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Forsidefoto: Glimt fra fællesturen VMCCDK generalforsamling 2009
Fra redaktionen
Det er godt nok noget træls vejr... Regn, regn og atter
regn.... Og vil I tro det - nu regner det igen...
Vejret minder faktisk meget om mit humør.
Jo se - det var ikke mange kilometer det blev til i år...
Godt nok fandt vi et nyt stempel til min lille skat, og hun
spandt som en veltilfreds kat, der lige har slikket en skål
fløde... Måske ikke helt - men lad det være sagt med det
samme... Der er nogle katte, der kan høres i miles omkreds når de spinder.
Og jeg fik kørt lidt. Hun gik godt nok i stå midt på broen
- nåh ja - g-strengen mellem rø.... og trekanten. Og jeg
tænkte ”nu igen” - det lød som om, hun kun kørte på en
cylinder.
Batteriet var klappet sammen - det var selvfølgelig derfor.
Glad og fro var redaktøren igen...
Og mange kilometer blev det stadig ikke til. Så kom turen til Esbjerg. Og på vej hjem - en cylinder...
Der er blevet tænkt mange tunge tanker frem og tilbage,
men nu er beslutningen taget.
Min skat skal på værksted igen - hvis manden der er fiks
på fingrene, har mod på, at gå igang igen.
Så - måske ses vi - på to hjul - til næste år.....
Og på falderebet - et ønske om en glædelig jul og et godt
nytår til jer alle sammen...

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

Chefen (1683).
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Nyt fra bestyrelsen
Møde med bestyrelsen og lokalklubformændene
På baggrund af et forslag på GF til
fremtidige aktiviteter, indkaldte bestyrelsen til møde med lokalklubformænd og medlemmer den 7. november 2009 i Esbjerg.
Lad mig med det samme sige, at det
blev et møde hvor mange ideer kom
frem og der var stor enighed om
gentagelse, idet det er meget nemmere
at få nye forslag og ideer på bordet
når vi ses, frem for at maile eller ringe
sammen.
Vi startede mødet med at drøfte
aktiviteter i 2010 med Yamaha og
forhandlerne. Bestyrelsen har fået en
ide om at lade lokalklubberne bakke
op om ”Åbent hus” dage hos forhandlere, hvor lokalklubberne møder op

og præsenterer sig med maskinerne
og eventuelt en lille stand.
Snakken gik vidt og flere forslag til
hvordan klubben kan profilere sig
kom på bordet og nogle af dem arbejdes der videre på i skrivende stund.
I 2010 har vi 20 års jubilæum. Midtsjælland afholder generalforsamlingen og jeg kan vist godt tillade mig allerede nu at afsløre stedet – det bliver
nemlig samme sted som Midsjælland
afholdte deres første træf. Dem der
deltog kan nikke anerkendende til
den beslutning.
Hollænderne har jo som bekendt indbudt til Internationalt Træf 2010 – nu
må vi så håbe at det ikke bliver en
”flad fornemmelse” (undskyld). Året
efter er det så vores tur og der var
enighed om at arrangementet holdes i
DK regi, så en af lokalklubberne ikke

skal tage hele slæbet alene. Vi er i øjeblikket ved at se på sammensætning
af et træfudvalg hvor vi kan samle
nogle stærke kompetencer fra lokalklubberne. Der er allerede arbejde
i gang med at finde et egnet sted til
træffet og der var enighed om at det
skulle være i Jylland denne gang.
Resten af mødet gik med snak om
aktiviteter til kalenderen så der ikke
bliver sammenfald og hvad der ellers
faldt de fremmødte ind.
Desværre var der ikke så mange
medlemmer der havde taget imod
opfordringen til at møde op, men dem
der var kommet gav også deres besyv
med under formandsmødet, så de var
bestemt ikke kommet forgæves.
Mødet sluttede i forholdsvis god ro og
orden i baren og en tak til CMCC-Esbjerg for kaffe og lån af lokaler.
Johan (2533)

Næste år....
Vi er efterhånden ved at være en gammel klub. Næste år kan vi bryste os af
at have tyve år på bagen.
Og hvad er der så sket i de tyve år?
Medlemstallet har været stigende - og

faldende. Der er stadig medlemmer
tilbage fra dengang det hele startede
- men ikke så mange igen. Der er lidt
flere medlemmer fra dengang - for
10 år siden - da vi fik dette mærke til
generalforsamlingen - vistnok ovre i
Lynge.
Lokalklubber
er kommet til
og forsvundet
igen, og nye er
igen opstået. Det
samme gælder
venskaber.
Venskaber der
er knyttet på
kryds og tværs af
klubber - landsdele - og sociale
forhold. Måske er
nogle venskaber
gledet lige så
stille ud, andre
hænger ved og
måske ses vi ikke
ofte, men hvor



