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Fra redaktionen
Et lille særnummer til jer - i anledning af at vi som club
runder de 20 år....
Desværre er der ikke så meget med fra de allerførste år
- det kan nu engang være lidt problematisk når der ikke
kommer så meget stof fra jer medlemmer...
Men skidt nu med det. Det gav lejlighed til at få kigget en
masse gamle Virago News igennem - venligst udlånt af
næstformanden Tonny Jensen - og jeg kan se at fænomenet med manglende stof fra medlemmerne ikke er nyt.
Det har været galt lige så længe som klubben har eksisteret...
Uanset hvad kan jeg nu stadig godt lide vores tidligere
annoncørs slogan (Andelskassen) - et slogan som jeg synes vi bør gøre til vores eget: ” Sammen kan vi mere”.
Så kan vi helt sikkert også tage de næste 10 år - og mere
til.
Chefen (1683).

www.masi-import.dk
tlf. 59 47 00 46
www.highwayhawk.com
anviser
nærmeste forhandler
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Da Virago MC Club Danmark var på tegnebrættet...
Det startede helt tilbage i
1990.
I Touring Nyt nr. 4 - 8 juni,
var der indrykket en lille
annonce med en opfordring fra Bent Bagge. Om
det dog ikke var på tide
der blev lavet en klub for
Virago’er...
Efter en indledende snak
i et sommerhus blev klubben stiftet den 30. august
1990 i Slangerup - med et
begrænset medlemstal.
Den fremherskende model
var XV920’eren med sin
karakteristiske, hæse protestkurren når den skulle
startes.
Det første sæt vedtægter
blev kopieret fra Touring-klubben, hvorfra de
blev overtaget med et par
små-ændringer, bl.a. den
om at “Rygmærker og
lignende vil blive betragtet
som uforenelig adfærd”.
Dette punkt blev tilføjet
fordi man allerede dengang
forudså at
Virago-stilen
- og dermed
klubben - kunne tiltrække
folk med kedelige tilbøjeligheder.

I det Touring Nyt der udkom d. 2 november 1990
kunne man læse at klubben var en realitet. Og
der var opfordringer til
andre om at melde sig ..
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Siddende formand møder stiftende formand.
Af Nichlas Nielsen, Formanden(2993)

formålet klart, de kunne kontakte

Yamaha Danmark som forening, og
sammen starte et samarbejde, for at
få styr på nogle af alle de mangler
og skavanker div. Yamaha modeller
havde, og sammen arbejde tingende
igennem, der var blandt andet nogle
starter problemer, og nogle tændings
printplader, der var helt forkert skruet sammen. Ken og en tidligere ansat
hos Yamaha, arbejdede så sammen,
om hvordan og hvorledes disse ting
kunne udbedres, og de fandt også
nogle løsninger, hvor Ken faktisk fik
fremstillet noget speciel værktøj, og
ikke mindst fik styr på sin egen, og
andres Virago´er i samarbejde med
Yamaha.
Den 30. august 1990 var der stiftende
generalforsamling, hvor de få der

For 20 år siden, lød der en lille efterlysning skrevet i Touring nyt, Virago
venner søges til start af klub med interesse i Virago´er, og hyggeligt samvær. Ja det var så det allerførste, man
kunne læse om at starte Virago MC
Club Danmark, dog uden at klubben
var blevet en realitet endnu. Henvendelser var der ikke mange af, men der
kom dog nogle hvis formål var klart.
Står vi sammen, står vi stærkt, og for
at stå stærkt, laver vi en forening, en
forening med det formål, at kunne
fører nogle ting ud i livet sammen.
Hvad var så formålet? Ja, for Ken
Nielsen (stiftende formand) var

