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Forsidefoto: Næsten lige så gammel som klubben. XV
1100 tilhørende Jelsi(123). Er den mon blevet vasket siden?
Fra redaktionen
Sne, frost - bliver det da aldrig forår... Vi trænger i den
grad til at se forårstegn... Men nu lover de trods alt tø her
sidst på ugen... Nå ja - er der måske nogen der ikke har
oplevet, at det blev forår og sommer igen..
Og til foråret så bliver der kaldt sammen til generalforsamling. Annoncen er faktisk med i dette News.. Jubilæumstræf.. Der er noget at se frem til..
Og så må I godt lige give lyd fra jer. Der skal laves et jubilæumsnummer af News for at fejre de 20 år. Men jeg kan
ikke gøre det uden jeres hjælp.
Mail - ring - bare giv lyd fra jer.
Chefen (1683).

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



News

Nyt fra bestyrelsen
Ak ja, sne, sne og atter sne, der er sne
alle vegne, og hvad har vi så brugt
denne vinter på. Virago Østjylland
afholdt et særdeles godt og vellykket
vinter træf, et træf Virago Øst gerne
vil afholde flere af i de kommende år.
Vi nærmer os nu foråret og alt skal til
at klappe og gøres klar, motorcyklen
skal gøres klar til endnu en sæson og
de sidste nye dimser skal skrues på.
Og når det er ny sæson har de forskellige klubber og bestyrelser travlt med
at planlægge træf og arrangementer
til den nye sæson 2010.
Virago Midtsjælland er i fuld gang
med at arrangere årets generalforsamlings træf, og husk - det bliver
ikke noget helt almindeligt træf,
for Virago MC Club Danmark fylder nemlig 20 år i år. Jubilæet bliver
afholdt i sammenhæng med general-

Kontingentrestancer.
Så er vi startet på en ny sæson. I december blev der udsendt kontingentopkrævning for år 2010.
Hvis dit melemsnummer optræder
her i listen betyder det, at der ikke er
registreret nogen indbetaling.
Har du glemt det - eller er der måske
begået en fejl eller er girokortet blevet
væk. Så kontakt Johan Asring på mail:
johan@asring.dk eller på mobil
tlf. 29 89 70 06, så kan vi få opklaret
misforståelsen eller sendt et nyt girokort til dig.
54, 122, 123, 238, 245, 267, 430, 517, 579,
608, 615, 621, 653, 708, 725, 785, 797,
849, 855, 856, 967, 987, 1101, 1521, 1656,
1695, 1789, 1791, 1858, 1869, 2022, 2024,
2045, 2084, 2131, 2135, 2152, 2154, 2160,
2197, 2200, 2217, 2277, 2290, 2408, 2410,
2415, 2426, 2465, 2492, 2539, 2565, 2617,
2629, 2659, 2665, 2776, 2785, 2788, 2791,
2793, 2801, 2810, 2825, 2827, 2861, 2867,
2874, 2884, 2905, 2919, 2925, 2965, 2988,
3005, 3006, 3019, 3029, 3039, 3043, 3049,
3051, 3055, 3063, 3079, 3081, 3083, 3088,
3103, 3104, 3120, 3123, 3126, 3127, 3142,
3158, 3159, 3161, 3162, 3164, 3165, 3167,
3168, 3173, 3181, 3182, 3183, 3186, 3187,
3189, 3194, 3202, 3214, 3215, 3217, 3219,
3222, 3224, 5001, 5003, 5009, 5010, 5011



forsamlingstræffet i Lov, lidt uden for
Næstved.
Lokalklubberne kommer også med
deres traditionsrige træf rundt
omkring i Danmark, så vi kommer
i hvert fald ikke, til at kede os når vi
skyder sæsonen i gang.
Holland står for skud, de skal nemlig
afholde internationalt Virago træf i år.
Jeg var der personligt i 2004 og syntes
det var et kanon område de har fundet til træffet og et godt træf de stiller
på benene, så skynd jer ind på
- www.viragostarclub.nl og tilmeld jer, da de kræver tilmelding, for at gøre alt så optimalt for dig
og mig.
Nu jeg skriver internationalt træf, så
kan jeg nævne at planlægningen til
det danske er i gang. Ja, det er blevet
vores tur til igen at afholde internatio-

nalt træf. I år 2011, er det Virago MC
Club Danmark der skal være værter
og vi går 100 % efter at få træffet
afholdt i Jylland. Vi har under nogle
møder snakket om hvor og hvordan
vi skal afholde træffet, og træffet
bliver afholdt i DK regi, men vi skal
bruge al den hjælp vi overhovedet kan
få fra lokalklubberne, så skal vi nok
få det hele til at løse sig. Skulle det
vise sig at vi kan stå med overskud,
skal vi også nok finde på en rigtig god
løsning på anvendelsen af disse.
Ellers er vi bare i fuld gang med
forberedelserne til den nye sæson, og
vi modtager gerne ris og ros, forslag
til ting og sager vi skal kigge på for at
gøre klubben endnu bedre.
Formanden
Nichlas Nielsen (2993)

Siden sidst...
Virago Syd afholder generalforsamling og julefrokost d. 13 marts hos
Karl Murer og Jane i Agerbæk.
Det vigtigste emne på dagsordenen er
selvfølgelig planlægningen af vores
øtur. En årlig
tilbagevendende
begivenhed hvor
vi besøger en
dansk ø, hvor der
skal sejles til - Fyn
er jo så dog heldigvis udelukket.
Der er jo kommet
en bro op.
I 2009 var vi på
Bornholm - så
turen i år vil gå til
en ø!!!
Nærmere information efter generalforsamlingen.
Et medlem har
foreslået Harzen - medlemmet er
nu ekskluderet.
Virago Syd består i dag af ca. 20
medlemmer.