er fornemmelsen af genkendelse dog
dejlig til årets første træf - det er ikke
øllet eller - politisk ukorrekt - smøgerne, der gør stemmebåndene rustne
- det er al den snak, vi lige skal have
afleveret, fordi det nu engang er lang
tid siden, det var efterår og det sidste
træf blev afholdt. Og hvilket herligt
initiativ fra Virago Østjylland, med
et Vintertræf. Så går der dog ikke så
lang tid inden vi ses igen. Og endelig
- muligheden for at knytte venskaber
med nye mennesker - dejlige mennesker, der har det til fælles med os, at
vi er faldet for en dejlig motorcykel og
livet med hende / den / dyret..etc..
Den Yamaha motorcykel - eller model
- der startede det hele - den produceres ikke længere - nu hedder de Star,
men uanset at navnet er et andet, så
er det dog stadig den karakteristiske
V motor der er grundlaget. Og den vi
alle samles om - taler om - beundrer
- diskuterer - og kritiserer!
Jo det må man godt - og konstruktiv
kritik er med til at udvikle....

Ikke fordi jeg tror Yamaha har megen lyst til at lytte til os
- men husk nu på, ”at sammen kan vi mere”.
Og lille Virago MC Club Danmark er ikke de eneste i verden. Nej - der er nogen der ligner os i andre lande.
Vi deltager i det samarbejde der er internationelt - på
tværs af grænserne. Og de kommer langvejs fra. Jeg har
faktisk hørt, at vi har en søsterorganisation i Columbia.
Og vi mødes - i et nyt land hvert år. Næste år er det Holland og 2011 skal vi have noget stillet på benene for de
andre - og os selv. Bare se annoncen der er længere henne
i bladet.
Det blad der er næsten lige så gammel som klubben. Ikke
helt, for næste år er kun 17 årgang af News. Det News der
er skabt til, at bringe medlemmernes beretninger ud til
- medlemmerne.
Og beretningerne om medlemmerne er også beretningen
om klubben. Og ikke mindst den histore der knytter sig til
klubben.
Så lad os bruge News til at bringe beretningen om Virago
MC Club Danmark - helt fra starten.
Skriv historen - anekdoten. Det du husker fra din start i
klubben - godt - skidt - der er dog 20 år, at gøre godt med.
Find de gamle billeder - måske har du gamle numre af
News gemt væk. Hvem ved - måske var det dig, der var
med, da de oprindelige vedtægter blev lavet.
Bare husk, at intet er for småt eller for ubetydeligt, når der
skrives historie.
Mail eller ring:
mcredaktionen@yahoo.dk
Eller bare ring på 30 27 63 90.
Chefen(1683)
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Hell´s Highway
Af Claus Tassing(2945)
Naturligvis øsede det ned, og vi
forvildede os ind i flere byer, som vi
ikke skulle have været i, på grund
af regn og talrige rundkørsler, der
somme tider ikke var særlig godt
skiltet. Omsider nåede vi ud på
motorvejen mod Cambridge, en
motorvej der også bragte os gennem
udkanten af London. Aldrig i mit liv
har jeg oplevet så voldsomt et regnvejr. Kaskader af vand stod op fra bilerne, vejene bogstaveligt talt sejlede
i vand, og det blev mere og mere
enerverende at køre. Mit såkaldte
vandtætte Dainese goretextøj viste
sig bestemt ikke at være vandtæt. Jeg
var ikke bare våd i måsen, det skvulpede ligefrem i mine underbukser.
Vandstanden inde i motorbrillerne
steg, så det næsten var umuligt at se
noget, og jeg ærgrede mig over, at
jeg ikke i stedet havde iført mig dykkerbriller og snorkel. Da her hverken
var benzintanke eller rastepladser,
og parkeringspladser var ligeså hyppigt forekommende som benzin på
en gaslighter, drejede jeg fra motor-



vejen i et spinkelt håb om at finde et
sted, hvor vi kunne sunde os. Decelerationsbanen førte ikke uventet op til
en rundkørsel. Jeg valgte den første
og bedste vej og drejede fra, hen til en
ny rundkørsel, som førte hen til en ny
rundkørsel og sådan gik det gennem
otte rundkørsler til jeg til sidst havde

