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Forsidefoto: Og nu ser cyklerne sådan ud - pakket og klar
til ture ud i det blå og grønne..........
Fra redaktionen
Så kom foråret - cyklerne er kommet ud... Og jeg tror de
fleste har været ude at trille...
Og jeg glæder mig til at læse jeres historier om de første ture - om de oplevelser I kommer ud for når I triller
afsted på to hjul, eller de planer I har lagt for sommeren.
Kort sagt alt mellem himmel og jord - positivt - negativt..
Og gerne med billder...
Og når jeg så modtager en masse fra jer - så vil jeg glæde
mig til at lave News...

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

Chefen (1683).



News

Nyt fra bestyrelsen
Nu er sæsonen i fuld gang igen. Vinteren syntes lang og på et tidspunkt
troede man, at den slet ingen ende
ville tage. Nu sidder vi med maj for
døren, og vi må nok tilstå at mulighederne er mange med hensyn til træf
og køreture, men et træf skiller sig i
den grad ud - Virago Danmark fylder
rundt.
Virago DK fylder nemlig 20 år i år, og
dette bliver fejret til vores generalforsamlings træf i Lov. Virago Midtsjælland står for selve træffet, og har arrangeret lidt ekstra så vi ikke kommer
til at kede os. Så mød talstærkt op, så
I også kan få brugt jeres stemmeret til
GF.
Yamaha havde traditionen tro åbent
hus landet over, og vi var nogle fra
bestyrelsen ude til et par stykker. Der
var rig mulighed for at prøve diverse
nye Yamaha motorcykler og få gratis
vand og kaffe og en god grill pølse til
den rumlende mc mave. Så alt i alt en
rigtig god dag og kanon arrangement

af Yamaha butikkerne.
Vi har det sidste stykke tid arbejdet
lidt med at få nogle aftaler i hus med
blandt andet et benzin selskab, FDM
og så har vi valgt at melde Virago
DK ind i Touring klubben, så vi kan
lave en smule reklame omkring, hvad
vi render rundt og laver og hvor vi
afholder træf, så vi kan få flere Virago
og Star motorcykler ud og kører med
os.
Vi kan nu også afsløre at det næste
danske internationale træf som bliver
afholdt i 2011, bliver på jysk grund,
og planlægningen er nu i fuld gang.
Virago Syd har en hel del forbindelser
til nogle fede områder og muligheder,
så det alt sammen kan lade sig gøre.
Så der skal lyde en tak for det store
arbejde I dernede i Syd allerede lægger i arbejdet. Men til selve træffet
kommer vi til at skulle bruge al den
hjælp vi overhovedet kan få, for der er
en masse poster der skal deles ud til
dem, der gider stå i bar eller hjælpe til

Siden sidst...

Her i Virago Syd har vi lynende travlt.
Vi har fået stablet et træf på benene
d. 26. og 27. juni. Dvs. vi har valgt at
åbne dørene på klem allerede fredag
d. 25. juni, så står I lige og mangler
noget fornuftigt at foretage jer, så bare
mød op.
Invitationen kan ses andetsteds i
bladet.
Selve træffet bliver afholdt i MC 94
Vejen’s klubhus.
Et sted der er kendt for de af jer der
plejer at køre til træf under bøgen.
Et træf der forøvrigt bliver gentaget
igen i år d. 20. og 21. august.
Ganske som det plejer...



med mad og alt muligt andet. Så skriv
bag øret at der er International Træf i
DK til næste år.
Men nu gælder det vores eget GFtræf/Jubilæum, og vi glæder os rigtig
meget til at se så mange som overhovedet muligt.
Så vil jeg i øvrigt lige bede jer om
at være opmærksomme på jeres
TopDanmark forsikringer. Vi har i
bestyrelsen fået et par henvendelser
omkring nogle medlemmer der har
fået forkerte oplysninger ang. deres
forsikringer. Så vær lige opmærksom
på om der på jeres policer står at forsikringen er tilknyttet gruppeaftalen
med Virago MC Club Danmark.
Mange tilbagelænede hilsner
Formanden
Nichlas Nielsen (2993)

Siden sidst...
Har klubben haft generalforsamling,
denne gang gik det lidt bedre, bestyrelsen blev genvalgt og agter at
fortsætte sit fremadrettede arbejde.
Vi er så småt ved at få overblik over
skaderne, hen over vinteren, samt
nu til vores deadline for betaling af
kontingent, må vi konstatere at godt
og vel 30 personer forlader Turklubben. Da mange af de mennesker der
forlader os, igennem lang tid, har
været aktive i klubbilledet, må man i
den nærmeste fremtid nok vænne sig
til at se et noget reduceret fremmøde
fra Turklubbens side.
Vi der er tilbage vil dog fortsætte med
at gøre vores til, at klubben igen er
at finde ude til træf og andre arrangementer. For at få gang i ture har vi
oprettet en SMS-service medlemmerne indbyrdes, et forum hvor vi hurtig
kan meddele hinanden om ture,
ændringer og lign. I vil også opleve at
der ikke længere er adgang til ” Din
mening” på vores side, dette er gjort
da vi til sidst fik kommentarer fra
folk som ikke engang er medlemmer
af klubben, og vi ønsker ikke at have
vores vasketøj hængende på Rådhuspladsen længere. Alle klubbens
medlemmer har selvfølgelig adgang
til ”siden” stadigvæk, og vi vil fortsat
kommunikere her.
Nu er sæsonen heldigvis skudt i gang
og vi kan alle komme ud og gøre det
vi helst vil, nemli´ at køre og nyde det
gode vejr og hinandens selskab. Vores
turkalender for den nærmeste fremtid
viser hvad vi har tænkt os og der er
selvfølgelig åbent for hvem der ønsker
at køre med. Vi ses derude.
Formanden/ViragOle

Den genvalgte bestyrelse. Fra venstre ses Nana Heftye, Johan Asring, Ole
Nielsen, Malene Haahr og Kjeld Jacobsen.
Maj 2010
21.-23.

Pinsetræf

Virago Øst

29

Generalforsamling

VMCCDK
Afgang Karlslunde

17.00

ViragOle

Juni 2010
4.-6.

Swedish Bike Meet

High Chapparal

11.-13.