Siden sidst...
Har klubben været i lidt vanskeligheder. Den korte historie er at nogle
medlemmer ville køre til højre og
andre ville til venstre. Dette kunne
måske have været håndteret en anelse
mere elegant, men resultatet er og bliver, at alle implicerede må betragtes
som tabere. Dette gælder både klubben og medlemmerne, samt begge bestyrelser. Vinteren er blevet brugt til,
at vi alle kunne slikke vores sår, så vi
på bedst mulig vis kan komme i gang
med en fremadrettet sæson. Klubben
har i mellemtiden fået ny bestyrelse,
der er et billede andetsteds på siden
hvor I kan se de nye hoveder.
Nu er der sikkert en lille fyr et sted
i Sønderjylland der vil sige: ”For f....,
ham den store har sgu’ da lige sagt på
sidste GF, at han ikke havde tid til at
være formand, og nu står det tykke
dyr der på billedet :-)”. Ja, det er rigtigt
Jelsi, der er bare sket det i mellemtiden, at jeg er gået hen og er blevet
arbejdsløs. Det var jo ikke en del af
planen.
Derudover venter hele klubben bare
på, at det kan blive ordentligt vejr, så
vi kan få gang i vores maskiner og
gøre det vi bedst kan li´, nemli´at køre.
Vi har til hensigt at skrive et par ord
om klubbens liv og levned og håber
at vores side her i bladet kan komme
andre til gode.
Formanden/ViragOle/Kattekællingen.

Fra venstre ses Nana Heftye, Johan Asring, Ole Nielsen, Malene Haahr og
Kjeld Jacobsen.
Marts 2010
2.

Vinterhygge i Valby

Gl. Køge Landevej

18:30

25.

Bakken åbner

Isbjørnen/Langelinie

17.00

27.

Generalforsamling i
Virago MCTurklub

Gl. Køge Landevej
I år med “AfterParty”

Info
følger

Malene

ViragOle

April 2010

17.

“Yamahadag”

Aut. Yamaha forhandlere

Maj 2010

21.-23.

Pinsetræf

Virago Øst

29.

Generalforsamling

VMCCDK
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Vintertræf 2010 - Syd var i Øst
Af Jelsi(123)
Virago Syd var inviteret til Vintertræf
hos Virago Øst på Touring Camp d. 13
februar.

Vi mødte talstærkt op - 14 - mand. Der
var vist også et par kvinder imellem.
Vi blev placeret rundt omkring i hytter, hvilket nok var en god idé, da der
var fjorten grader øl udenfor.
Et super arrangement. Vi holdt fødselsdag i en af hytterne - hvad I også
kan se ud fra billederne - med kage og

fødselsdagsøl.
Fandt egentlig
aldrig ud af
hvem der havde
fødselsdag, men
kagen var god
og øllen kold.
Senere på dagen

slog vi katten af tønden, men vi blev
snydt - der var ingen kat i tønden,
men til gengæld var det dejligt fodkoldt.
Senere var der aftensmad af den fineste slags. Aftensmaden forløb dejligt
bortset fra at Jelsi tror, at Chrome er
ved at være gammel, for han var helt
vild med suppe-steg-is musik. Han
sad helt med tårer i øjnene.
Men senere på aftenen fik bandet
rigtigt styr på musikken og danseglæden. Et rigtig godt band..
Vi gik alle glade i seng - nogen mere
glade end andre. Nogen af dem der
var mest glade var også dem der



News

Øst for et kanon træf og håber det
bliver en årlig tilbagevendende kold
begivenhed.
Lige en tak fra Syd til BikerJens for et
godt initiativ.
Vi er allerede ved at pakke cyklerne
til generalforsamlingen i Næstved
ovre hos Virago Midtsjælland og vi
har hørt noget om, at der vist også
er 20 års jubilæum i Virago MC Club
Danmark.

snorkede højest. Vi stod op til det
perfekte morgenbord. Fik sagt farvel
i al fordragelighed og takker Virago