mistet enhver stedsans. Det lykkedes os at holde foran en forretning,
mens regnen væltede ned. Hver gang
styrtregnen gik over til almindelig
støvregn, og vi satte os op på motorcyklerne, åbnede himlen atter for
sine sluser. Jeg tror, vi ventede under
forretningens halvtag i halvanden
time, før støvregnen omsider så ud til
at forblive støvregn, og vi kunne køre
videre.
Ligesom med vejskiltene med hastighedsbegrænsninger står anført i miles
er det tilfældet med de skilte, som
anviser de forskellige destinationer.
Dette betyder også, at en smuttur på
100 miles pludselig betyder næsten
170 kilometer. Dette er temmelig langt
at køre, når det svupper for hvert
skridt man tager i støvlerne, og man
er ligeså våd i bagen som en baby i
gårsdagens ble. Det er specielt anstrengende, når en hel del af tiden foregår i
skridtgang på grund af lange bilkøer.
En fordel var det dog, at regnen omsider ophørte, og solen igen skinnede.
Vi kom længere og længere ind mod
Londons bymidte, uden at jeg endnu
havde set et skilt, som fortalte mig, hvor
i alverden jeg var på vej hen. Med et
havnede vi i Blackwalltunnelen. Denne tunnel er et kapitel for sig. Den er
så klaustrofobisk smal og lav, at end
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ikke en kassevogn kan bevæge sig
gennem den. Her er ingen lys og ingen
form for udluftning. Præcis hvor mange
kilometer lang den er, ved jeg ikke,
men når man når ud på den anden
side, er det som at have røget firs smøger på en halv time. Jeg tænker med
rædsel på, hvad et uheld ville kunne
afstedkomme hernede.
Vi nåede omsider Cambridge og
fandt, ved hjælpsomme englænderes forklaringer, en campingplads i
udkanten af byen. Vi havde ligesom
fået nok af at køre den dag og spurgte
manden i receptionen, hvor universitetet i byen lå henne, da vi havde
intentioner om at gå derind. Han stirrede på os med mistro og forklarede,
at der faktisk var ikke mindre end 35

universiteter i byen.
Efter at være gået i to timer var vi
stadig kun i byens udkant. Cambridge
er også lidt større end både Møjbøl og
Jels, fandt vi ud af. Efter indtagelse af
nogle uappetitlige sandwich begav
vi os derfor tilbage. Mine sønners
moder, der normalt altid plejer at
være positivt stemt, havde indtaget
en knotten holdning over ikke at have
fået lejlighed til at se byen, fordi jeg
ikke kunne finde ud af at følge campingreceptionistens anvisninger. Helt
ærligt: ” You follow the road until you
come to a T-junction and turn left, after
this you take the second way to the right
and now you see a roundabout. Take the
third road, go up the hill until you meet a
new roundabout after this you turn at the

forth road and take the path on your right
hand to…” hvordan fanden skal man
kunne huske sådan nogle beskrivelser, når man ikke engang kan huske
hvad man fik til frokost.
Fruen havde imidlertid kun foragt til
overs for mine engelskkundskaber,
eller som hun udtrykte det mangel på
samme, og bedre blev det ikke, da vi
mødte et dansk ægtepar på motorcykel på campingpladsen. De havde kun
haft en dag med tørvejr i de fjorten
dage, de havde befundet sig i Storbritannien, og glædede sig nu over, at de
skulle med færgen i Harwich hjem til
Esbjerg. Med mine erfaringer omkring det britiske klima havde jeg den
største lyst til at følge dem. Tanken
om at tilbringe yderligere ti dage på
ryggen af en motorcykel i aftagende
og tiltagende skybrud, tiltalte mig
absolut ikke. Vi besluttede os ikke
desto mindre for at blive endnu en
nat i Cambridge, og dagen efter tog
vi bussen indtil city. Cambridge er en
imponerende by med pragtfulde katedraler og kirker, som hører til hvert
eneste universitet eller læreanstalt.
Selvom man er fuldstændig uinteresseret i arkitektur, må man fascineres
over den detaljerigdom som hver
eneste bygning er udstyret med.
Inde i centrum fik vi et engelsk
morgenmåltid bestående af spejlæg,
bacon, krydrede pølser, bagte bønner i tomatsauce og ristet toast, som
var sovset ind i smør. Dette er absolut
ikke almindelig morgenmad for de
fleste englændere. Dels er det for tidskrævende at tilberede i hverdagen,
og dels ville det kunne give de fleste
ernæringseksperter et apoplektisk
anfald. På kolde regnvejrsdage er det
dog både varmende og mættende,
og man kan stort set få dette på alle
spisesteder indtil klokken tolv om
formiddagen. Hvad angår det kulinariske, så er det sommetider en lige
så stor prøvelse som transporten på
motorcykel i trafikken. Til stort set al
mad hører et læs af de såkaldte chips,
pommes frites i overstørrelse. Herudover er en lang række specialiteter
som fyldt fåremave, hakkede nyrer,
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frituredryppende fiskefileter og
besynderlige pies overhældt med ale
eller whisky.
Da vi senere sad udenfor en kro og
nød en kold pint øl, havde vi gratis
underholdning af turister, som med
mere eller mindre held prøvede at
stage sig af sted på byens flod og
under de mange lave broer.
Ikke overraskende kørte vi den følgende dag i styrtregn mod York. Det
er som tidligere nævnt både interessant og spændende at køre i England,
men det er aldrig kedeligt. Langs
med alle motorveje er der kabelautoværn, som kan forvandle en forulykket motorcyklist til italiensk
bolognesesauce på få sekunder. Der
opstår ofte pludselige køer, på grund
af de mange rundkørsler, hvilket gør
at man pludselig skal klodse bremserne med 100 kilometer i timen. I
rundkørslerne prøver alle om de kan
overhale både indenom og udenom,
og som om det ikke var spændende
nok, står der anført hvor mange, der
er blevet dræbt eller alvorligt kvæstet ved flere af de store vejkryds.
Ved stort set alle vejsving er der
advarselstavler som angiver at vejen
er glat i vådt føre, og med de utallige
landbrugskøretøjer, som sovser alle