var mødt frem, ikke var nok til at
sætte en bestyrelse, og da man ville
starte klubben op på den helt rigtige
måde, måtte alle have deres kære
koner/kærester med til hjælp, for at
klubben kunne blive en realitet. Den
stiftende generalforsamling besluttede dengang, at gå ud fra Touringklubbens vedtægter, hvor de modificerede vedtægterne en smule. De er
så blevet ændret flere gange siden.
Op til den stiftende generalforsamling, havde man fået en Anders And
tegner, til at lave klubbens første
logo, som var en Bulldog, med
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tungen hængende ud af munden. Det
logo skulle så godkendes hos Hells
Angels, men de fik, til stor ærgrelse
i Virago bestyrelsen, ikke lov til at
bruge bulldog´en. Men senere fik de
den samme Anders And tegner, til
at tegne Virago amazone kvinden. Et
medlem af bestyrelsen havde købt en
hel ny guld Virago, som blev brugt til
model, og tegneren fik så lavet den
fine kvinde, vi stadig har siddende i
sadlen.
Damme kro, Fanefjordgade 162 i
Damme. Det var stedet for Virago dk´s
allerførste Virago træf, 6 motorcykler
på vej, til første hygge weekend som
klub. Træffet blev holdt på kroen,
med masser af god mad og pilsnere,
Ken er ret glad for æbleskiver, og på
Malerklemmen dengang, var der den
her lille konkurrence, kunne man slå
rekorden i at spise flest æbleskiver,
fik man alle sammen gratis. Ken var
så kommet hjemmefra uden pung, og
fik pludselig lidt svært ved at betale
for sine æbleskiver, så der var kun en
vej, og det var at slå rekorden, og han
gjorde det.
På et tidspunkt i starten af 90´erne,
var der en stor demonstration ved
Christiansborg, der skulle samles

sjov tendens der er blevet ført
videre i alle 20 år. Et medlem
af bestyrelsen kom så til at lave
en lille kvajer, og måtte give en
enkelt omgang til alle, da han
kom til at spørge om, hvad der
står på skiltet over døren. Og
hvis man ikke ved det, så er det
skiltet man aldrig nogensinde
spørger om på et værtshus. På
skiltet står D.D.S.S.G.E.O. Og
der står selvfølgelig, Den Der
Spørger Skal Give En Omgang.
Malerklemmen i Borup blev
ofte brugt som møde sted for
klubben, og derfra fortalte
Ken mig en lille sjov historie.
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overrækkes Pia Kjærsgaard ude
foran Christiansborg. Der var
mødested i Korsør, hvorfra der
blev kørt i en kæmpe kolonne,
og Virago dk var med hele vejen
ind til Borgen,
for at vise sin
utilfredshed over
disse nye regler.
Pia K modtog alle
underskrifter, og
blev her fotograferet på en mc,
desværre ikke en
Virago. 
Yamaha lavede
også nogle ar-

underskrifter ind, for at
der ikke blev sat nogle nye
EU regler i kraft. EU og regeringen ville sætte nogle
restriktioner på blandt andet køredragter, folk skulle
have benskjold på mc´en,
og man måtte ikke ombygge sin motorcykel. Der
var blevet samlet 50.000
underskrifter, der skulle

rangementer dengang, og Ken havde
virkelig en god grund til at kører der
over, for at vise flaget, hele samarbejdet mellem Yamaha og Virago dk,
måtte jo ikke bare glide ud, efter de
havde fundet på løsninger sammen.
Men af alle dage, blev det den dag,
Kens Virago 920´er ikke ville starte,
og Ken var nødt til, at tage sin mc
nummer 2 som var en Yamaha XJ
900. Og det var der så nogle medlemmer i klubben, der ikke syntes
om, og han blev faktisk rigtigt dårligt behandlet, for ” man kunne ikke
være Formand i en Virago klub”,
og møde op på en touring/sports
motorcykel. Det blev Ken´s sidste tur
med Virago klubben, og han valgte
så at forlade klubben umiddelbart
herefter.
Men Ken sluttede af, med at fortælle,
at han synes det er super fedt, at
andre mennesker har fået noget ud af
klubben, efter han og de andre i den
stiftende bestyrelse har forladt den,