News

International Træf 2011 - Virago Syd har nogle ideer..
Af Redaktøren(1683)
Det var med lidt betænkelighed,
da nogle lokalklubber diskuterede
muligheden af at stå for afholdelsen
af det Internationale Træf i 2011.
Så kom Jelsi fra Syd med den idé at
Virago MC Club Danmark skal stå
for selve afholdelsen.
Og det kommer til at foregå på
denne måde. Alle formænd fra lokalklubberne danner et træfudvalg.
Virago Syd har foreslået at træffet
bliver afholdt i Jels på det lokale
sportsanlæg og vandrehjem. Der
er masser af plads og en idrætshal
til fest. Vandrehjemmet/køkkenet
vil kunne stå for al maden og har
kapacitet til at bespise 1000 personer.
Altså mere end det antal der kan
forventes til træffet.
Alle de opgaver der er forbundet
med et så stort træf bliver fordelt
mellem klubberne f.eks. vil Virago
Syd tage sig af alt, hvad der har
med pladsen at gøre, dvs. toiletter, afmærkninger, borde/bænke,
skiltning til træfpladsen, fællesturen
– en fordel, da det er dem, der har
lokalkendskabet og kan tilrettelægge
en god tur i det sydjyske. Koda - musikafgift og spiritusbevillinger vil de
også tage hånd om.
Så mangler der klubber der kan tage
af alle de andre opgaver.
Der skal være en klub til at tage sig
af indskrivninger - udsendelse af
invitationer. Det økonomiske skal
der også styr på.
Der skal være hjælp i køkkenet – til
borddækning – til pasning af baren
– udformning af barvagter- planer.
Oprydning og her tænkes der ikke
kun på efter træffet, men også under
træffet.
Konkurrencer – hvilke skal der være
– regler – præmier.
Der skal organiseres et marked
udenfor - der skal inviteres motorcykelforretninger – testbænk – lædervarer - accessories - etc....
Virago Syd har kontakter til en lokal
pølsevogn der kan være på pladsen
alle dage, så der er mad til træffolket



hele dagen.
Udendørs bar – opbygning – bemanding.
Indbetalinger er der nogen der skal
holde styr på, så her er også en opgave.
For dem der kommer før træffet - skal
der være mulighed for indkvartyering
på campingplads. Der er ca. 100 m på
gåben mellem pladsen og campingpladsen. På vandrehjemmet er der ca.
40 senge som kan bookes. Der skal tages beslutning om nogle af værelserne
måske skal være forbeholdt personer
der ikke tåler at sove i telt, men det kan
overlades til formændene i træfudvalget. Men under alle omstændigheder
er bookningen af værelserne også en
opgave der kræver en tovholder.
Træffet starter torsdag eftermiddag og
slutter søndag middag. Dvs. der reelt
vil være 3 gange aftensmad og 3 gange
morgenmad. Torsdag vil det være
vanskeligt at planlægge aftensmad,
men måske kan der laves forhåndstilmeldinger.
I den pris der skal udregnes til deltagerne skal der så kun indgå de 2 gange
aftensmad og 3 gange morgenmad.
Middagsmad vil for deltagerne være
for egen regning, men cafeteriet og den
udendørs pølsevogn vil være åben, så
der er muligheder nok. Evt. kan der
indkøbes smørrebrød hvis formændene
og træfudvalget mener at det vil være
en god idé.
Sponsorater vil også være et af de emner der skal arbejdes med. Det vil være
nødvendigt at få ting og sager samlet
sammen til præmier og evt. lotterier.
Der er allerede blevet afholdt et ultrakort møde på Touring Campen i forbindelse med Vintertræffet og lørdag
d. 6 marts afholdes der igen et møde på
pladsen i Jels.
Hvordan de forskellige opgaver bliver
fordelt mellem klubberne er så op til
formændene. Det bliver deres opgave at
organisere nogle frivillige til at hjælpe.
Forhåbentlig kan der samles så mange
frivillige at der også bliver fritid til alle.
Tanken om at have barvagt 2 aftener
i træk er ikke lige frem tiltalende. En
aften kan gå, men så vil man jo også
gerne have lov til at holde fri en enkelt

aften så der er mulighed for at nyde
træffet og måske ikke lige tænke over
indtaget.
Allerede nu er der taget beslutning
om at alle skal betale for deltagelse i
træffet – også de frivillige. Det er ikke
vigtigt for Virago MC Club Danmark
at træffet bliver en overskudsforretning, men at vi får et kanontræf og
får vist de andre Virago/Star klubber
fra resten af verden at vi godt kan
her i Danmark. Det er jo ikke hvert år
der bliver afholdt Internationalt Træf
herhjemme. Selvfølgelig håber vi at
se nogle Virago/Star kørere som ikke
kører i klub deltage i arrangementet
både som deltagende, men også som
frivillige. Også Virago/Star kørere der
ikke i dag har nogen tilknytning til
VMCCDK er selvfølgelig velkomne
og der vil ude hos de forskellige
Yamaha forhandlere blive reklameret
for træffet. Vi regner selvfølgelig med
at også Yamaha vil gøre sig synlige
på træffet. Vi Virago/Star folk kan jo
godt lide at møde nye mennesker.
Vigtigt - vigtigt
Vi mangler ideer - hænder - dette er
altsammen kun forslag fra Virago
Syd, men formanden i VMCCDK har
sagt god for ideen og arbejder aktivt
for at det skal lykkes ud fra den korte
skitsering.
Så nu er næste step at få arbejdstøjet
på Er der en derude, der brænder for at
stå som den der samler alle trådene
og som kan skubbe lidt i den rigtige
retning - så meld dig.
Det betyder ikke at du skal gøre hele
arbejdet, men du skal have det store
overblik og mandsmod og hjerte til at
uddelegere arbejdet og samle trådene
igen. At der skal mandsmod til betyder dog ikke at det ikke må være et
kvindehjerte der banker.
Logoet er også vigtigt - kom med
forslag
Indtil videre kan alle ideer - forslag osv. sendes til formanden for
VMCCDK. nichlas_the_man@ofir.dk