vejene til med mudder og jord, tog vi
disse advarsler seriøst.
På vejen kom vi igen til at køre forkert
og kom gennem både Wisbech, Kings
Lynn og Hull før vi omsider, godt gennemblødte, kom til York.
Den følgende dag nøjedes vi med at køre
ind til York og gå lidt rundt herinde.
York har en imponerende byport og en
bymur som er opført
i romertiden, men
det hele tager sig lidt
mindre interessant
ud, når det hele er
gråt af regnvejr.
Den følgende dag
klarede det lidt op,
og vi kørte rundt i
den nordvestlige del
af Yorkshire. Området her er som at
bevæge sig femhundrede år tilbage
i tiden. Husene er
bygget af natursten
og ligner et levn fra
middelalderen, ligesom der langs alle de
snoede og bakkede
veje er gamle broer
og stengærder. Her

er tusindvis af får, der stavrer rundt
på de kæmpemæssige skråninger og
en frodig vegetation (måske som følge
af det evindelige regnvejr).
Vi standsede ved en lille kro langt
ude på Lars Tyndskids marker og fik
en gang engelsk morgenmad. Hverken servitricen eller etablissementet
som helhed virkede påfaldende rent,
men her var postkortagtig hygge, og
der stod Bikers are welcome på døren.
Det var svært at forestille noget mere
engelsk end dette charmerende spisested i et landskab af perfekt idyl.
Hvis man frastødes af Storbritanniens upålidelige klima, kan man, som
besøgende, ikke andet end tiltrækkes
af de vidunderlige landskaber og et
folkefærd, som man kun kan holde
af. Når man efter at have indtaget et
overdådigt måltid og en kop kaffe så
stor at den vil kunne give en elefant
søvnbesvær rejser sig op og betaler,
bliver man mødt af et ”luvli” (lovely)
af en smilende servitrice, der med
en elegant bevægelse skubber det
fedtede hår væk fra ansigtet.
Vi gik i læ under et stort egetræ udenfor kroen mens regnen piskede ned
og kiggede på de tåge indhyllede bak-
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Side 9 cyklerne

Glimt fra fællesturen
ved generalforsamlingen i Virago MC
Club Danmark 2009
Hvor er der længe til
vi kan køre foråret
i møde - men husk
nu - vi kan tyvstarte
med et vintertræf hos
Virago Østjylland

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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ker. Vi kørte hjemad af regnvåde veje
og blev mødt af nye byger. Hovedvejen mod York var lukket på grund af
oversvømmelse, og vi må køre en omvej. Ikke mindre end fire gange på vores tur i England blev vi mødt af dette
fænomen. Veje, der var oversvømmet
på grund af nedbør. Man skulle tro,
at de med disse nedbørsmængder for
længst havde fundet en løsning på
problemet. Mod Leeds og Manchester
oplevede vi næsten som forventet et
skybrud af episke proportioner. Drivvåde, trods det ”vandtætte” dainesetøj, kørte vi gennem Chester mod
Wrexham. Herefter gik det af snoede
og våde klippeveje mod Llangollen
(nej, det er ikke nogen stavefejl).
Vi gjorde holdt i en lille flække af en
by, da regnvejret blev så voldsomt, at
man næsten ikke kunne se en hånd
for sig. Vi parkerede på en lille villavej
og stillede os under et træ, som ragede ud fra den nærliggende have. Det
gav kun delvist læ, men det var bedre
end ingen ting. I det samme kom en
ældre dames ansigt til syne i vinduet
inde i haven, og hun åbnede hoveddøren. Jeg sendte hende et gnavent blik.
Hvis konen havde tænkt sig at brokke
sig over, at vi brugte hendes træ som
læskur, skulle jeg nok fortælle hende,
hvad jeg mente om hendes rådne land
og det ligeså rådne klima. I stedet
for at brokke sig inviterede hun os
indenfor, og mens regnvandet tapløb
fra os, og gjorde tæppet i udestuen
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gennemblødt, gik hun ud og lavede
en kop varm kaffe til os. Som sagt man
kan forbande briternes trafikkultur
og deres evindelige regnvejr, men
man kan ikke andet end holde af dem
selv. Mens varmen fra kaffen forplantede sig til vores kroppe, snakkede
vi med det ældre ægtepar om alt fra
energikrise til klima. Man følte sig
lidt bedre tilpas, da solen atter brød
frem, og vi kørte gennem Llangollen
og Corwen til Bala. Wales har nogle
fuldstændigt forrykte bynavne, som
det for almindelige mennesker kan
være næsten umuligt at udtale, men
Wales er som at træde ind i en eventyrverden af oldgamle træer, der
klynger sig til stejle fjelde, forblæste
majestætiske borge og små landsbyer,