og at alt det arbejde
der blev lagt i det,
ikke er gået tabt.
Tusind tak til Ken for
at finde gamle billeder, invitere mig til
kaffe og historier i
hans hjem i Slangerup
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Virago MC Club Danmark vokser - og skrumper. Lidt tal...
1991
Der kommer lidt mere form på klubben, og samme år blev Virago-amazonen klubbens symbol. Hvis nogen
skulle være i tvivl, er det vores runde
mærke der her refereres til.
1992
Virago-klubben besøger Yamaha på
Fyn for første gang.
1993
Interne stridigheder er lige ved at tage
livet af den lille nye klub.
1994
Hårdt benarbejde får klubben til at
overleve og første nummer af medlemsbladet Virago-News ser dagens
lys.
1995
Vedtægterne ændres:
Når vi sidste år tilføjede paragraffen
om, at man skal have været medlem
et år for at få stemmeret, så er det ikke
fordi vi er en håndfuld gamle røvhuller, der ønsker at blive siddende på
“magten”. Det drejer sig udelukkende
om at forhindre ravage fra en flok nye
medlemmer, der tror, at klubben er
eller skal være noget helt andet end
den er. Af samme grund har vi også
udvidet formålsparagraffen betydeligt
og dermed gjort det klart, hvad klubben drejer sig om. På den måde håber
vi at undgå de forkerte medlemmer
fra starten af.
Tilføjelsen til formandsparagraffen
tjener samme formål: ´93-bestyrelsen
var af den opfattelse, at en formand
er en, der skal rende og bestemme en
hel masse - og sådan en formand er
vi helst fri for. Virago-klubben er med
andre ord ikke en rocker-klub!
Vi ønsker heller ikke at blive forvekslet med rockere, og frem for alt ønsker
vi ikke at komme i stridigheder med
dem. Det er derfor rygmærker og
lignende frabedes i Virago-klubbens
sammenhænge.
Vi er faktisk ikke engang en “rigtig”
mc-club. Vi er frie bikere, der kan lide



at mødes og køre en tur engang imellem og i øvrigt ses i andre sammenhænge, når og hvis vi har lyst.
1996
Lokalklubben “Virago MC Club Sjælland” stiftes den 23. marts
Lokalklubben “Virago MC Club Fyn”
stiftes den 23. marts
1997
Lokalklubben “Virago MC Tur-Klub”
stiftes den 24. april
1998
Lokalklubben “Virago MC Club Østjylland” stiftes den 28. marts
1999
Lokalklubben “Virago MC Club
Nordjylland” stiftes i marts
Lokalklubben “Virago MC Club Vestjylland” stiftes 25. maj
Lokalklubben
“Virago Star MC
Club Fiona” stiftes 17. november
Lokalklubben
“Virago Star MC
Club Nordsjælland” stiftes 24.
november

under “Virago MC Club Danmark”.
Lokalklubben “Virago MC Club Midtland” stiftes 25. marts 2001
2002
Lokalklubben “Virago MC Club Esbjerg” stiftes 01.januar
2003
Lokalklubben “Virago Star MC Millennium” opløses.
2005
Lokalklubben “Virago Vestsjælland”
stiftes.
2007
Lokalklubben “Virago Vestsjælland”
opløses
Lokalklubben “Virago Midtsjælland”
stiftes 28. november 2007

2000
Lokalklubben
“Virago Star MC
Millennium”
stiftes 8. juli
Lokalklubben
“Virago MC Club
Trekanten” stiftes
30.april
2001
Lokalklubben
“Virago MC Club
Sjælland” skifter
navn til “Yamaha
Custom Club
Sjælland” og
bliver dermed en
selvstændig klub
som ikke hører