Internationalt
Virago Træf

Holland

Se
”Siden”

26.-27.

Sct. Hans Klubtræf

Ll. Ebberup

10.00

ViragOle

Roskilde Havn

10.00

ViragOle

Isbjørnen, Langelinie

16.00

Juli 2010
21.-25

Træf på Toppen
August 2010

8..

Sandkagedag på
Cowriver Beach

13.-15.

Thy Træf

19.-22.

Fyns MC Festival

31.

Bakken lukker



News

Virago MC Club Østjylland Nyhedsbrev
fri, men det er jo nok her de fleste af
os skal en tur i haven, da græsplænen
er blevet lidt lang, eller man endnu
ikke har fået sat kartofler, og må konstatere, at man ikke får nye kartofler
til Skt. Hans. Jeg vil nok sove lidt
længe, og tænke på næste weekend.
Af Biker Jens(794)
Året store træf i Virago Østjylland må
jo nok siges at være Pinsetræffet, som
vi holder på Touring Campen her i
Nødager, det er jo nok den første gang
i år der er mulighed for at smide teltet
bag på mc’en, og hvis der er mere
plads, kan man så også overveje om
der er plads til konen, kæresten eller
madammen, (dette er skrevet af en
mand) for det drejer sig om at komme
ud og hygge sig i et par dage i venners lag.
Vi starter fredag d. 21-5 sidst på
eftermiddagen og mange kører nok
hjem søndag, men det er også sket, at
nogle er blevet til mandag. Håber vi
igen bliver rigtig mange, og solen vil
skinne hele pinsen. (Se invitation
andetsteds i bladet)
Weekenden efter
d.28-30/5 går det
løs igen, så er der
generalforsamling
i Virago Danmark
og ikke nok med
det, klubben
har også 20 års
jubilæum, og det holdes hos Virago
Midtsjælland i Lov ved Næstved. De
skriver det bliver årets højdepunkt,
så lad os køre ned for at se om de kan
holde det, vi mødes ved tilkørsel til E
45 i Tilst kl.17.
Dem der ikke vil med til Næstved
kunne jo måske tage en tur ind på
Tangkrogen i Århus her er der MC
Parade om lørdagen d. 29/5 fra 10 til
18, se mere på aarhusmcparade@chopperclub.
Ja, ja - de fleste har jo nok opdaget at
næste weekend med grundlovsdag er



D.11-13/6 er vi nok indtil videre den
største flok fra Virago Østjylland, der
drager til udlandet for at deltage i
Internationalt træf i Holland, jeg har
nu 12 medlemmer som har tilmeldt
sig, og der er plads til flere, der er
afgang fra tilkørsel E 45 ved Tilst kl.
7, og så skal der
lige køres 732
km. Til vi når ned
til Ruuloseweg
51, 7271 Borculo,
Holland. Se mere
på www.viragostarclub.nl
Dejlig er også
at vi tager så
mange af sted,
da vi i Danmark

skal afholde internationalt træf i
2011. Planen er at det skal være i Jels,
og alle klubber må gerne stille med
frivillig hjælp, og jo flere der hjælper
jo mindre arbejde, så hvis du allerede
ved du har lyst, så sig lige til, så jeg
ved hvor mange Østjylland måske
kan stille med.
Så går turen til Agger, i år er det
for at se Per og Erni´s nye tag,
men også fordi der er båltræf.
Turen starter på Gudenå rasteplads på E 45 kl.17 d.25-6, hvis

det går som det plejer, står Erni klar
med aftensmad når vi dukker op, og
så er weekenden godt i gang, og lørdag skal der brandes møbler, og hvem
ved, måske ryger der en træsko med
i købet. Sjovt når man er på tur og
skal slå telte op skal der være 3 meter
imellem teltene, men i Agger går de
meget op i at der er sikkerhedsmæssig rigtig afstand imellem stolene, en
opgave Per går meget op i, og det er
bedst når den måles oppe fra bordet
af. (hvad afstanden er ved jeg ikke,
men den skal overholdes, så der er
plads til at bøje armen)

Sommerferie er under planlægning,
den kommer til at gå til Norge, og nok
i uge 29, skal I måske med, slå lige på
tråden til Per, så ved de hvor mange
de har at arbejde med, når der skal
bestilles plads. Jeg tror også at turen
går til Lillehammer.
Med hilsen og mange kørte kilometer.
Pas godt på jer selv og hinanden til vi
ses. Med ønsker om en god sommer.

News

Test af fuldface / åben hjelm Airoh TR1
Af Claus Tassing(2945)
Lad det være sagt med det samme. Jeg
har altid sværget til åbne hjelme. Dels
mener jeg, at det passer sig bedst til at
køre cruiser, at have så lille en hjelm
på som muligt (det er ikke sikkert, at
mit kranium vil være enig med mig
i dette postulat, hvis jeg skulle tage
en ufrivillig rutsjetur) og dels mener
jeg at den åbne hjelm giver mig en
anderledes følelse af frihed og kontakt med naturen. Dette kombineret
med at den lille matsorte Held hjelm
med mohikanerfrisuren silikonelimet
på toppen er blevet et slags varetegn
for mig, så alle venner kan genkende
mig, har gjort at jeg holder meget af at
køre med vinden blæsende i ansigtet og til hver en tid vil forsvare den
åbne hjelm. Alle de som deler min
opfattelse, kender dog også til følelsen af iskolde glasskår som stikker i
ansigtet, når regnen pisker ned eller
endnu værre hvis nedbøren kommer
i form af hagl. Fra mine turberetninger mindes man sikkert også mine
ufrivillige møder med arrige hvepse
og bier. Dette skal dog ikke ændre
på den kendsgerning, at jeg stædigt
har fastholdt min begejstring for den
minutiøse hjelmtype, selv når alle andre rystede overbærende på hovedet
af mig. Et argument fik mig dog til
at overveje det praktiske i al denne
stædighed: når det er rigtigt bidende
koldt (jeg startede med at køre motorcykel i marts måned, hvor snedriver
endnu lå spredt rundt om i landskabet, mest fordi alternativet var at gå til
og fra arbejde) ja, så yder en fullfacehjelm en rigtig god beskyttelse. Under
den ekstremt kolde forsommer fik jeg
en helt klar fornemmelse af, at det
var ”cool” at køre med en åben hjelm.
Somme tider var det, som om ansigtet
bare var frosset fast i det søvndrukne
smil, man havde iført sig, da man
startede hjemmefra. Og somme tider
kunne der gå flere timer før man igen
var i stand til bevæge ansigtets folder.
Dette var dog langt fra tilstrækkeligt
til at overbevise en inkarneret openhelmet entusiast som mig, men mødet