der er som passende kulisser til en
Tolkienfilm. Derfor passer disse bynavne og dette eventyrlige sprog, som
størstedelen af befolkningen her taler,
fint til omgivelserne. Vi slog lejr på
en campingplads uden for Bala, hvor
vi havde planlagt at være i tre dage.
Dette viste sig at være et held, for den
følgende dag tilbragte vi i teltet, strandet på grund af regn. Jeg nåede at
læse en hel bog, men ellers fik vi ikke
foretaget os andet end at køre ned til
byen for at handle. Den følgende dag
var vejret bedre, og vi kørte rundt
gennem Snowdonias National Park
gennem byer som Dolgellau, Trawsfynydd, Portmadog, Beddgelert til
Caernafon slottet. Edward Longshine,
som nogle måske vil kunne huske fra
filmen Braveheart, opførte og restaurerede ikke mindre end femten borge
i Wales. Dette som visuel manifestering overfor for det walisiske folk om
hvem det var, der havde magten. At
nogle af disse ikke blev færdigbygget, da kongen var ved at gå bankerot
på grund af krigen mod skotterne og
irerne, er en anden side af sagen.
Vi aflagde en visit til slottet i Conwy
inden vi kørte gennem Bethesda,
Capel curig, Betws-y-coed over Cerrigydrundion til Bala.
Den følgende dag kørte vi mod
Exeter, hvor vi havde planer om at
besøge Dartmoors nationalpark. Det
skal her lige påpeges, at det ikke hele
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tiden styrtede ned. For eksempel blev
regnen afløst af en strid storm, da vi
kørte gennem Birmingham, så at man
måtte kæmpe en brav kamp for ikke
at blæse omkuld.
Vi nåede den lille by Princetown i
regnvejr og slog lejr på en nærliggende campingplads.
Turen gennem Dartmoors forskellige dele af nationalparken var både
spændende og interessante. Vi kørte
rundt mellem får, køer og de berømte
vilde heste, Dartmoor-ponyerne, der
dog slet ikke er så vilde endda.
Det var køligt her i bjergene, selvom
det for en gangs skyld ikke regnede.
Det gjorde det imidlertid, da vi besluttede os for at køre mod Lands end,
Englands mest sydvestlige del, et
ejendommeligt landskab af forrevne
klipper, som rejser sig mod Atlanterhavets frådende bølger. Her er ganske smukt, men det er som om hele
landskabets skønhed fortoner sig, da
man har plastret hele området til med
smagløse souvenirboder og alverdens
turistjunk.
Naive som vi var, havde vi, stærkt
tiltrængt, vasket tøj om morgenen og
hængt det til tørre udenfor teltet. At
turen på trehundrede kilometer fra
Lands end foregik i regnvejr, og at
vasketøjet nu var mere vådt, end da
vi hængte det til tørre, kan næppe
komme bag på nogen. Et par ture i
campingpladsens tørretumbler kunne
ikke løse problemet, og vi måtte

pakke vådt vasketøj sammen med et
drivende vådt telt den følgende morgen. Dagen derpå kørte vi tværs over
det sydlige England og overnattede
på den anden side af Southampton.
Denne del er ikke særlig interessant,
da den på mange måder minder om
Nordsjællands kystområde med mondæne huse og eksklusive hoteller.
Behageligt var det imidlertid at vores
naboer på campingpladsen kom med
et par kolde øl, da vi skulle til at slå
telt op.
Vi nåede Folkstone dagen efter ved
middagstid og besluttede os for at
gøre hjemrejsen gennem det øvrige
Europa så hurtigt som muligt. Det
lyder måske underligt, men det var