En annonce fra Touring Nyt 2a/91, der udkom d. 8 marts
1991. En spritny Virago XV 1100 til kr. 79.900,Et eller andet sted kan man vel sige at de holder prisen
meget godt.
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Virago MC Club Danmark - et tilbageblik gennem News 1997-98
l. Internationale træf på Sjælland
På opfordring fra Virago Sjælland skal
det være mig en glæde, at fortælle
om et af årets helt store træf. Fra årets
begyndelse var der set frem til dette,
og Fyn havde på forhånd sagt, at vi
i hvert fald ikke stillede med under
15 maskiner, og det blev da også til
21. Vi lavede opsamling i clubhuset
inden, der skulle være fælleskørsel til
Djævleøen.
Og det startede jo rigtig godt. Fuldstændig hvid i hovedet kom Terrie ud
i clubben kort før take off. Hun havde
kørt en hund ned på vejen. Og ikke
nok med det, kræet var blevet slæbt
i den ene fodpedal over en længere
strækning og havde fået en ordentlig
skraber i hovedet. Altså måtte den en
tur til dyr¬lægen, hvor den i øvrigt
lige kom fra!!!
Vi fik samlet tropperne og drog mod
øst, hvor vi i Nyborg mødtes med
7 jyder. Dejligt at parkere så mange
Viragoer på færgen. Vel ankommet til
Sjælland skulle vi mødes med et par
Københavnere, der havde været så
flinke og ville hente os i Vemmelev.
31 MC’er i samlet trop til Klinteborg.
Hold kæft, hvor var det fedt, og vi fik
endda rygepause på vejen.
Da vi endelig arriverede på vores
bestemmelsessted, var vi godt forfrosne og meget sultne, så det eneste vi
havde i tankerne var, at blive indskrevet i en frygtelig fart, og så få noget i
skrutten. Og der var heldigvis masser
af mad, og det var dejligt varmt - lige
hvad vi træng¬te til. Hertil nogle
sorte svin (der er stadig nogle, der
drikker små grå).
Der var rigtig mange mennesker,
men heldigvis var det en kæmpe
spejder¬hytte der var lejet til arrangementet, så alle kunne få en indendørs
soveplads. Dog var der enkelte, der
havde valgt, at sove i telt (er det fordi
de er generte eller vil de bare gerne
have noget pri¬vatliv?).
Efter mad og fundet af vores anviste sovepladser, skulle vi endelig til
den mere alvorlige del i teksten: Fest.
Ganske fint var der til fredag aften

hyret et band. De var amatører, og det
kunne man godt høre, men det giver
altså festen en anden stemning når
der er live-band, så hul i, at det var
lidt falsk ind i mellem, for det gjorde
sikkert meget for, at der var så mange
der tog sig en svingom.
Men det drejede sig faktisk også om
andet end at kaste øl og sprut ned
gennem svælget, for det var jo et
inter-nationalt træf, og derfor var der
natur¬ligvis også besøg fra udlandet.
Så ud over at udveksle minder og
sjofelheder (hold da op jeg bliver rød

sidelinien), men sjovt er det sgu’.
KI. midnat oprandt lørdag d.20. og
her havde vores alle sammens formand, Gunnar, fødselsdag. Det skulle
natur-ligvis ikke gå upåagtet hen, så
han fik en fødselsdagsang og meget
smart T¬shirt. Blev du lidt genert
Gunnar? Du var i hvert fald meget
overrasket over, at vi i det hele taget
havde fået os snust frem til nyheden. (
Du holder dig nu egentlig meget godt).
Der var mange, der havde kørt langt
denne dag, så der var selvfølgelig
nogle, der krøb tidligt til køjs, og

om ørerne nogle gange) med gamle
venner, var det også her man skulle
benytte sig af muligheden for at skabe
nye venska¬ber. Jeg fik mig bl.a. en
lang snak med H (udtales på engelsk)
og Derek fra England, som var et
par vældig under¬holdende fyre. De
var ankommet alle¬rede om torsdagen, og havde lige været et smut
forbi Christiania. Rent Mekka. Store
grønne “græsplæner” så langt øjet
rakte, og disse to naturelske¬re måtte
naturligvis have et stykke natur med
sig derfra. Dette fortalte de benovede,
og kunne ikke forstå, hvor¬for hele
DK ikke boede der. Det lød faktisk
som om de selv kunne finde på at
flytte dertil.
Ikke en fest uden sømslagning. Jeg må
gang på gang undres over, at der ikke
skal mere til at underholde folk (mig
selv incl, og jeg deltager endda kun på