med en Airoh TR1 hos Aagesen i
Hvidovre blev det.
Her er tale om en lukket hjelm, men
ikke en af den slags som passer til en
Hayabusa eller en anden superraket.
Næh, den har lidt af motorcross-hjelmens tjekkede design, kombineret
med evnen til at fjerne den nederste
del. Den lukkede fullface hjelm kunne
altså med et lynhurtigt klik på to
knapper forvandles til en åben hjelm.
Det kræver en del tilvænning at
omstille sig til brugen af en lukket
hjelm, når man er vant til at iføre sig
solbriller og Viragotørklæde inden
man smækker den lille pottehjelm på
hovedet. Først og fremmest dugger
visiret som bare pokker, når det er
meget tåget eller koldt i vejret. Ydermere er der en del mere støj inden i
hjelmen, hvilket jeg heller ikke var

vant til fra min åbne Held hjelm. Men
når disse små irritationer er overvundet, er det ganske rigtigt væsentlig
mere behageligt at køre i koldt vejr
med en lukket hjelm. Man fornemmer
ganske simpelthen slet ikke kulden på
samme måde. Når jeg en gang i mellem, i foråret, har været fristet til at
tage den åbne hjelm på, kan jeg med
det samme mærke forskellen. At jeg,
når sommeren igen har varmet luften
op, vil tage den åbne hjelm i brug
igen er sikkert og vist, men jeg vil så
afgjort bruge Airoh TR1 til langture,
sommerferier og lignende, hvor man
som motorcyklist kan være tvunget til
at køre i både kulde, regn og varme.
Hjelmen er efter min mening en god
allround-hjelm, som kan bruges uanset vejr og vind.

Knapper til
luftregulering

Knap til
aktivering af
solskærm

Knapper (en i
hver side) til
fjernelse af
hagestykke



Rats & Hogs Rally
10 - 11 - 12 September 2010
The Hague, Holland
Watersport Accommodation “de Madelief”,
Boomaweg 100,
2553 ED The Hague, Holland
Hosted by the Road Rats and the Westcoast Hogs.
Entrance fee: € 50,- at the gate
Rally Includes:
Rally Patch,
Breakfast on Saturday
and Sunday,
Proper meal on Friday,
BBQ on Saturday.

Entertainment:
Friday - Karaoke
Saturday - Live music
Excellent ride out on Saturday.

Coffee and tea 24/7 tent.


(Access to this event is limited to club members and special invites.)

News

Side 9 cyklen

Formandens gamle Virago XV 750. En rigtig custom cykel.
Og hvis du er interesseret er den til salg i Vording

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 Dag
Af ViragOle (685)

kalde det en rigtig god
dag.
Efterfølgende snakkede
jeg med den lykkelige
indehaver af Yamaha
Vordingborg, Rene. Han
udtalte at det havde
været en god weekend
med masser af besøgende og med denneopbakning havde bestemt
at han også ville holde
åbent i bededagene. Jeg
skulle hilse og sige, at der
stadig er masser af gode
tilbud.

Virago fremmøde i Vordingborg
Yamaha Dag - der var varslet udsigt
til grillpølser, øl, kaffe samt en
masse gode tilbud hos Yamaha i
Vordingborg. Vi startede fra Karlslunde tanken kl. 10.00 og slog et slag
ned langs kysten af det østlige Sjælland. Solen viste i glimt, hvad den er
i stand til, men det var vinden der
havde overtaget og nærmest uden
problemer skubbede rundt med de
seks mc´er der modigt stred sig frem.
Vi havde det første stop ved Fjordkroen lige inden Præstø, hvor vi
glædeligt havde et medlem ventende
på os. Vi drog nu mod Vordingborg
hvor Rene Themsen, der inden lige
havde ulejliget sig med at sende en
mail til klubben om det forestående
arrangement, ventede os med åbne
arme, troede vi. Næ, han var allerede i gang med at ekspedere de
allerede fremmødte kunder med tilbud der huserede i nærheden af halv
pris. De mange fremmødte fik hyggelige snakke med andre mc’ister og
stillet deres sult og tørst.
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Enkelte, som Nichlas, skulle jo lige
have monteret lidt tilbehør til hans
nye 1300 og så kunne vi alle også

Den glade indehaver fanget i et roligt øjeblik
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Virago MC Club Danmark
Generalforsamling 2010

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Dagsorden ifølge vedtægterne:

Virago MC Club Danmark
Lørdag d. 29 maj 2010 kl. 11.00 hos
Virago Midtsjælland, Svinget 1,
Lov, 4700 Næstved

1. Valg af dirigent, referent samt to
stemmetællere.
2. Formandens beretning og godkendelse.
3. Regnskabets aflæggelse og godkendelse.
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter.
6. Valg af formand.
7. Valg af to revisorer.
8. Eventuelt.

Vær opmærksom på at der ikke
bliver omdelt kopier af vedtægter og
regnskab på generalforsamlingen.
Du bedes derfor medbringe News eller tage midtersiderne ud og medbringe dem..

Der er ikke indkommet forslag til
vedtægtsændringer.

Plan for generalforsamlingen.
Fredag

Lørdag

Fra kl.16.00

Indskrivning i baren

Kl.17.00- ?