næsten vanskeligere at vænne sig til
at køre i højre side igen, og vi havde
da også en del diskussioner om, hvor
på vejen vi skulle placere os. Det var
ligesom blevet vane at køre i venstre
side.
Rejsen langs motorvejen gennem
Frankrig, Holland og Belgien var alt
andet end interessant, men det gik
i det mindste hurtigt. Turen gennem Tyskland var derimod præget
af masser af vejarbejde og masser
af lange køer. Særligt slemt var det
ved Elb-tunnelen, hvor vi i tre timer
bevægede os i skridtgang, hvilket var
ved at gøre motorerne på Dragstaren og Viragoen hvidglødende. Som
lidt ekstra salt i såret begyndte det
at regne, men dog ikke nok til at det
kunne afkøle motorerne.
Da vi atter gjorde holdt foran hjemmet, havde vi tilbagelagt omkring
6000 kilometer, og vi kunne begge to
blære os med, at vi havde gjort det
på en ”vandkølet” motorcykel. Vi
var begge enige om at det bestemt
ikke var sidste gang, at vi rejste til
England. Vi fik sludret med en masse
forskellige bikere, og stort set alle
mænd i Storbritannien har på et eller
andet tidspunkt haft en motorcykel.
Dette giver anledning til meget snak
med helt tilfældige mennesker.
Vi var dog også enige om at dette var
vort livs mest våde ferie.
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Club Danmark i glimt
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News fik en mail.
Fra Chrome(220)
God jul
Dette link må være lige så godt som en
fysisk julegave !
OP med humøret det siges, at det bliver
forår og sommer igen, men først OM
LANG TID, - så Susan og jeg tager til
Australien i 3 uger til januar.
Den gode Chrome kan virkelig li’ at
strø salt i såret - men - jeg håber nu de
får en rigtig god tur, med masser af
solskin og kørevejr.
Og så til det, som det egentlig drejer
sig om. Mailen var videresendt, blot
tilføjet den lille kommentar ovenfor,
fra en person, redaktionen kender
som absolut vederhæftig
http://www.bikebandit.com/oem-parts

En lille historie, da min Wild Star nærmer sig 100.000 km og det er vinter. Ja
så skal tiden gå med noget, da jeg p.t har
mulighed for at købe billige lejer, blev det
besluttet at montere nye lejer i hjulene.

23/11-09. Her i dag torsdag 26/11-09 har
jeg modtaget den rigtige del! Til en pris
på 142$ + 40$ i skat + 70$ i forsendelse =
1260 kr UNDER halv pris og på 3 dage
til MIN adresse.

Desværre havde jeg et lille uheld med
klumpen, (Det hedder koblingen) der
sidder mellem baghjul og tand/remhjul.
Der måtte købes en ny. prøvede ophugger
og den Blå Avis, men nej “ny”. Ringede
til Yamaha-butikken, skulle regne med
14 dage, den skulle komme fra Japan og
kostede 2675 kr.

PS. de handler med dele til alle MC
mærker.

Kikkede på nettet og fandt Bikebandit i
USA, hvor de handler med originale dele,
MEGET nemt finder jeg delen til min MC
Bestiller delen og bruger mit VISA-kort,
klaret på 10 min. Bestilte delen mandag

I første omgang tænker man - det
er vist en and det her. Skal vi nu til
at bringe noget sladder eller en reel
vandrehistorie til torvs. Men nej Og som altid skal det, der er godt bringes videre til læserne.
Hjemmesiden er meget enkel at finde
rundt på. og meget overskuelig.
Selv for de af os der måske ikke er så
velbevandrede i de engelske tekniske
udtryk.

Hjemmesiden er opbygget
så du starter med at vælge
fabrikatet.

Dernæst vælges årgang og så til det sjove.
Vi skal have fat i den rigtige model
Der er mange at vælge imellem, men
jeg tror at vi alle er meget bevidste om
hvilken maskine vi kører på

Fortsættes side 16
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VINTERTRÆF

Vi er nogle gale medlemmer fra Virago Østjylland, der har fået den
vanvittige idé, at lave et vintertræf på:

Touring Camp

lørdag - søndag 13.02.10 - 14.02.10
Indkvartering på Touring Camp i telt eller i hytte (70 pladser i hytte) fra. Kl. 12.00.
Spisning lørdag: Kl. 18.30 Natmad: kl. 01.00
Drikkevarer: køber man selv i baren, da de holder ekstraordinært åbent for os.
Musik: Mors Drenge 19.00 – 01.00
Morgenmad Søndag: kl. 8.00 – 10.30.
Alt dette for kun 300,- incl. overnatning. excl. drikkevarer.
Bindende tilmelding samt betaling senest: 07.01.10
Til: Jens E. Schmidt 20668608
Indbetaling på: Reg.nr. 7110 Konto: 0001128776 Husk navn
Håber I vil møde talstærkt op.
Hilsen Virago Østjylland
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Når du har valgt maskinen, åbner et
nyt billede. Du har mulighed for at
vælge fra menuen i venstre side, men
kan også bare lade musen/markøren
køre hen over de små skematiske diagrammer. Når du holder musen/markøren over et af de små billeder åbner
der en forstørrelse, og du kan nemt se
om det er det rigtige du har fat i.
Når du klikker på et af de små billeder kan du se et større diagram
nedenunder og du har endda mulighed for at få diagrammet forstørret
endnu mere.
Tallene i diagrammet refererer til tallene i bestillingslisten som du finder
ved at scrolle længere ned på siden.
Og så er det kun et spørgsmål om
at notere hvor mange styks af den
enkelte del du skal bruge og ”Add to
cart”
For at gennemføre handlen er du nødt
til at oprette dig som kunde, men det
går nemt og du bliver vejledt hele
vejen igennem.
BikeBandit er et samarbejde mellem
to firmaer og startede op i 1999.
Reservedelene bliver leveret af House
of Motorcycles - et firma der har mere
end 30 år på bagen.
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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
for more info.
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Gråvejrs grublerier
Af Claus Tassing(2945)
Datoen på kalenderen siger 15. november, og de seneste ugers heftige
regnvejr og isnende storme fortæller
os at sommeren, desværre er ved at
være forbi. Dagen er gået med at pleje

tømmermænd fra gårsdagens julefrokost i Virago Midtsjælland, samt
bøvlet med at få motorcyklerne (tre
styks i det hele)ind i huset. Det har
sin egen hygge at vide, at det første
blikket falder på, når man slår øjnene
op om morgenen, er den blankpolerede Dragstar, som nu står ved siden
af sengen. Omvendt er det også lidt
vemodigt at motorcykelsæsonen nu
definitivt er forbi for i år. Som en
sidste hån fra de lunefulde vejrguder
skinner solen for første gang i flere
måneder, og temperaturen er kravlet
helt op på ti grader. For første gang
i månedsvis er vejene tørre og farbare. Men beslutningen om at trække
motorcyklerne ind i huset er truffet,
og selvom husets frue ser lidt misbilligende på de fede dækaftryk på det
nye gulvtæppe, synes hun dog også at
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være glad for at kunne gå og pudse
lidt på Viragoen, mens vinterens
storme og kulde hersker udenfor.
Det er et par uger siden, vi havde
vores sidste fællestur i klubben, og
trods uldne trøjer og jens-lyner under
goretex-tøjet, der fik os til at ligne op-

pustede michelinmænd, frøs vi som
små hunde i kort snor. Da vi aflagde
et besøg hos Yamaha-forhandleren i
Vordingborg (meget sympatiske folk)
klaprede tænderne i munden på os
som kastagnetter, og fingrene var
følelsesløse trods de tykke handsker.
Det skal påpeges, at man satte stor
pris på den varme kaffe, som blev
serveret ved lejligheden.
Efter dette har vi været til Custom
show i Bellacenteret (i bil) og fundet
inspiration til mange timers arbejde
på dyret i de lange vinteraftener.
Apropos så var store dele af området
omkring messecenteret afspærret
med betonklodser af hensyn til det
forestående klimatopmøde i december. Her skal alle verdenens ledere
diskutere, hvorfor vores klode bliver
varmere år for år. Ikke ligefrem noget
vi har mærket meget til med den
kolde og regnfulde sommer og det
endnu mere våde og kolde efterår. De
sidste par ture på motorcyklen har
nærmest været en skøjtetur henover
en klæbrig asfalt, der var dækket af
vand og løvfald.
Det ændrer dog ikke ved den kendsgerning, at vi kan se tilbage på en
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sæson med mange hyggelige ture og
socialt samvær med de andre
Viragoklubber over et glas velskænket
fadøl. Der er nu ikke noget som en
salig brandert, der kan mindske selv
sprogbarrierer mellem sjællændere og
jyder, og det er med stor entusiasme,
at vi kaster os ud i planlægningen af
næste sommers ture, det internationale træf i Holland, et brag af en generalforsamling og tyve års jubilæum,
for ikke at tale om de andre Viragotræf, som vi naturligvis skal gøre alt
hvad der står i vores magt for at støtte
op omkring.

