
Lørdag morgen ringede vi til Bornholmstrafikken og lavede
vore billetter om fra
afgang kl. 15.00 til
06.45.
Det var tidligt, men
eneste ledige afgang.
Vi måtte ikke starte
MC’erne så tidligt på
campingpladsen, så
om aftenen måtte vi
køre dem ud til porten.
Lørdag startede med regnvejr. Nogle
tog en tur ud til et automobil museum.
Det klarede op i løbet af eftermiddagen – og så kom regnen igen. Det blev
til ren afslapning ved hytterne.
Vi bestilte 2 stk. 8 mands taxier ud
til restauranten i Snogebæk og hjem
igen, og alle kunne derfor få lidt at
drikke til maden.
Søndag morgen stod vi tidlig op, kl.
05.00 pakkede færdig og gjorde hytterne rene og så af sted til Rønne.
Det blæste meget, meget kraftigt og vi
fik besked på at binde ekstra stropper
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Tak til Jan, Boje,
John og Kurt for
et godt arrangement og vi ser
frem til næste
år.

News

MC Club Danmark 2010

Så er det blevet tid MC år 2010 skal planlægges
Alle skal på banen.
VMCCDK’s bestyrelse indkalder til møde :
Hvor: I Custom MC Club Esbjerg’s Klubhus, Forum Kirkevej 53,
6715 Esbjerg N
Dato: Lørdag d. 7 november 2009 kl. 13.00-15.00
Formænd for lokalklubber bedes møde kl. 13.00
Medlemmer med gode ideer, mandsmod og hjerte til at stable
nogle arrangementer på benene bedes møde kl. 14.00
Vi regner med et stort fremmøde
Bestyrelsen
Virago MC Club Danmark
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God service
Af Steen Rasmussen(2989)
Sådan fik jeg løst mine problemer
med min Virago 1100.
Jeg skriver denne artikel fordi jeg har
fået en uovertruffen god service fra
MC Forum i Ølstykke.
Jeg skriver denne artikel, fordi jeg har
fået en uovertruffen god service fra
MC Forum i Ølstykke.
Sagen er; Jeg købte min Virago 1100

fra 1994 først i maj, i år. Jeg gav min
Virago 1000 fra 1985 i bytte. På den
havde jeg efterhånden fået lavet alle
fejl med stator, ensretter, starter m.v.
Stor var min ærgrelse da også, da min
”nye” 1100 fik nykker efter kort tid.
Den begyndte at glide i starterkoblingen. Jeg ringede til Gert, MC Forum
og forelagde problemet. Det var ok.
Jeg skulle bare komme så ville han
ordne det. Han satte et nyt kvalitetsbatteri på, så skulle det nok virke.

De dele, som er skiftet er: nr. 1. friløbskobling på starteren, nr. 7 tandhjul
(gearet, som bliver indkoblet ved startforsøg) nr. 9 fjeder og nr. 5 tandhjul
med notstykke.
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Jeg var lidt skeptisk, men godtog dog
argumenterne. Der gik ikke lang tid
før problemet var der igen.
Ny kontakt til Gert. Jeg måtte komme
op med cyklen igen. Jeg ville have en
ny friløbskobling på starteren, den
koster på den anden side af de 2000
kr. Det var ok. Da jeg hentede cyklen
et par dage efter, så var friløbskoblingen skiftet sammen med mellemgearet; Yamaha reservedelsnummer,
3LP –W 151-00, og starterrelæet. Nu
kører/starter den bare perfekt.
Så var det midt i august at benzinpumpen blev utæt i membranen. MC
Forum havde ferielukket endnu en
uge, og jeg stod og skulle på ferie i
Sydfrankrig om 14 dage!
Mandag morgen kontaktede jeg
Gert igen. Han ville prøve at finde
en anden benzinpumpe til mig. OK.
Efter 5 minutter ringede han tilbage,
- han kunne ikke kunne finde en
anden pumpe, der var ferielukket, der
hvor han skulle skaffe pumpen fra.
Vi aftalte han skulle sende pumpen
fra min XV1000 han fik i bytte. Dagen
efter fik jeg pumpen med posten. Den
kan monteres på 5 minutter, så var
jeg klar til ferien, - troede jeg. Nu blev
forgaflen utæt for olie. Ny kontakt til
Gert. Nu var tiden så fremskreden,det var fredag morgen, og søndag
kl.12 skulle jeg køre min Virago ombord på autotoget i Berlin.
Jeg aftalte med Gert at køre med problemet og få det ordnet når jeg kom
hjem. Det er så repareret nu.
Den eneste udgift jeg har haft er, 120
kr. i reservedele, fordi jeg ville have
skiftet nogle flere dele i forgaflen, nu
den var afmonteret.
Jeg har på intet tidspunkt følt eller
fornemmet sure miner fra Gert, tvært
imod. Tingene skulle bare være i
orden.