Aftensmad kan købes til Viragovenlige priser

21.00-01.00

Heart On spiller

Kl. 8.00-10.00
Kl. 11.00

Morgenmad (servering i restauranten)
Generalforsamlingen starter
Fællestur en time efter generalforsamlingen,
dog senest klokken 16.00 ellers bliver denne aflyst

Kl.19.00

Festmiddag, herunder uddeling af præmier til
Den flotteste Virago
Den flotteste Star
Den flotteste Yamaha af anden model

Søndag

Kl.21.00-01.00

White Knight spiller

Kl.8.00-10.00

Morgenmad

Kl.12.00
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Pladsen lukker. Mulighed for at puste i alkometer inden afgangen

Virago MC Club Danmark
Generalforsamling 2010

Vedtægter for Virago MC Club
Danmark 2009
§ 1 Landsforeningens navn

Stk. 1 Landsforeningens navn er
Virago MC Club Danmark.
Stk. 2 Landsforeningen er stiftet den
30. august 1990.
Stk. 3 Landsforeningens postadresse
er lig med formandens adresse.

§ 2 Landsforeningens formål

Stk. 1 Landsforeningens formål er at
gavne Virago-ejeres interesser på bedste måde. Virago MC Club Danmark
har en overordnet og koordinerende
funktion i forhold til lokalafdelingerne.
Stk. 2 Udover at varetage medlemmernes fælles interesse for Viragoen
udgiver foreningen også medlemsbladet ”Virago News”.
Stk. 3 Kontingentet til Virago MC
Club Danmark går primært til produktion og distribution af ”Virago
News”, hvis indhold og drift, bestyrelsen har det overordnet ansvar for.
Den daglige drift af ”Virago News”
varetages af redaktionen.

§ 3 Medlemmer

Stk. 1 Som medlemmer kan optages
myndige ejere og brugere af motorcykel mærket YAMAHA Virago, Star
samt nært beslægtede YAMAHA
modeller.
Stk. 3 MC-klubber, enkeltpersoner og firmaer, som ønsker at støtte
landsforeningen, kan opnå passivt
medlemskab og kan derved modtage
”Virago News”, samt deltage i arrangementer. Kontingent for passivt
medlemskab er lig normalt kontingent.
Stk. 4 Medlemmerne er ikke personligt ansvarlige for landsforeningens
forpligtigelser. Kun den til enhver
tid tilstedeværende foreningsformue
hæfter for disse.

§ 4 Generalforsamling

Stk. 1 Landsforeningens højeste
myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år sidste lørdag i maj. Ifald

generalforsamlingen falder sammen
med Pinsen rykkes generalforsamlingen automatisk til 2. lørdag i maj.
Stk. 2 Stemmeret på generalforsamlingen opnås først efter et års
medlemskab, og kun ved personligt
fremmøde. Fuldmagt kan ikke anvendes. Passive medlemmer har ikke
stemmeret.
Stk. 3 Der indkaldes af bestyrelsen
med mindst 14 dages varsel.
Stk. 4 Med indkaldelsen følger en
dagsorden der mindst indeholder
følgende punkter:
1. Valg af dirigent, referent samt to
stemmetællere.
2. Formandens beretning og godkendelse.
3. Regnskabets aflæggelse og godkendelse.
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter.
6. Valg af formand.
7. Valg af to revisorer.
8. Eventuelt.
Stk. 5 Der foretages skriftlig afstemning når det drejer sig om valg til
bestyrelse, om lovændringer og hvis
mindst 10% af de fremmødte kræver
det. Ved personvalg dog kun hvis der
er mere end en kandidat.
Stk. 6 Alle beslutninger træffes ved
simpelt stemmeflertal, dog kræver
lovændringer 2/3 majoritet blandt de
fremmødte medlemmer.
Stk. 7 Beslutning om foreningens
opløsning kræver ¾ af samtlige
medlemmers samtykke. I tilfælde af
landsforeningens opløsning går et
eventuelt kasseoverskud og klubbens
øvrige midler til MC interesseorganisationen DMC.
Stk. 8 Forslag der ønskes behandlet
på gene-ralforsamlingen skal være
bestyrelsen i hænde senest 1. marts.
Rettidigt ind-komne forslag skal
bringes i sidste ”Virago News” inden
generalforsamlingen.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes hvis et flertal
i bestyrelsen ønsker det eller hvis ¼
af medlemmerne overfor bestyrelsen

skriftligt forlanger det, med angivelse
af de spørgsmål der ønskes behandlet.
Stk. 2 Hvis en bestyrelse opløses på
en generalforsamling kan et flertal af
bestyrelsen på samme generalforsamling kræve opløsningen af bestyrelsen behandlet på en ekstraordinær
generalforsamling. En sådan ekstraordinær generalforsamling afholdes
senest 14 dage efter den ordinære
generalforsamling. Bestyrelsen er at
betragte som ikke opløst indtil den
ekstraordinære generalforsamling.

§ 6 Landsforeningens ledelse

Stk. 1 Landsforeningens ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 5
medlemmer,som vælges på følgende
måde: 2 personer vest for Lillebælt, 2
personer øst for Storebælt og 1 person
fra Fyn og øerne. Valget foregår på
følgende måde: De fremmødte vælger
deres bestyrelsesmedlem blandt de
opstillede fra deres region.
Stk. 1 A Regionerne indstiller selv
deres kandidater til bestyrelsen.
Stk. 1 B Såfremt en region ikke kan
opstille kandidater til bestyrelsen,
vælges kandidaterne iblandt og af den
samlede Generalforsamling
Stk. 2 Formanden vælges af generalforsamlingen blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 3 Genvalg kan finde sted.
Stk.4 Bestyrelsen konstituerer sig
med næstformand og sekretær.
Bestyrelsen overtager 14 dage efter
generalforsamlingen ansvaret for
foreningens ledelse af den afgående
bestyrelse, såfremt denne ikke har
forlangt ekstraordinær generalforsamling jvf. § 5 stk. 2.
Stk. 5 Bestyrelsen udpeger en kasserer, denne behøver ikke være medlem
af bestyrelsen.