News

Side 9 medlemmerne

Et bevis på at Virago MC Club Danmark´s medlemmer godt kan hygge sig trods sne og frost.
Glimt fra Virago Østjyllands Vintertræf 2010

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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”Yamaha vil være nr. 1 igen til sæson 2010!”
Pressemeddelelse fra
Yamaha Motor Scandinavia
Med en 18,1% markedsandel blev
2009 et historisk godt Yamaha år, med
den absolut bedste markedsposition i
mere end 7 år.
Et sådant resultat forpligter, og situationen i 2009 har virkelig sat streg
under det faktum at danske MC kunder dels tænker med pengepungen,
men også sætter ”tryghedsgaranti” og
kvalitets indtryk højt.
Yamaha har derfor valgt at fortsætte
strategien med at tilbyde skarpe kampagne priser indenfor hvert produkt
segment, samt fortsætte med 5 års
”tryghedsgaranti” på Yamaha MC
over 250cc hos samtlige 16 Yamaha
MC forhandlere.
Yamahas racer dominans skal
fejres med kampagne på R6 og
R1
Ud over en succes på salgsstatistikkerne blev 2009 ligeledes
året hvor Yamaha høstede VM
sejr i MotoGP, Superbike og supersport.
Det har fået Yamaha til at satse
ekstra hårdt på dette segment, og
affødt at Yamaha har fundet nogle
2007 udgaver af R6 og R1 og konverteret disse til henholdsvis Ben Spies
(Superbike verdensmester) og Cal
Crutchlow (Supersport verdensmester) ”replica” modeller. Disse er monteret med ”front sticker” og bagsæde

10

cover, og leveret i begrænset antal.
Custom er et vigtigt segment for
Yamaha
De seneste år har salget af Custom
maskiner været en anelse svingende,
men for sæson 2010 vil Yamaha gøre
en stor indsats for at ”booste” den
afslappende motorcykel stil. Derfor
har Yamaha
blandt andre
sænket prisen med

kr. 30.000,- på
XVS1300A ´08,
således at prisen ender på
overkommelige
139.998,-.
I den mindre
ende af Yamahas

Custom line-up er der også penge
at spare, og hvis man er hurtig kan
man nå at få fingrene i en Yamaha
YBR125C ´08 til kr. 16.998,- (nedsat kr.
8.000,-)

Model

Stort ”street” mellemsegment.
I prisniveauet kr. 70.-110.000
er konkurrencen for 2010
skærpet yderligere, primært blandt de japanske
mærker. Her svarer Yamaha
igen med stærke kort som:
WR250X Super motard
´08 kr. 69.998,- (nedsat
kr. 30.000,-), MT03 ´08 kr.
69.998,- (nedsat kr. 25.000,-),
FZ6-S ABS ´08 89.998,- eller
en nedsat FZ6-S S2 98 hk
ABS ´08 til kr. 109.998,-(nedsat kr. 10.000,-).
Er man til 150 heste og
1000cc er FZ1-S på kampagne til kr. 149.998,-. Vil man
have den med ABS koster
den kr. 10.000,- yderligere!
Begge varianter er nedsat
kr. 10.000,- i forhold til 2009
sæson.
Alt i alt bliver 2010 en spændende motorcykel sæson…

Redaktionen: Her er mange
muligheder for en ny cykel....
Yamaha har også gode priser på
Superbike og Supersport. Priserne for disse typer af cykler
kan ses på vores hjemmeside.

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

125 CC:
YBR 125
YBR 125
YBR 125 Custom
WR125R
WR125X
YZF-R125
YZF-R125
Street:
MT-03
FZ6-N (78 hk)
FZ6-S ABS (78hk)
FZ6-S2 98 hk
FZ6-N S2 ABS
FZ6-S S2 ABS 98 hk
XJ6-N
XJ6-N ABS
XJ6 Diversion
XJ6 Diversion
XJ6 Diversion ABS
XJ6 Diversion ABS
XJ6 Diversion F
XJ6 Diversion F ABS
FZ1-N
FZ1-N
FZ1-N
FZ1-N ABS
FZ1-S
FZ1-S ABS
FZ1-S
FZ1-S ABS
XJR1300
XJR1300
MT-01
Vmax
Touring:
TDM900 ABS
FJR1300A
FJR1300A
Off-Road:
WR250R
WR250X
XT660R
XT660SM
XT660Z TENERE
Custom:
XVS950A
XVS950A
XVS1300A
XV1900
XV1900
Maxi Scooter:
Cygnus 125
Cygnus 125
X-Max 250
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Årgang BEMÆRKNINGER:

2010
2009
2008
2010
2010
2009
2010

NYHED

2008
2008
2008
2007
2008
2008
2010
2010
2009
2010
2009
2010
2010
2010
2008
2008
2010
2010
2007
2008
2010
2010
2007
2008
2008
2010

Kampagne - spar kr. 25.000
Begrænset antal
Begrænset antal
Kampagne - spar kr. 10.000

KAMPAGNE - SPAR KR. 8.000,-

Kampagne - spar kr. 10.000

Begrænset antal
Begrænset antal
NYHED - Intro pris
NYHED - Intro pris
SP Sølv - Kampagne -spar kr. 10.000

Spar kr. 10.000./ ABS Version kr. 10.000 ekstra

Kampagne - spar kr. 30.000

2008
2009
2010
2008
2008
2010
2010
2010
2009
2010
2008
2008
2009
2008
2010
2010

Pris

23.998
19.998
16.998
41.998
47.998
44.998
49.998
69.998
79.998
89.998
99.998
109.998
109.998
94.998
104.998
94.998
107.998
99.998
113.998
114.998
119.998
139.998
149.998
174.998
179.998
149.998
169.998
194.998
199.998
129.998
149.998
199.998
399.998
119.998
289.998
299.998

Kampagne - spar kr. 25.000
Kampagne - spar kr. 30.000

Kampagne - spar kr. 30.000
Kampagne - spar kr. 50.000

Kampagne - spar kr. 6.000
NYHED

69.998
69.998
89.998
99.998
119.998
139.998
159.998
139.998
229.998
279.998
19.998
25.998
54.998
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Snart sæson for at trille - vintersysler
Af redaktøren(1683)
Nu er det snart sæson og vi skal ud på
landevejen igen... Lige nu ser det dog
ikke for lyst ud - sne og frostgrader...
Nå - ja. Salt har de jo ikke mere af, så
kromen holder nok, men der skal vist
mere end ét kørekursus til for at holde
cyklen på vejen. Jeg har i hvert fald
ikke lyst til at trække min lille skat
ud i det danske vintervejr og lige tage
en lille tur. Men det er jo ikke ensbetydende med, at hun bare skal stå og
støve til. Nej det er jo netop denne tid
der skal udnyttes til at nusse lidt om
hende.
Mulighederne er mange....

fået monteret et nyt sæde. Både sæde
og gaffelkit er indkøbt ved TekCoach.
Og et nyt sæde er jo en overkommelig
opgave hvis der skal ske lidt mere end
bare en grundig omgang polering. Og
der er mange muligheder.
Jeg har spurgt Thomas Krebs fra TekCoach om de forskellige muligheder
og han har sendt billeder og information omkring sæderne.
Det kan lade sig
gøre at få et flot
håndsyet sæde
til både Yamaha
Virago modellerne
og Star modellerne.

Eksempler på
forskellige
mønstre.
Gaffelkit og sæde på XV535 - tilhørende Jan Petersen(3103)
I News nr. 4 2008, var der
en artikel om ombygning
af en XV535 med et 14
graders gaffelkit fra AME.
Jo - skal der virkelig nusses er det jo en mulighed.
Men mindre kan vel også
gøre det.
Var det noget med et nyt
sæde?
Jan Petersen - som ejer
XV535’eren havde også
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Firmaet TekCoach har vist Danmarks
største udvalg af håndsyede sæder,
der både kan leveres i kunstlæder og
som ægte læder.
Det unikke er, at der findes forskellige
udformninger. Man har selv mulighed for at vælge farven og altså også
materialet til sædet. Selv farven på
tråden der bliver brugt til at sy sædet
sammen med kan du selv bestemme.
Det samme gælder hvis du vælger

News

kraftig metalplade, hvorpå man formstøber sædets udformning med sprøjteskum, hvilket giver en rigtig god
sidekvalitet og stabilitet. Sædet bliver
overtrukket efter gamle traditioner
på en fabrik i Tyskland, hvor man har
fremstillet sæder i over 30 år.
Og hvis du er til nitter og knapper er
der selvfølgelig også mulighed for at
få det påsat. Lige som man ønsker det.

at få syet et mønster på selve sædet.
Eller få lavet en stikning hvor de for-

Pudsning !
Jeg er nu meget godt tilfreds med mit
sæde, så jeg klarer mig med en gang
pudsning.
Og det der med at pudse, er vist en
tros sag. Nogen klarer sig med at
vaske godt med en god shampoo
- autoshampoo vel at mærke. Og så
deler vandene sig igen. Nogle blæser
vandet af, andre gør slet ikke noget.
Jeg har det nu godt med mit gammeldags vaskeskind.
Og så skal hun have en omgang. Lakerede dele får en gang lakrens. Det
kan faktisk tage de fine ridser som vel
uundgåeligt dukker op når vi bruger
den dejlige cykel. Og så lige en gang
lakforsegler. Så er det kromen og alu’
der står for tur.
Autosol er
vel noget
vi alle kender.
Her er der også delte meninger.