ban¬det, der skulle spille til festen
døde, stoppede k1.3. Det var dog ikke
ensbe¬tydende med, at alle ville se
dyner, og jeg har ladet mig fortælle,
at de sidste faktisk gik i seng, da de
første stod op. Club Fyns formand,
Tommelise, har en underlig ide om, at
når han er stået op skal alle vi andre
også. Så han kom selvfølgelig væltende ind på vores værelse kl. tidligt for
at forkynde, at dagen var oprinden,
selvom det er lidt svært at forstå, hvad
han brummer så tidligt på dagen.
Desværre nåede vi (Nicolai og jeg)
ikk over for at se Gunnar få overrakt
5 brunsvigerkager. Da vi indfandt os i
spisesalen så vi til gengæld Gallon og
Busser hælde rom i halsen til den stor
guldmedalje. Ikke længe efter skulle
der være fællestur, og efter at have
samlet sammen over en times tid kom
de da også afsted. Pålidelige kilder
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har senere fortalt, at det var en fin tur,
og at det var nogle gode sandwich hos
Masi Motor.
Vi var nogle stykker tilbage på basen,
og mens vi vandrede en tur ved
vandet, var der andre der fandt fadøl
mere interessant.
Kanon-fint vejr var det jo som
sædvan¬ligt, hvilket var fortræffeligt til fællestur og eftermiddagens
konkurrencer, som var meget underholdende. Ikke kun her blev vi
underholdt, også Gallon gjorde sit for
at underholde os andre, dog på en
lidt anden måde. Efter _fl. Rom, ca.
en fl. Vodka og en del øl, er man jo
ikke helt sikker på benene mere. Jeg
for mit vedkommende ville nok have
været død, men ikke Gallon. Dog var
der noget med balancen. Jeg spekuler
godt nok på, om det kunne være tinitus, for det er det jo ofte ved os andre,
men vi havde jo ikke hørt musik hele
dagen. Derfor må det nok have været
procenterne, der stod i vejen.
Konkurrencerne blev afviklet under
stor moro, og nogle med mere held
end andre, mem alt i alt gik det rigtig
fint, selv om der var lidt “muggen” i
krogene over nogle af dommerne(bl.a.
Cøs) var lidt for pigevenlige. Hvilket
jeg syntes var helt o.k. På dette tidspunkt havde Gallon lagt sig i græsset for at få en lille blund (hvad han
bestemt også trængte til), men freden
varede ikke længe, og manden kom
på højkant igen. Efter at have prøvet i
ca. 2 timer på, at få smidt ham til køjs,
lyk¬kedes det endelig, under store
prote¬ster, for Gallon mente da ikke
selv han var særlig fuld (ja, og grise
kan flyve). Senere på natten lavede
han da også et comeback i fin stil.
Aftensmaden var “grillselv” på gårds-

pladsen, med salat og flutes. Nogle
ordentlige bøffer og der var rigeligt,
så hvis der var nogIe, der gik sultne i
seng, var det i hvert faId deres egen skyld.
Som til indvielsen hos Virago Sjælland, havde de også her hyret Oktan
60 til at spille op til dans. Og det er
altså et rig¬tig godt band. Spiller alle
de numre vi kender og kan lide, og
kan synge med på, hvilket nok mest
underholder os selv. Forsangeren
sagde også, at hun kunne høre, at hele
salen sang med. Rigtig fedt.
For dem der ikke lige var til en
sving¬om, var der jo sømblokkene
(bliver det ikke snart lidt trivielt, at
høre om?). Her dukkede Gallon op
kort før kl. 1, og var helt klar igen.
Han startede dog lige med en cola
først. Hvad jeg sådan kunn fornemme, holdt folk ikke så Iænge ud lørdag
aften, som fredag, måske havde det
noget at gøre med, at bandet ikke spillede så længe som det om fredagen.
Da jeg daffede i seng kl. 3.30, var der i
hvert fald ikke mange tilbage, hverken i baren eller om søm¬blokken.
Søndag var der almindeligt opbrud,
som der altid er, og som vanligt foregik alt i et noget langsommere tempo
(hel-digvis for det). Et hold fynboer
kørte tidligt på dagen, men det var
ikke alle der havde fået øjne på
dette tidspunkt, så vi smuttede først
omkring kl. 12. Det var en dejlig tur
hjem, med en hel del rygepauser, og
allerede på den første proklamerede
Sharky, at han havde glemt sit spritnye telt på Klinteborg. En opringning
til JanelI fik dog beroliget Sharky så
meget, at vi ikke behøvede, at vende
om. Glemsomhed er selvfølgelig
ikke rart, og Tommelise mente også
han havde efterladt et eller andet: ca.
Og biker
bryllupper elsker
vi simpelthen...
Beklager
billedkvaliteten