§ 7 Bestyrelsen

Stk. 1 Formanden eller to bestyrelsesmedlemmer indkalder til bestyrelsesmøde så ofte det skønnes nødvendigt.
Stk. 2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når et flertal inkl. formanden er til
stede. Mødeform er valgfri.
Stk. 3 Over forhandlingerne udfær-
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diger sekretæren et referat. Eventuelle
mindretal har krav på at få deres mening med i referatet. Referaterne kan
beses hos bestyrelsesmedlemmerne.
Stk. 4 Skulle et bestyrelsesmedlem
få forfald i sin valgperiode indtræder
suppleanten.
Stk. 5 Bestyrelsen kan ekskludere et
medlem, hvis forhold har vist sig at
være uforenelige med medlemmernes
berettigede krav på ordnede forhold.
Stk. 6 Clubrygmærker o. lign. vil
blive betegnet som uforenelig adfærd.
Stk. 7 Bestyrelsesmedlemmer mister
deres position og træder ud af bestyrelsen, hvis han/hun flytter ud af
region han/hun repræsenterer.
Stk. 8 Hvis formanden går af, rykker næstformanden op som formand,
og den afgående formands suppleant
træder ind i bestyrelsen som menigt
medlem.
Stk. 9 Ny formand vælges på næste
generalforsamling.
Stk. 10 Alt bestyrelsesarbejde er
vederlagsfrit, dog betaler VMCCDK
kørselsudgifter og let forplejning
o.lign. udgifter i forbindelse med
bestyrelsesarbejdet

§ 8 Økonomi

Stk. 1 Til dækning af landsforeningens udgifter betaler hvert medlem
et årligt kontingent, som foreslås af
bestyrelsen, men fastsættes og besluttes af generalforsamlingen. Kontingentet kan dog max. ændres med 25%
i forhold til det foregående år.
Stk. 2 Ved indmeldelse indbetales et
gebyr der fastsættes af bestyrelsen.
Stk. 3 Tilbagebetaling af dele af
kontingent og indmeldelsesgebyr, kan
ikke finde sted.
Stk. 4 Kontingentet forfalder til
betaling den 5. januar. Er kontingentet
ikke rettidigt indbetalt, mister man
sin stemmeret til den førstkommende
generalforsamling. Er man mere end
1 måned i restance slettes medlemskabet.
Stk. 5 Bestyrelsen kan lade foretage
uanmeldt kasseeftersyn.
Stk. 6 Landsforeningens regnskabsår
følger kalenderåret.
Stk.7 Revisor skal revidere årsregnskabet i overensstemmelse med god
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revisorskik, herunder skal foretages
kritisk gennemgang af foreningens
regnskabsmateriale og dens forhold i
øvrigt.
Stk. 8 Årsregnskabet skal opgøres således, som god regnskabsskik tilsiger
såvel med hensyn til vurderingerne
af posterne i status som vedrørende
regnskabets specifikation, opstilling
og posternes benævnelse.
Stk. 9 Foreningens reviderede regnskab offentliggøres på foreningens
hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Senest
14 dage efter generalforsamlingens
afholdelse, offentliggøres bestyrelsens
beretning samt referat af generalforsamlingen, ligeledes på foreningens
hjemmeside.
Stk. 10 Foreningens godkendte
regnskab, bestyrelsens beretning og
generalforsamlingens referat offentliggøres i førstkommende udgave af
Virago News efter generalforsamlingens afholdelse

§ 9 Lokalafdelinger

Stk. 1 Oprettelse af en lokalafdeling
forudsætter godkendelse af landsforeningens bestyrelse. En lokalafdeling
skal bestå af mindst 10 personer, som
er medlem af landsforeningen samt
ejer og/eller bruger af en af landsforeningen godkendt motorcykel.
Stk. 2 Lokalafdelingerne forpligtiger
sig til mindst én gang hvert andet år
at afholde et åbent arrangement for
landsforeningens medlemmer. Dette
kan være i form af et selvstændigt
træf, eller et træf afholdt i forbindelse
med generalforsamlingen, en udstilling, en fællestur eller et lignende
arrangement. Evt. økonomisk støtte
gives af landsforeningens bestyrelse
efter gældende retningslinier.
Stk. 3 Lokalforeningernes bestyrelser
forpligtiger sig til, en gang årligt eller
på forlangende af landsforeningens
bestyrelse, at indberette antallet af
medlemmer med godkendte motorcykler til landsforeningens bestyrelse.
Stk. 4 Såfremt en lokalklub ikke længere overholder ovennævnte krav, kan
landsforeningens bestyrelse vælge at
behandle lokalklubbens berettigelse
som lokalklub under Virago MC Club

Danmark.
Stk. 5 Eventuelle tvister lokalafdelingerne imellem, ordnes af de respektive involverede bestyrelser.

§ 10 Arrangementer

Stk. 1 Der afholdes internationalt
træf i samarbejde med europæiske
Virago MC klubber. Lokalklubber
som ønsker at få træffet, skal ansøge
lands-foreningens bestyrelse skriftligt
herom senest 6 uger før den ordinære
generalforsamling året før, således
at afgørelsen kan offentliggøres på
generalforsamlingen.

§ 11 Kludebutikken

Stk. 1 Kludebutikkens bestyrer vælges af landsforeningens bestyrelse.
Stk. 2 Bestyreren varetager salg af
landsforeningens tøj til klubbens
medlemmer.
Stk. 3 Bestyreren sørger selv for at
indhente tilbud på nyt tøj og lignende.
Stk. 4 Alt indkøb af nye artikler skal
først godkendes af landsforeningens
bestyrelse.
Stk. 5 Landsforeningens bestyrelse
fastsætter priser på det udvalgte tøj.
Stk. 6 Kludebutikkens regnskabsår
følger kalenderåret.
Stk. 7 Kassereren for landsforeningen
kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.
Stk. 8 De valgte revisorer for landsforeningen er samtidigt revisorer for
kludebutikken.
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Det har i forbindelse med denne generalforsamling og offentliggørelsen af regnskabet vist sig at der i denne udgave ef News
er rigelige mængder af plads. Der er derfor
ikke klippet eller på nogen måde redigeret
i det fremsendte regnskab. Budgettal for
2011 er tilføjet i en ekstra kolonne til højre
for specifikationer 1-4 ved siden af det
egentlige regnskab . Tallene kan derfor
direkte sammenlignes med resultaterne for
regnskabsårene 2008 og 2009.
Regnskabet gennemgås på generalforsamlingen lørdag d. 29 maj.
Redaktionen.