skellige dele af sædet er syet sammen.
Vil du have lavet et specielt mønster
er der selvfølgelig også
mulighed for dette. Her
skal man bare levere en
billedfil med mønstret, så
man kan sy efter det.
Og nok så vigtigt - sæderne leveres klar til montering og kræver ikke ekstra
monteringsmateriale. De
passer perfekt til de bestående monteringsbeslag.
Sæderne er bygget på en
Jeg bruger det faktisk ikke til cyklen.
Autosol kan bruges til meget, men
personligt synes jeg, det er lidt for
skrapt til den fine krom. I stedet bruger jeg ChromeMagic og
AluMagic.
Det fungerer stort set
som Autosol, men
er ikke så
grov. Og så
indeholder
det voks,
så resultatet holder
længe.
På nogle
områder
er jeg lidt
doven, så
jeg har ikke

Du kan finde mere information på
www.tekcoach.dk/ame.
Nå jo - hvis du har fået mod på et
gaffelkit er det også TekCoach du skal
have fat i. De leverer de eneste godkendte langgaffelkits i Danmark.

ulejliget mig med at finde ud af hvem
der faktisk forhandler det. Jeg køber
det over nettet. Prøv at se på www.
classictrim.dk.
Og så til den sidste lille del. Alt det
skidt der bare ikke er til at få af. Asfalt
- fastbrændte såler... Vidundermidlet
brun sæbe. Rigtig krystalsæbe. Der
skal bare lige smøres et tyndt lag på
det fastbrændte og så skal det pakkes
ind i husholdningsfilm. Lad det sidde
natten over - pil filmen af og vask
godt og grundigt. Voila er det fastbrændte væk og pletten skal bare lige
shines op med noget af det magiske
pudsecreme.
Og så er cyklen næsten klar til at
komme ud i det dejlige forårsvejr og
trille en tur... Sædet og taskerne - og
ikke at forglemme - tøjet skal lige
have en omgang læderfedt, men det er
en helt anden sag....
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Generalforsamling 2010
Af Claus Tassing(2945)
Tænk at Virago Danmark nu har
eksisteret i tyve år. Man kan ikke lade
være med at tænke på, hvad der er
sket i denne tid.
Knægten, der lå i barnevognen dengang og lignede en rynket flæskebudding, er nu et hoved højere end både
undertegnede og min kone. Ja, hun er
sgu også vokset, selvom det ikke er så
meget i højden. Hvis nogen dengang
havde fortalte mig, at hun en dag ville
tage kørekort til motorcykel og deltage i alverdens rejser rundt i Europa
sammen med mig, ville jeg nok have
trukket lidt på smilebåndet og ment,
at dette var ønsketænkning.
Men tænk på alle de forandringer
som er sket i verden siden dengang:
Den kolde krigs endeligt, angrebet på
World Trade Center, invasionen af Afghanistan, afsættelse af Saddam Hussein, konflikten i Dafur, selvmordsbomber i Londons undergrundsbane,
tsunamien i Indonesien, Orkanen i
New Orleans og et klimatopmøde
i København afløst af den koldeste
vinter i nogen bikers minde, for blot at
nævne nogle af tingene.
I Virago Danmarks regi er der også
sket forandringer, selvom de måske
ikke har ændret verden så radikalt.
Den trofaste og legendariske Virago
er for manges vedkommende blevet
udskiftet med de nyere og tungere

Star-modeller, hvilket ikke kan forbavse, da de fleste af os også er øget
op i vægt.

Man skal måske heller ikke bare kigge
tilbage, men også tænke lidt over
klubbens fremtid. For mig er det ikke
af så stor betydning, om man kører
Virago eller Star, og jeg mener fortsat
at klubben skal bevare sit navn, fordi
det var Viragoen, som startede det
hele. Vores store udfordring i fremtiden ligger i at sørge for at de nye
medlemmer i de forskellige lokalklubber har en følelse af at være velkomne
og blive en del af det kammeratskab
som mange har opbygget gennem en
årrække. I vores egen lokalklub har vi
selv fået nogle nye ansigter, og det har
været skønt at opleve deres entusiasme og engagement.
Skulle det have forbigået nogens