10

1000.Da vi kom til Fyns land skinnede
solen (selvfølgelig) fra en skyfri himmel. Tomgang, Fru Andersen, Gallon
og jeg blev enige om, at det da lige var
vejr til en gang tur-fritter i Nyborg, og
det var rigtig dejligt.
Min sofa var glad for at se mig, da jeg
landede i Odense, og et hit når man
kommer hjem efter sådan et weekendtræf er helt klart pizza .... med
extra chili og hvidløg. Det kan varmt
anbefa¬les.
Lidt vemodig ved tanken om, at det
nok var det sidste rigtige træf jeg var
til i år, og derfor ser en lang vintersæson i møde, tørnede jeg ind i min egen
seng, for at lade tankerne begynde at
kredse om alle de mange, dejlige træf
jeg skal til igen i 1998.
Til vi mødes på landevejene
BLOWIE
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1999 - længsler - Egeskov - humor og 2 internationale træf i DK
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Fra en tid da vi var ligeså spørgelystne og nysgerrige som vi er i dag....
Den tekniske brevkasse er godt 10 år
gammel og fortæller lidt om den udvikling der er sket indenfor kundepleje - og den tid importører kan sætte af
til de forskellige kundesegmenter.
Ingen tvivl om at Yamaha stadig tager
os seriøst som kunder, men derfor
kan man vel godt - i et tilbageblik
som dette - savne ”gamle dage”.

Og det vi alle elsker - et bikerbryllup...
Johnny fra Nord og frue blev gift i Skagen
i år 2000...
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Se det er humor - 10 år gammel

Og lige noget der ikke udelukkende
er ment humoristisk............
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Og det vi tager knapt så let på.... år 2000 og 2001

Et udsnit af et brev fra HA... Og en
henstilling fra bestyrelsen til medlemmerne. Og lad det være sagt - den
henstilling er stadig gældende..
Et dødsfald og nogle fine mindeord..
En opfordring fra Yamaha til medlemmerne af VMCCDK - til et arrangement der ikke laves mere - desværre....
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Årgang 2002

Side 9 cyklen er ikke nogen ny foreteelse, men har optrådt med jævne
mellemrum.
Her set i bakspejlet er det lidt vemodigt at vi her på redaktionen ikke har
alle originalbilleder der er bragt gennem tiden...
Og klubben er jo foranderlig - nogle er
kun medlemmer en periode og glider
så ud - måske pga. af andre interesser
eller familieforøgelse. Nogle vælger
sågar at skifte Virago’en eller Star’en
ud med et andet mærke..
Men - har du billeder der har været
offentliggjort i News i perioden fra
starten til 2006 et eller andet sted i
dine gemmer, må du gerne sende en
kopi til redaktøren. Evt. på mail til
redaktionen@viragomcclub.dk

Gamle billeder af medlemmer...
Nå ja - billederne er måske ikke så gamle
- ej heller medlemmerne.
Artiklen på modstående side og billederne
har alle været bragt i News årgang 2002.
Billederne ovenover er indsendt af
Anndorit(443) og gutten her ved siden af er
Johan Asring(2533) og hans - i 2002 - spritnye DragStar
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Årgang 2003
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Clubben gennem News fra 2006 og til nu
News