Ekstern Revision:

Dansk Revision Kolding
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Kokholm 3A 2.sal | 6000 Kolding
Telefon:
+45 75 55 32 11 |
Telefax:
+45 75 55 37 45

Direkte:

+45 76 33 36 02

kato@danskrevision.dk | www.danskrevision.dk
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2009
2008
Regnskab 2009 for Virago MC Club2009
Danmark2008

Specifikationer

DKK
DKK
2009

1.000
1.000 DKK
DKK
2008

Budget
Budget 2011
2011
DKK
DKK
Budget 2011

Specifikationer

DKK
2009

1.000 DKK
2008

DKK
Budget 2011

Specifikationer

DKK
184.420
184.420
19.000
19.000
184.420
203.420
203.420
19.000
184.420
203.420
19.000

1.000 DKK
203
203
28
28
203
231
231
28
203
231
28

DKK
150.000
150.000
9.000
9.000
150.000
159.000
159.000
9.000
150.000

Medlemsaktiviteter
Medlemsaktiviteter

203.420

231

159.000

2News
News Medlemsaktiviteter
Forsendelse News
Forsendelse
News
2News Medlemsaktiviteter
Redaktion
Redaktion
Forsendelse
News
Hjemmeside
Hjemmeside
News
Redaktion
Generalforsamling
Generalforsamling
Forsendelse News
Hjemmeside
Medlemsarrangementer
Medlemsarrangementer
Redaktion
Generalforsamling
Præmier
og
Præmier
og gaver
gaver
Hjemmeside
Medlemsarrangementer
Lokalklubber
Lokalklubber
Generalforsamling
Præmier
og gaver
MC
MC Bella
Bella Center
Center
Medlemsarrangementer
Lokalklubber
MC
Herning
MC
Herning
Præmier og gaver
MC Bella Center
Reklame
udstillinger
Reklame
udstillinger
Lokalklubber
MC Herning
MC Bella Center
Reklame udstillinger
MC Herning

-66.894
-66.894
-49.671
-49.671
-66.894
-8.314
-8.314
-49.671
-6.500
-6.500
-66.894
-8.314
-28.213
-28.213
-49.671
-6.500
0
0
-8.314
-28.213
0
0
-6.500
0
-18.000
-18.000
-28.213
0
-16.526
-16.526
0
-18.000
-16.196
-16.196
0
-16.526
-4.693
-4.693
-18.000
-16.196
-215.007
-16.526
-215.007
-4.693
-16.196
-215.007
-4.693

-68
-68
-54
-54
-68
-9
-9
-54
-6
-6
-68
-9
-28
-28
-54
-6
-14
-14
-9
-28
-1
-1
-6
-14
-7
-7
-28
-1
-7
-7
-14
-7
-11
-11
-1
-7
-8
-8
-7
-11
-213
-7
-213
-8
-11
-213
-8

-50.000
-50.000
-30.000
-30.000
-50.000
-15.000
-15.000
-30.000
-4.000
-4.000
-50.000
-15.000
-15.000
-15.000
-30.000
-4.000
-10.000
-10.000
-15.000
-15.000
-1.000
-1.000
-4.000
-10.000
-0
-0
-15.000
-1.000
-0
-0
-10.000
-0
-0
-0
-1.000
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-125.000
-125.000
-0
-0
-125.000
-0

-215.007

-213

-125.000

Virago MC Club Danmark

1
1

Indtægter
Indtægter

1Kontingenter
Indtægter
Kontingenter
Annoncer
Annoncer
1Kontingenter
Indtægter
Annoncer
Kontingenter
Annoncer
2
2

Reklame udstillinger
3
3

Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger

3Bestyrelsesmøder
Administrationsomkostninger
Bestyrelsesmøder
Rejseudgifter
Rejseudgifter
3Bestyrelsesmøder
Administrationsomkostninger
Småanskaffelser
Småanskaffelser
Rejseudgifter
Revisor
Revisor
Bestyrelsesmøder
Småanskaffelser
Telefon
Telefon
Rejseudgifter
Revisor
Kontorartikler
Kontorartikler
Småanskaffelser
Telefon
Kontingentopkrævning
Kontingentopkrævning
Revisor
Kontorartikler
Porto
Porto
Telefon
Kontingentopkrævning
Gebyrer
Gebyrer
Kontorartikler
Porto
Kontingentopkrævning
Gebyrer
Porto

4GebyrerØvrige
Øvrige kapacitetsomkostninger
kapacitetsomkostninger
4

-998
-998
-13.136
-13.136
-998
-1.248
-1.248
-13.136
-9.000
-9.000
-998
-1.248
-3.200
-3.200
-13.136
-9.000
-1.177
-1.177
-1.248
-3.200
-4.449
-4.449
-9.000
-1.177
-1.438
-1.438
-3.200
-4.449
-478
-478
-1.177
-1.438
-35.124
-4.449
-35.124
-478
-1.438
-35.124
-478 
-35.124 
-250
-250

-250
-250

-250


4Tab
kapacitetsomkostninger
varedebitorer
konstateret
Tab på
på Øvrige
varedebitorer
konstateret

4
Øvrige kapacitetsomkostninger


Tab på varedebitorer konstateret

Tab på varedebitorer konstateret















12
12

12





-250
-250

12




-1
-1
-16
-16
-1
-10
-10
-16
-17
-17
-1
-10
-5
-5
-16
-17
-3
-3
-10
-5
-5
-5
-17
-3
-1
-1
-5
-5
0
0
-3
-1
-58
-5
-58
0
-1
-58
0 
-58 
0
0

0
0

0

0
0

-250

0



 

 







9.000
159.000

-2.000
-2.000
-7.000
-7.000
-2.000
-2.000
-2.000
-7.000
-9.000
-9.000
-2.000
-2.000
-500
-500
-7.000
-9.000
-3.000
-3.000
-2.000
-500
-5.000
-5.000
-9.000
-3.000
-2.000
-2.000
-500
-5.000
-500
-500
-3.000
-2.000
-5.000
-31.000
-31.000
-500
-2.000
-31.000
-500
-31.000
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Pinsetræf 2010

Fredag d. 21-05 - søndag 23-05
på Touring Camp

2 gange morgenmad og 1 gang grill aftensmad
lørdag. Pris 125,-kr.
Mulighed for at købe øl og vand, så
længe lager haves.
Der vil være fællestur lørdag
kl.13

Lørdag aften prøver vi nok engang at lave
Touring Campens længste bord. Medbring
selv stol og evt. bord.