Lidt flere indtryk fra
Custom Show i Bella
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10.000 kilometer
Af Biker Jens(794)
Så lykkedes det mig igen at runde de
10.000 km.

det skete, - det var i hvert fald her vi
blev grebet af at køre på mc og det var
også her vi fik de første venner, der
også kørte på Virago.
De næste par år blev det til mange
ture til Fyn, Lynge, Jels og Ålborg.
Nogle klubber er
faldet fra, andre
er kommet til Esbjerg, Næstved
og ikke mindst
Virago Østjylland
som jeg kører i
nu.
Vi kører på 11
år, og er blevet
en god flok, som
mødes hver torsdag til fællestur
ud af de små veje,

at børnene er flyttet hjemmefra).
Jeg skulle jo også lige en tur til Næstved for at se hvad de havde startet
op i år. Jeg kom lige en dag for sent
og der havde været rigtig godt gang
i den fredag aften. De var nok lidt
trætte om lødagen skulle jeg hilse og
sige. De gør det om igen til næste år,
og jeg har hørt at de vil holde generalforsamling. Så må jeg jo se at komme
ud af klappen noget før og det er jo en
hyggelig tur derned.
Jeg tog også lige en tur til Esbjerg, og
også her gik jeg glip af festen fredag
aften, men det gjorde nu ikke noget.
Festet blev der alligevel efter at have
tømt en flaske gul gajol og hørt på Icelænder, der startede med at spille for
folk, der sad og halv sov ude på terrassen og to timer efter sprang rundt

Jeg ved ikke hvorfor der er gået 12
år siden jeg har kørt så langt, men
ikke siden jeg var nyforelsket og vi
købte en 535 begge to, har jeg rundet
de 10.000, men da kørte jeg også godt
18.ooo km. Det var jo lige før jeg også
sov på den.
Det startede nok da Maj-Britt og jeg
kørte en tur til Fredericia, hvor der
var mc messe og i en lille kasse på 4 x
4 meter, var der en stand, hvor Virago

Clubben holdt til - og det var jo dem
vi kørte på,(altså Virago). Kort tid
efter drog vi til Fyn, for det var her
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og ender ved én,
som giver kaffe
eller pandekager.
Ellers går sommeren med at
køre på Ø-tur (en
ny ø hvert år) til
Sankthans i Agger, Sensommertræf, og Pinsetræf på
Touring Camp som flere af jer kender
lidt til, ja der er jo nok at køre til (godt

på bordene. De kunne få folk op, og
jer der ikke hørte dem (øv øv for jer)
Selv håber jeg at få muligheden en
anden gang.
Ja ja, den motorcykel, købte lige en 7,5
Virago som jeg bl.a. kørte til Finland på, bare for at vælte, da jeg ikke
kunne vinde under finalekørslen i
slow-kørsel mod en tysk pige på en
535 (hun så også godt ud - griner).
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Steen´s Mc-Center Aps
Dornen 16 - Tarp - 6715 Esbjerg N
Salgsafdelingen: Tlf. 75 16 70 10
MC-lager/reservedele: Tlf. 75 16 70 33
Autoværksted: Tlf. 75 16 70 44

Den har jeg også haft mange ture på, når jeg sammen med
Østjylland har taget på sommerferie til Syd Tyrol, (skal
prøves igen) Harzen, (ikke som de siger) Tjekkiet, hvor vi
kørte 80 km i øs regnvejr i skjorte, (dumt og koldt) Østrig,
her sner og regner det hele tiden (kør uden om) Frankrig,
Normandiet og Alsace, (kan bruge meget mere tid der)
Internationale træf har ført mig til Holland, England,
Sverige, Finland og til et par steder herhjemme og næste
år siger hun, vi skal til Holland, så det skal jeg så.(Håber
vi ses)

Ja ja tiden går, og hun gav mig min nye Midnight Star 1300
- er hun ikke dejlig (altså motorcyklen, griner) og det er
på den jeg har kørt de mange kilometer i år, og håber det
bliver til mange flere næste år, men der er jo lang tid til vi
kan komme ud at rulle igen, og møde jer alle sammen, så
derfor har Virago Østjylland lavet en lille fest. (se andet
sted i bladet)
Kan I ha’ en rigtig GOD JUL OG ET GODT NYTÅR og
måske ses vi d.13-14/2 2010
Hilsen Biker Jens og Virago Østjylland

Brugte velholdte YAMAHA Virago’er
Årgang Model - farve

Km

Pris

2000

XV 535 Virago DX sort/bronce, ekstra
udstyr

15

59.900

2001

XV 535 DX sort/bronce, 1 ejer, fuld
servicebog, 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

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

56
miles

39.900

1998

XV 1100 Virago bordeaux, 1 ejer,
fremflytter, sidetasker

66

64.900

2000

XVS 650 Dragstar, lilla, ekstra udstyr

38

69.900

1998

XVS 650 Dragstar blå/sølv, står 100%
original, virkelig flot

13

62.900

2006

XVS 650 Dragstar, sølvmetal,

2

89.900

2006

XVS 1100 Dragstar Classic rødmetal,
1 ejer, fuld servicebog, fabriksgaranti til
mc er 5 år, meget ekstraudstyr

4

129.900

2008

XVS 1100 Dragstar Classic, sort, 1 ejer,
vindskærm, styrtbøjle, ekstra lygter

1

139.900

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

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

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

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
mcredaktionen@yahoo.dk

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