Redaktionen: Det er bare service - akkurat
som vi godt kan li’ det.
Tegningerne kan findes på :
http://www.starmotorcycles.com/star/service/servicehome/home.aspx
under punktet Viuw Parts Catalog
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11 - 12 - 13 June 2010

Tickets € 50,- ( only not Dutch residents )
Free coffee & Tea
Open Air Beer Bar
Ride Out
Breakfast and Diner included
Live Music and DJ
Check: www.viragostarclub.nl
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MC på Alaska Highway
Af Flemming Møller og Erik Steen(28)
3/8: Vi kørte over grænsen til Alaska
ved middagstid. Vejen var meget dårlig til Delta Junction hvor Alaska Highway ender. Vi kørte til Fairbanks og

fandt en campingplads i en tidligere
guldgraver by. Stedet hed Ester Camp
og var tilsyneladende et ret berømt
sted, med en masse traditioner fra
“the old West”. Vi spiste deres (sikkert
også meget berømte) buffet og bagefter var der underholdning i saloonen.
I det hele taget et meget underligt sted
med en masse underlige mennesker,
men en god oplevelse.
4/8: Vi kørte mod Anchorage og på
vejen kørte vi gennem Denali National Park.
Et af vores helt store mål var at se
Mount McKinley der med sine 6194
meter er verdens 3. højeste bjerg. Vi
kørte så langt ind i Denali som vi
kunne, men da det har regnet hele
dagen var vejret for diset til at vi
kunne se bjerget. Vi kørte videre mod
Anchorage gennem et meget smukt
landskab og man kan tydeligt fornemme hvad det vil sige når man bruger
udtrykket “stor natur”. Her kan man
virkelig se at den er formet til at føre
enorme mængder af smeltevand fra
bjergene ud til havet om foråret.
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Vi nåede Anchorage ved 22 tiden efter at have kørt længe langs et kæmpe
delta der munder ud vest for byen.
Landskabet er meget frodigt og her
foregår alt på naturens præmisser.
Der var endda skiltet på motorvejen

at man skulle stoppe hvis et elsdyr
ville krydse vejen.
Meget sultne fandt vi en Seafood
restaurant der serverede de berømte
King kraps, men blev anbefalet rød
kongelaks der bliver fanget lige uden-

for byen og er blevet kåret til verdens
bedste laks. Her sidder vi 4 danskere
og spiser Rød Kongelaks i Anchorage
Alaska en sen aften, vores motorcykler står lige udenfor og venter på nye
eventyr og så servere de sku pommes
frittes til laksen........
Da vi havde spist var klokken 23.30
og det var nu for sent at finde en
campingplads. Vi spurgte tjeneren om
vejen til campingpladsen, men hun
spurgte hendes veninde, om hun havde plads i haven, og det havde hun, så
hun kørte foran på sin mountainbike,
med 3 motorcykler bagefter, Søren og
hun ( Jill) gik ned og hentede øl og vi
andre slog teltet op og så blev det en
hyggelig aften med de lokale.
5/8 Jill var taget på arbejde og hjemme
var hendes håbløse svigersøn, så det
var bare af sted til en morgenmadsrestaurant. Vores tjener var rigtig sød
og hun havde en lyserød Harley, Den
var malet lyserød for at manden ikke
skulle køre på den, Efter morgenmaden fandt vi et MC værksted og fik
nyt fordæk på Flemmings Virago.
Det var middag inden vi kom af sted
tilbage mod Calgary 3421 km mod
sydøst. Med et gennemsnit på ca. 500
km om dagen, er det 7 dages kørsel,
På Alaska Highway er det urealistisk