Vi vil være glade for
tilmelding. Ring til Biker
Jens. Mobil: 20 66 86 08
senest d.16-5, for dem
der vil spise med.
Med håb om godt vejr,
glæder vi os til at se jer.
Pas godt på jer selv og
hinanden,
Hilsen Virago Østjylland.
19

News
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Vi skal have plads til den nye kollektion.
Derfor er der udsalg til de hurtige
Tag 2 stk. for 100 kr.
Bestil på telefon:
30 26 66 77 (kl. 19-21)
eller på mail
tonny.gitte@stofanet.dk

Virago Syd Træf under Bøgen
26. og 27. juni 2010

(Døren står på klem allerede d. 25 juni - så mød bare op)

Musik
Vi skal ikke have sild

Men mad kan købes for billige penge

Spolebåndoptageren er
fundet frem
Gerne tilmelding til:kmurer@hotmail.com
For mere info, kontakt Kurt på tlf: 50738889

21

News

Motorcykel minder - Små anekdoter fra en svunden tid.
Af Claus Tassing(2945)
”Hvorfor helvede køber du ikke en
revolver, hvis du alligevel har tænkt
dig at begå selvmord?” Således lød
min fars spontane reaktion, da jeg, få
måneder før min 18 års fødselsdag,
fortalte ham, at jeg havde tænkt mig
at købe en motorcykel. I 1974 var
motorcykler ganske vidst ikke ligeså
sikre at færdes på, som de modeller vi
kører på i dag, men det skal siges, at
jeg ingen lunde havde intentioner om
at tage mit eget liv. Selvom de fleste
voksne betragtede motorcykler som
et brugbart redskab til selvmord, gik
mine drømme dog mere i retning af at
drøne rundt i sommerlandet og nyde
følelsen af fartvind og frihed, hvilket
de mange efterfølgende års erfaringer
dog også bekræftede. Men der er dog
nogle gange, at jeg i mit ungdommelig
vovemod har stirret lige ind i øjnene
på den så berygtede mand med leen.
Hændelser, der, hvis min far havde
kendt til dem, havde bidraget til hans
forudfattede meninger. Hændelser
som alle, der har tilbragt tilstrækkeligt mange år på ryggen af en kværn
mindes, da de en skæbnesvanger dag
fejlvurderede en situation.
Jeg havde udviklet en ganske dødsforagtende stunt på min Suzuki.
Jeg kunne race ind gennem porten
til garagen, hvor den stod placeret
om natten, med op til 30 kilometer i
timen, for derefter at klodse bremserne og med skrigende dæk standse
kun en halv meter fra endevæggen.
Dette var både imponerende for de
som overværede det, men det gav
også én følelsen af total kontrol over
maskinen. Uheldigvis havde han,
som jeg delte garage med, skiftet olie
på sin motorcykel en dag og efterladt
cementgulvet lige så fedtet som et
stykke rugbrød med varm leverpostej.
Jeg husker endnu rædselen, da jeg
drønede ind gennem garageporten
og opdagede, at motorcyklen skøjtede
sidelæns hen over underlaget, og
endevæggen kom farende imod mig.
Jeg tror at et alt andet end dødsforagtende vræl undslap mine læber,

22

Triumph Bonneville - dog årgang 2009
før jeg blev mødt at lyden af jern som
bragede ind i endevæggens cement.
Nogle år efter havde jeg erhvervet en
ældre Triumph Bonneville og drønede af sted med fuld skrue forrest i en
flok på femten tyve maskiner. Vi kom
kørende ude på motorvejen mod Folehaven i Valby, hvor vi var på vej hen
mod et lyskryds, der hvor motorvejen
ophørte. Dengang var der ikke tale
om kultiveret kolonnekørsel, oftest
kørte man så tæt på hinanden, at det
fik fatale konsekvenser for hele flokken, hvis blot en enkelt styrtede. Dette
gjorde også, at der lå tre motorcykler

kun en halv meter fra mit baghjul, da
jeg tog gassen af maskinen, da trafiklyset forude var rødt. Om de mange
motorcykler havde aktiveret sensorerne i vejbanen, skal være usagt, men
da trafiklyset pludselig skiftede til
grønt, var det derfor kun naturligt at
vride gashåndtaget i bund igen, ellers
kunne man jo risikere at tabe dette
race. Hvad jeg ikke tænkte over, var at
store mængder benzin havde samlet
sig i de to udstødningsrør, da jeg gassede ned, og da jeg nu igen drejede
på håndtaget, sendte lydpotterne en
stikflamme bagud, der fik forhjulet

BMW - af lidt ældre udgave

News

på samtlige tre motorcykler bag mig
til forsvinde i sandt flammehav. Det
undrede mig, da jeg nåede frem til det
næste trafiksignal, at jeg holdt ganske
alene. Først da jeg lidt senere mødte
de andre og så udtrykket af rendyrket
frygt i deres øjne, blev jeg klar over
fakta.
En anden gang hvor det også kunne
være gået frygtelig galt, var da jeg en
sen aften skulle hjem fra det dengang
berygtede Mercur, hvor hundredvis af
bikere holdt til hver aften. Under mit
ophold havde det regnet en del, en
kendsgerning som jeg dog ikke havde
tid til at tage hensyn til, da det allerede var blevet alt for sent og jeg skulle
på arbejde den følgende morgen.
Derfor kørte jeg ind af Gammel Kongevej i en rimelig høj hastighed, da
vejen drejede og forhjulet uheldigvis
smuttede ned i en sporvognsskinne.
Dette var årsagen til at jeg pludselig
bragede over i den modsatte kørebane
med kurs frontalt mod to modkørende biler. Jeg husker endnu hvordan
jeg klemte lårene sammen om benzintanken og kørte ind mellem de to
køretøjer med sammenknebne øjne,
mens jeg ventede på rabalderet. Det
kom heldigvis aldrig, men jeg kunne
se på de to bilers afsindige slingren
ned af gaden, at de var blevet ligeså
rystede som jeg.
Det var adskillige år efter dette at jeg
havde erhvervet min første BMW.
Sammen med et andet par kørte min
daværende dame og jeg sydpå mod
varmere himmelstrøg. Min kammerat
havde et halvt år tidligere købt en
Honda 500 four, og hvad var vel mere
naturligt, end at vi lige prøvede hvad
vores respektive maskiner kunne
køre på den tyske autostrada. De som
kender til den gamle BMW 60/5 vil
sikkert medgive at 170 kilometer i timen var en ganske glimrende hastighed præsteret af en sådan motorcykel
med to personer og fuld oppakning.
Dette var imidlertid ikke det som
overraskede mest. Efter et stykke tid
svingede vi ind på en benzintank, og
det var her, at baghjulet pludselig blokerede og med et skrigende bagdæk