opmærksomhed, afholder vi i Virago
Midtsjælland den kommende generalforsamling i Lov, som er en lille by
mellem Næstved
og Vordingborg
på Sjælland. Nogle
af jer kender allerede vejen dertil,
og vi skal nok sørge
for, at der er skilte
som viser vej, når i
kommer derned af.
Vi glæder os til at
se rigtig mange og
gøre 20 års jubilæet
til et brag af et træf.
Fredag aften har
vi hyret Heart On
til at spille (nogle kan måske huske
dem fra sidste år) og lørdag spiller
White Knight. Der vil naturligvis
være sørget for masser af drikkevarer,
lækker mad og lotterier med spændende præmier. Yamahaforhandleren
fra Vordingborg stiller op med en
masse spændende ting og sager, og vi
regner med at der vil være forskellige
boder med bikerstuff. Endelig regner
vi med, at der bliver rigtigt mange på
fællesturen, som kommer til at løbe af
staben en time efter generalforsamlingens afslutning.
Endelig skal det afslutningsvis påpeges at formanden for Virago Midtsjælland aldeles ikke savner mådehold
udi indtagelsen af alkohol. Når jeg
ved vort træf sidste år i bogstaveligste
forstand pludselig befandt mig på
gyngende grund, var det fordi, der
ikke var mødt så mange frem som
forventet, og jeg så det som min pligt,
at kompensere for dette ved at hælde
det forventede kvantum spirituosa indenbords, for at de udeblevne gæster
ikke skulle betyde underskud i barens
regnskab. At dette var en meget krævende opgave, kan bevidnes af de tre
klubmedlemmer som fik bragt mig
ned til teltet. Deres indsats vil blive
husket.
Redaktionen: Billeder af Heart On. Bandet der spiller fredag aften
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Næste år - nej i år....
Ja - det er faktisk i år vi har jubilæum... En klub der har bestået i 20 år.
Egentlig godt gået. Og det skal altså
fejres. Ikke blot med et brag af et træf,
men også med et jubilæumsnummer
af det blad du sidder med i hænderne.
En jubilæumsnummer der skal fortælle historien bag og om jubilaren.
Men intet jubilæumsnummer uden
jeres hjælp. Det er jer der skal fortælle
historien 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)

Køb/Salg/Bytte
Medlemmernes gratis markedsplads

SÆLGES
XV 1100 med nye dæk og nyt batteri ,
meget udstyr pris 35000 kr

Henvendelse:
Tonny(448)
Mobil 2013 1067
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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
for more info.
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Gør det selv !!
Af Claus Tassing(2945)
Uanset hvor man bevæger sig hen
mødes man af alskens gode råd til,
hvordan man kan spare penge ved
selv at udføre tingene. Der er stort
set slet ingen grænser for, hvad man
kan gøre selv. Almindeligvis betragter jeg det som en udmærket ide, for
som man jo siger er selvgjort velgjort.
Derfor har jeg da også ved talrige
lejligheder kastet mig ud mange selvgjorte projekter; tapetsering, maling,
udskiftning af lamper, samling af
skabe, borde, stole, hønsehuse og kaninbure, for blot at nævne nogle. Nu
er det her jo et motorcykelblad og der
kunne blandt læserne være enkelte
som spurgte sig selv, hvad i alverden
rager alt det mig?
Jo, for når det kommer til ens kæreste
eje; kværnen, svinet, dyret, så er der
ingen ende på alle de opfordringer,
man mødes med om at gøre det selv.
Og når man så til omgivelsernes
forfærdelse fastholder, at man under
ingen omstændigheder vil rode med
mekanik selv, ja, så kigger folk på mig
med samme forundring, som var man
en blotter på en badeanstalt.
Nu skal det siges, at da jeg i tidligere
tider med krum ryg gav mig til at
splitte en motorcykel ad, var det med
en væsentlig mindre viden om mekanik, end jeg har i dag.
Min debut som mekaniker fik jeg, da
jeg i midten af halvfjerdserne splittede
min Triumph til atomer. Trods talrige
forsøg og mange gode råd fra venner, var det mig umuligt at få den til
at gå på højre cylinder. Først mange
måneder efter, da jeg havde solgt den
til en aldeles latterlig pris, fandt jeg ud
af at den der mærkelige pind, som jeg
havde haft til overs ved samlingen,
viste sig at være en stødstang.
Denne oplevelse burde have kureret mig fra yderligere forsøg, men
nej. At udskifte en olieindikator på
min Yamaha XS 500 burde være en
overkommelig opgave. Den var en
lille smule konisk i gevindet, og den
eksisterende olieindikator var kun
skruet halvvejs ned, hvilket undrede
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mig. Men da motoren var varm, var
det en let sag lige at skrue sådan en
lille fætter helt i bund. Da motoren
langsomt blev afkølet og trak sig sammen flækkede hele motorblokken, en
reparation på næsten ti tusinde. Man
kunne på dette tidspunkt købe en ny
motorcykel for 16000, så det var efter
datidens forhold en bekostelig affære.
At stramme en kæde på Suzukien,
som jeg senere erhvervede mig, burde
være en smal sag. Det er det også,
hvis jeg som i dag havde vidst, at man
strammer kædestrammerne i begge
sider, således at de to mærker står helt
ens. Denne viden havde jeg imidlertid ikke på dette tidspunkt, hvilket
resulterede i, at kæden sprang ude på
motorvejen og smadrede hele bundkarret. Jeg var lige ved selv at blive en
parentes i ulykkesstatistikkerne ved
samme lejlighed.
Jeg har heller ikke tal på alle de
gange, jeg har prøvet at lappe et
punkteret dæk på mine motorcykler. Efter sigende skulle man kunne
krænge dækket på med hænderne,
ganske uden brug af værktøj, efter
at have lappet slangen, men sandheden er en anden. Der mangler altid
lige de sidste centimeter, som gør at
man kan få skidtet på fælgen og efter

timers desperate forsøg griber man
til sidst til brugen af et dækjern. Tro
mig, det er altid først når hele skidtet sidder perfekt på fælgen, at man
hører den grådfremkaldende lyd:
Pssssssss…Der indikerer, at man nu
for femoghalvfjersenstyvende gang
har prikket hul på slangen. Og skulle
man fejlagtigt tro at ens jeremiader er
overstået, så forestil jer hvordan man
efterfølgende forklarer mekanikeren,
at man aldeles ikke er kørt igennem et
tæppe af partisansøm.
Det er da også med fare for at skabe
forsidestof på tabloidaviserne, at jeg
bider frustrationerne i mig, når konen
henkastet påpeger at ”alle andre
mænd selv reparerer deres motorcykler” og ”har du tænkt på alle de
penge, vi ville kunne spare.”
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 kends-

News

gerning, at vi kan se tilbage på en
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.