En mc-trailer blev til - et gør-det-selv-projekt
I foråret 2002, og Bente og jeg så frem
til endnu en sæson med mange gode
ture og deltagelse i træf, Touring MC
skulle jo også besøges, jo, vi havde
kanon sæson foran os.
Der var jo bare lige det ved det, at jeg
kom så til at tænke på oppakningen
der skulle bag på min Virago 1100, for
der skulle jo mere og mere med, telt,
gerne med ståhøjde, en god stol til
sidde og nyde en enkelt kold, nå-ja der
skulle også et bord til, en god luftmadras var jo heller ikke at sige skie
til, fruens beautybox og lidt flydende
proviant skulle der være plads til,
støøn...
Nu var det jo langt om længe blevet
tilladt at have en trailer efter en MC
i Danmark, og de var jo begyndt
at komme på pladserne efter touring cyklerne, fine glasfiber trailere,
strømlinet og malet i MC-ens farve.
Jeg tænkte ”her er løsningen på mine
pladsproblemer” samtidig med at jeg
ikke mere skulle passe på lave broer,
ikke starte for hårdt, så Viragoen
stejlede, og at stellet ikke slaskede på
grund af den mildest talt dårlige og
iøvrigt livsfarlige vægtfordeling.
Jeg så misundeligt på de fine nye
trailere, importeret fra mange lande,
Holland, Tyskland, USA og så videre,
men der var ikke rigtigt nogle som
passede i stilen til min Chopper. Jeg
fik så den tanke selv at lave en, en der
skilte sig helt ud fra de strømlinede,
og jeg havde hørt i krogene, at dette
kunne lade sig gøre, også at få synet
og godkendt den, hvis der var udført
noget ordentligt håndværk.
Da jeg er udlært tømrer, besluttede jeg
at lave en trailer, som var en Dragkiste med buet låg på to hjul, og den
skulle samles i hjørner med håndlavede sinker (gammel måde at samle
kister og skuffer på).
Nu skulle jeg så på jagt efter stumper.
Det første jeg skulle bruge var en
aksel med affjedring, og her fandt jeg
så en udrangeret Combi Camp, hvor
teltet var så mørt at man umiddelbart
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kunne stikke en finger igennem, og
resten nå-ja, jeg skulle jo kun bruge
akslen.
Det næste jeg skulle bruge var noget
træ der ikke vejede for meget, for
totalvægten på en MC trailer må max
være det halve af MCens vægt, så det
kunne ikke nytte at traileren vejede så
meget, at den ikke måtte laste noget.
Jeg fandt frem til en træsort der hedder abaki, også kaldet cigarkassetræ,
det er meget let og har ingen knaster
- perfekt.
Det næste der så meldte sig var
tæthed. Jeg kunne ikke have en bund
i traileren af træ, den ville godt nok
ikke ruste, men så måske rådne!!
Hvordan løser vi så den lille opgave?
Jo, Bentes bror arbejder til daglig med
glasfiber, så det var jo ligefor at jeg
blot skulle lave en form, så kunne vi
støbe en glasfiberkasse, hvor bunden
blev udført i en sandwich konstruktion som på lystbåde, så kunne den
da hverken ruste eller rådne, så det
gjorde vi.
Så var det bare at komme i gang. Det
første var at modificere akslen og få
svejset stellet (af en ven som er certifikatsvejser), så jeg kendte størrelse og
hjulplacering, dernæst glasfiberform
og støbning af glasfiber, på snedkerværkstedet og lave kassen, så slibe
og slibe, tre gange skibslak, polering
og så til sidst aptering med rustfrie
hængsler og lukkebeslag.
Man skal ikke regne på sine timer da
den så langt overstiger prisen på en
færdig trailer, men det var et spændende projekt.

uden anmærkninger, og Bente og mig
kunne nu komme rundt med alt vores
pik-pak lukket ned i en tæt trailer,
perfekt til ferieturen.
Jeg skiftede så min XV1100 ud med
en Dragstar Classic 650, som den også
blev godkendt til uden problemer,
men det var så svært at gå fra 1100 cc
til 650, så den blev hurtigt skiftet til
en Dragstar Classic 1100 som jeg kører
på nu, den kan trække det hele.
Jeg må desværre til at skille mig af
med ”trækket” grundet helbredsmæssige årsager, men sjovt har det været.
Keld Jensen (178)

Den skulle jo kobles til
min XV 1100, og da man
jo ikke kunne finde et
færdigt anhængertræk,
måtte min ven med certifikatet jo i gang med
at fremstille et. Det blev
udført i rustfrit stål, så
det, der blev synligt,
kunne poleres op.
Jeg kørte til syn, og
traileren blev godkendt