holdt stille midt på vejen. Det viste sig
efterfølgende at samtlige tænder var
blevet revet af kardanen, og baghjulet
måtte åbnes med en skærebrænder.
Hvad der kunne være sket på en
befærdet motorvej med 170 kilometer
i timen, og et baghjul som pludselig
sad urokkeligt fast, kan man kun
gætte på, men farven rød toner tydeligt frem for ens indre synsfelt.
Nu kunne man jo tro at gennem årene
var blevet mere forsigtig, mere påpasselig og mere fornuftig. Dette var
imidlertid ikke tilfældet, da jeg efter
nogle år, hvor jeg i høj grad havde
vansmægtet, fordi jeg ikke havde
råd til motorcykel, ved et tilfælde fik
fingre i en Yamaha RD 350. På trods
af sin ringe motorstørrelse var det
noget af det mest hidsige jeg i mit liv
havde siddet på ryggen af. Det var
en lille maskine på kun 150 kilo, men
med omdrejningsniveau og acceleration som en produktionsracer. Jeg
havde på dette tidspunkt netop mødt
en ny dame og efter en del overtalelse
om hvor aldeles ufarligt, det var at
køre på motorcykel, og hvordan alle
skrækhistorier var fostret i hjernen på
komplet uvidende fjolser, indvilgede
hun i at sidde bagpå. Hun var da også
nærmest euforisk, da jeg viste hende,
hvor let den gik på baghjulet og hvor

langt ned i svingene, den kunne gå.
Jeg tror, at hun netop var nået til den
konklusion, at det ganske rigtigt var
helt ufarligt at køre på sådan en racer,
da jeg for tiende gang fik fodhvilerne
til at slå gnister i et sving. Det var her,
at jeg opdagede at jeg havde undervurderet situationen og gået ind i
svinget med en al for høj hastighed.
Bedre blev det ikke, at en eller anden
idiot fra det lokale vejvæsen havde
opsat rødhvide pile for at markere at
dette var et skarpt vejsving. Man skal
virkelig være hurtig til at bedømme
afstanden, når man i løbet af et nanosekund retter sådan en maskine op til
bagpassagerens store overraskelse og
beslutter sig for hvilke pileskilte man
skal jerne ind i mellem før man brager
ud på den tilstødende pløjemark.
RD 350 er en mægtig spændende
racer, men som dirtbike er den ikke
meget bevendt. Det varede da heller
ikke længe for dullen fra bagsædet
lå i én plovfure, jeg i en anden, mens
motorcyklen lå i en tredje. Som helt
naturligt var, bad jeg pigebarnet om
at hjælpe mig med at rejse kværnen
op, men hun børstede bare den nyligt
spredte svinegylle af tøjet og forlod
åstedet uden så meget som at værdige
mig et blik. Nogle piger er bare umulige at stille tilfredse.

Yamaha RD 350 - af ukendt årgang
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Tickets € 50,- ( only not Dutch residents )

24

Free coffee & Tea
Open Air Beer Bar
Ride Out
Breakfast and Diner included
Live Music and DJ
Check: www.viragostarclub.nl
for more info.

News

Tips og Tricks
Af Steen Rasmussen(2989)
Efter at have skiftet kronrørslejer på Monicas Virago 750
tænkte jeg det kunne være en god idé at dele nogle fif ud
til andre. Når man skal skifte kugle-/rullelejer, som består
at en indre del med kugler eller ruller, og en løs ydre del
- lejeskål.
For at lette montagen af de nye lejer, så man ikke skal
”tæve” for meget på dem, så bruger jeg følgende metode;
(Sørg for at montagestederne er rene og klar til montagen, og værktøjet ligger klar ). Den del af lejet, som skal
ned over en aksel eller rør, varmes op i en ovn eller på en
kogeplade, så de er godt varme. Lejedelen udvider sig så
det letter montagen. Vær hurtig med at montere lejet på
akslen inden det køler ned, så går det som en leg.
Lejeskålen skal være mindre ved montagen, så den kommer ned i fryseren en times tid, så den krymper lidt i
kulden.
Smøring af kronrørslejer bruger jeg stævnrørsfedt. Det
er et vandfast smøremiddel der ikke så let vaskes ud. En
tube koster ca. 75 kr. og kan købes i alle bådudstyrsbutikker.

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

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

1987

XV 920 Virago, sort, meget velholdt

74

34.900

1998

XV 1100 Virago bordeaux, 1 ejer,
fremflytter, sidetasker

66

64.900

SO

2000

LGlilla,
XVS 650 Dragstar,
T ekstra udstyr

38

66.900

2006

XVS 650 Dragstar, sølvmetal,

2

89.900

2008

XVS 650 A Dragstar Classic sort,
meget udstyr

2

94.900

2006

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

4

124.900

2008

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

1

129.900

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

EFTERLYSNING

Yamaha Virago 535, 1994.
31500km. Sort.
Meget flot og velholdt.
Med anden bagskærm, andet sæde, andet styr og anden
udstødning med god lyd. Fremrykkersæt.

HÆLPEDALER
til mine kørerplader på min motorcykel.
Er der nogen der lægger inde med sådan
nogen ?

Nysynet kr. 38.000.
Henvendelse:
Anne Kjeldsen
(1924)
Tlf. 4059 9090

Kontakt mig på
tlf. 2896 8880.
Nichlas (2993)

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?
325 kr. for 4 udgivelser

Bestil ferieopholdet direkte ved ejeren af ferieboligen.
Se de gode muligheder for ophold i luksushusene på

Er I mere til26
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

27

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