News

at tilbagelægge mere end 500 km om
dagen, Det tager ca. 8 - 10 timer, Vil
du mere, skal du regne med at der er
200 km til den næste tank - hvis den
overhovedet er åben, når du kommer omkring midnat. At køre efter
mørkets frembrud er rigtig farligt.
En sort bjørn, der krydser vejen ser
du ikke, og spørgsmålet er måske
hvem der overlever hvem, bjørnen
eller dig. Man kan ikke regne med at
der kommer nogle mennesker forbi
lige med det samme. Heroppe er det
naturen der bestemmer og vælger du
at sove midt i den, er du blandt ulve
og bjørne. Du er også ude i naturen på
campingpladsen, men alligevel er det
ikke helt ude i ingenting.
De 514 km tilbage mod Tok er helt
fantastisk flot, med bjergkørsel og
udsigt til en gletsjer. Campingpladsen
i Tok er ringe, men er man for kræsen
er det ikke MC ture man skal vælge.
Der var dog varmt brusebad og der
var ingen bjørne. Det kan man se hvis
skraldespandene er bjørnesikret, er
der bjørne. Vi havde ikke noget at lave
mad af, så jeg hentede burgere på den
lokale restaurant i Tok.
Dette er ikke en tur for alle, Flere vi
mødte måtte vende om, Køb ikke
en stor touringcykel til en tur som
denne. De er for tunge. På grund af
permafrost er der meget vejarbejde og

det giver masser af kørsel på skærver
og småsten. På nogle strækninger er
der skærver i asfalten, så man skal
køre i bilsporet for ikke at slide dækkene for hurtigt, Hondaen brugte et
sæt dæk fra Calgary til Anchorage
og retur. Permafrosten i Alaska giver
også det der kaldes rollercoaster road.
Vejene går op og ned i bløde buer og
sætter støddæmperne ud af kraft dvs.
det er affjedringen der skal klare hele
arbejdet. Og de går tit i bund når du
kører med fuld oppakning.

6- 16/8 Vi starter fra Tok ved 12 tiden.
Vi er altid sent af sted og dette er ikke
godt fordi vi er nødt til at køre det
sidste stykke i mørke.
Vi er nu tilbage på den vej vi kom op
ad. Næste overnatning er Whitehorse
i Yukon. En tur på 626 km. mod øst.
Da vi nåede hertil måtte vi flytte hotel,
fordi en eller anden idiot påstod at
vores cykler ikke ville være sikre,
hvor de stod, så vi flyttede til det hotel
vi brugte på opturen. De havde video
overvåget MC parkering.
Fra Whitehorse Yukon gik turen
videre til Watson Lake. Kun en lille
tur på 438 km. Selvom vi havde kørt
strækningen før var den lige så god
fra den anden side og der er altid nye
indtryk man kan nyde.
Dagen efter var det turen fra Watson
Lake til Fort Nelson - 513 km vej. På
ned turen havde vi den fordel at vi
kendte lidt mere til forholdene. Og nu
havde vi også udrettet det vi skulle,
lige bortset fra at nå tilbage i et stykke
til tiden så det var stadig vigtigt at
være opmærksom.
Videre gik det fra Fort Nelson til
Grande Prairie - en strækning 585
km. Her overnattede vi på en farm.
Konene på farmen, Ritha, gav os lov
til at slå telt op på græsplænen. Her så
vi også nordlys.
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Turen er ved at være overstået og vi kører til Edmonton, 458 km væk. Der er tid
til et besøg i en af de største
shopping malls i verden,
med indendørs isskøjtebane
og det hele.
Efter morgenmad i Edmonton er det tid til at slappe lidt
af hver for sig. Flemming og
drengene kører til Cutknive 357 km mod øst, for at
besøge venner og Erik tager
til sin ven Arthur i Airdrie
Alberta 267 km mod syd, lige
nord for Calgary.
Motorcyklerne skal med
hjem og der skal bygges kasser til transporten. Byggeriet
foregår i Airdrie Alberta.
Den første cykel der bliver
skilt ad og pakket ned er Hondaen.