Redaktionen : Det kan være det var på
tide at de gamle vinter sammenkomster
blev genoptaget. Engang i tidernes morgen i Virago Vestjylland arrangerede vi
”Pudsekurser”. Lærerigt med fif til både
det ene og det andet. Det var måske en
mulighed for andre lokalklubber.
Billderne stammer fra et af disse kurser.
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Yamaha Store Ringsted
Af ”Journalistpraktikant” Johan(2533)
De lidt ældre læsere med interesser
indenfor speedwaysporten kan måske
huske Jan Holm Nielsen der nok
havde sine bedste resultater på græsbanerne. Jeg tror ikke det er forkert at
sige, at han der tilhørte den europæiske elite.
For 1½ år siden overtog Jesper Poulsen og Jon Jørgensen forretning og
værksted. De har deres baggrund som
mekanikere og med stor interesse i
motocross. Forretningen har tidligere
henvendt sig til motocross og speedway udøvere, men tager altså nu
springet til fuldt program for Yamaha
gademaskiner, udstyr og service. Når
bladet her læses er deres nyansatte

Fra 1. Januar 2010 skiftede JHN Racing i Ringsted navn til Yamaha Store Ringsted og er blevet
autoriseret Yamaha forhandler og værksted.
Forretningen og værkstedet, som er beliggende
på Fluebæksvej 200, 4100 Ringsted ( i Benløse tæt
på motorvejen) er oprindeligt startet af Jan Holm
Nielsen.

mcmekaniker også godt i gang med
arbejdet på det veludstyrede værksted.
Forretningslokalet manglede ved mit
besøg de sidste ændringer. Der skulle
lige væltes en væg og udskiftes en
disk, så de nye maskiner kan vises i
de rette omgivelser. Når det er overstået og sneen er væk har Jesper og
Jon planer om et åbent hus arrangement for at vise forretningen frem og
møde Yamahaejere fra Midt- og Vestsjælland – ligesom de også deltager i
den planlagte Yamaha forhandlerdag
den 17. April 2010.
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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

Brugte velholdte YAMAHA Virago’er
Årgang Model - farve

Virago MC Club Danmark byder Jesper og Jon velkommen
og ser frem til et godt samarbejde til gavn for begge parter
og vi håber at vores medlemmer i Midt- og Vestsjælland
vil tage godt imod det nye tilbud, der dækker et område
hvor der blev lidt tomt efter at MasiMotorMC lukkede.

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

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:
675 kr. - for 4 udgivelser.
Det er muligt at nøjes med
3 udgivelser - pris aftales særskilt.

Plads til din
annonce
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

Faktureringspris:
325 kr. - for 4 udgivelser.
Det er muligt at nøjes med
3 udgivelser - pris aftales særskilt.

Kontakt:
Helene Nielsen
3027 6390
mcredaktionen@yahoo.dk

News

23

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

XVS1900A Midnight Star

XVS950A Midnight Star

Tidløs og råt design

XVS1300A Midnight Star

Den 60-graders V-twin motor har kølerribber fra en luftkølet cruiser for at give det rigtige
”look”, men er i virkeligheden en vandkølet, 8-ventilet hi-tech motor med benzinindsprøjtning.
5 års Yamaha garanti, forudsat at serviceintervaller for hver 10.000 km eller en gang om året
overholdes. Service skal naturligvis udføres hos en autoriseret Yamaha forhandler. Dette giver
utrolig lave serviceomkostninger.

XVS1300A Midnight Star Kampagnepris 139.998,-

SPAR 30.000

Fisker Motorcykler ..........................................35 35 81 31
MC Centeret Nordsjælland ApS ....................47 16 10 10
Hesthavens Mc - Marine (Bornholm) ..........56 97 50 82
Yamaha Store Ringsted ..................................57 61 82 28
Køge MC & Båd-Center .................................56 65 26 19
MC X ApS .........................................................55 37 63 63
E. Bruun-Larsen og Søn ApS .........................66 12 61 03
Sostack ApS .....................................................74 66 22 37

KS Motor A/S ..................................................76 42 40 00
Bank’s MC ........................................................97 46 13 44
Thisted MC-Shop I/S ......................................97 92 48 87
Franz Kroon Motorcykler ...............................86 13 15 77
Bille MC ...........................................................86 57 97 07
Bike-Shoppen ApS ..........................................86 62 83 55
Harry`s Motorservice ApS ..............................86 42 22 98
Special ..............................................................98 12 71 10

Midnight Star-Serien
www.yamaha-motor.dk