Inden Viragoerne skal skilles, er der
lige tid til et besøg i et af de største
dinosaur museer i verden i Drumheller Saskatchewan.
Kasserne med cyklerne bliver kørt til

18

fragtcentralen i det sydlige Calgary,
derefter er der tid til at handle det
sidste ind i de billige canadiske butikker, f. eks cowboybukser 100 kr. Det
er først nu vi kan købe det vi ønsker
uden at tænke på hvor vi skal have
det på motorcyklerne.
Et farvel til Arthur og hans søn

Adam, med tak for nogle fantastiske dage hos dem, og så er der bare
flyveturen hjem. Efter opstigningen
krænger flyet lidt mod højre og en
sidste gang ser vi ud over Rocky
Mountains, der fortaber sig i horisonten mod nord, til Alaska - den sidst
frontier - vildmark i vesten.

Fra venstre: Flemming, Morten, Søren og Erik
Dette var afslutningen på beretningen
om Flemming og Eriks mc-tur fra San

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

News

September træf hos CMC Esbjerg

Masser af hygge
- masser af cykler.
Musik - dans - og
så var der nogen
der blev meget
trætte..
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Køb/Salg/Bytte
Medlemmernes gratis markedsplads

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.

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

Michael (1648)
Mob. 6085 2727 / arb. 2566 0132
michael.sprang@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 18 liter 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

2637 6065

SÆLGES
Yamaha Virago 535, 1994.
31500km. Sort.
Meget flot og velholdt.
Med anden bagskærm, andet sæde,
andet styr og anden udstødning med
god lyd. Fremrykkersæt.
Nysynet kr. 38.000.
Henvendelse:
Anne Kjeldsen
(1924)
Tlf. 4059 9090
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Sælges grundet
sygdom - giv et
bud
Henvendelse:
Erik Jørgensen
(2417)
tlf. 2073 4767

News

Lidt pynt fra Wildstar van Treff i
Tyskland

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

Fin og enkel
airbrush

Km

Pris

2001

XV 250 S koks / sort, 1 ejer,servicebog

7

39.900

1994

XV 535 turkis, masser af ekstra udstyr

0

36.900

2000

XV 535 ViragoSDX
sort/bronce, udstyr
OL
Gnye
T sidetasker
fremflytter, servicebog,

16

64.900

2000

XV 535 Virago DX sort/bronce, udstyr

15

59.900

2001

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

2

69.900

1995

XV 750 Virago bordeaux/sort, service

38

69.900

1998

XV 750 Virago bordeaux/gul, 1 ejer

32

74.900

1986

XV 1100 Guld Virago sort/rød, ekstra
lygter, fremflytter, sidetasker, toolbox

56 m

39.900

1998

XV 1100 Virago bordeaux, 1 ejer

66

64.900

2000

XVS 650 Dragstar, lilla, ekstra udstyr

38

69.900

2006

XVS 650 Dragstar, sølvmetal

2

89.900

2006

XVS 1100 Dragstar Classic rødmetal, 1
ejer, meget ekstraudstyr

4

129.900

2008

XVS 1100 Dragstar Classic, sort, 1 ejer

1

139.900

Se billeder af cyklerne på www.steens-mc.dk
Det kan godt være de ikke pynter, men kan nogen huske
Fy og Bi !!!!

Motorcykler købes kontant evt. bytte med bil,
campingvogn eller autocamper
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Køb/Salg/Bytte
Medlemmernes gratis markedsplads

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

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