15

News
News

Opslagstavlen
Mindeord

Medlem nr.
25, René
Bjørn Christensen,
døde den 27.
juli 2008 af
leukæmi.
Rene var
med fra
klubbens tidlige start, og derfor med
til at forme klubben, som han også
var formand for i en del år, ligesom
han også var den første formand i Tur
Klubben.
René var en lun og hyggelig fyr, der
lagde stor vægt på, at alle medlemmer
skulle have økonomisk mulighed for i
at deltage i diverse ture.
René var ikke en fartdjævel, tværti-

mod... Han blev
ved flere lejligheder
stoppet af politiet
på Helsingørmotorvejen for at køre for
langsomt!
Paradoksalt nok
måtte han stoppe
med at køre motorcykel efter et uheld,
som desværre
gjorde ham blind.
Uheldet skete ved lav fart, og skyldes
den forankørendes manglende opmærksomhed.
I den forbindelse blev Rene som den
første, udnævnt til æresmedlem af Virago MC Club Danmark.
Desværre kom beskeden om Renés

død efter begravelsen, hvorfor der
i stedet er sendt en buket blomster
til hans kone, Lisa. Tankerne går til
hende og familien.
Gitte Salomon Hansen (394)

Værktøjskassens
brevkasse?
Værktøjskassen er ikke afskaffet, men
den har fået en hjælper.
Har du tekniske spørgsmål omkring
Viragoer - så send dem til redaktionen@viragomcclub.dk. Så bliver de
videresendt til Gallon(Bent Eglin)
og spørgsmål og svar bliver bragt her
i bladet.
Gallon har været medlem af Virago
MC Club Danmark i mange år og
regnes af mange - heriblandt undertegnede - som en kapacitet når det
drejer sig om Viragoen og de børnesygdomme den kan løbe ind i.
Chefen (1683)

Det er det jeg altid har sagt - en Viggo er ren afslapning

Og så er der jo
også dem der
slapper af med at
pudse....
Kan det gøres ret
meget bedre ;-)
Og så alligevel
- er det støv jeg
kan se der???

8
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Da Viragoen var ny i Danmark

Fortalt af Erik Steen, som har været medlem af Virago DK stort set fra starten
Da jeg startede var vi ved at designe
Virago logoet, noget af det første jeg
var utilfreds med, da jeg synes cyklen
var for utydelig og fordrejet.
Alle kørte 750 special eller 920 er,
undtagen Dan Simonsen, der havde
en 1000, og vi var vel ca 20 til generalforsamling.
Tak til afgiftspolitikken
Dengang troede folk at deres 920 var
en 1987 årgang, fordi det var det første år de var til salg i DK.
Faktisk blev 920 kun lavet i 1982 som
udstyrs model med digitale instrumenter, dobbelte skiver på forhjulet
og en masse andet (havde selv en med
hjem fra Canada), i 1983 som skrabet
model med enkelt skive og samme
instrumenter som 750.
Det var den model der senere blev
solgt i DK, fordi modellen kunne ikke
sælges i USA, da der var ”Harley ”
afgift på cykler over 700cc i hele 5 år
for at Harly ikke skulle gå konkurs, så
vi kan takke USA´s afgiftspolitik for
customcyklernes indtog i DK.
Populær model
Yamahas Virago har haft et langt liv,
et liv, hvor den største del af motoren
har været i produktion i 15 år fra 1981
til og med 1998 eller 1999 (men hæng
mig ikke op på dette sidste årstal).
Det er meget lang tid i mc verdenen,
hvor man kun holder liv i noget, der
er salg i, og folk køber kun det de kan
lide, ja det er en models popularitet,
der holder den på markedet, det skete
også for Yamahas XS 650 og andre.
Viragoens aner
Når jeg skriver Virago er det de store
motorer: 700-750-920-1000-1100, hvor
parallel mc’en TR1 brugte 1000 motoren fra 1981 til 1985 i Europa, men
i USA kom den som 920 i 1981, fordi
mc forsikring var højere for maskiner
over 950 cc.
Den første Virago kom på markedet
i 1982, det var en 920J model og var
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et tilløbsstykke, jeg mener at 750 eren
stadig hed special i 1982, som den
gjorde da V motoren kom på markedet i 1981 på den og på TR1 eren, som
i Nordamerika var på 920 cc.
Ddet var to meget forskellige cykler
med V motor, hvor 750 havde kardantræk og den store 920 - 1000 havde
lukket kædetræk, lidt omvendt af det
man ellers ser.
Et tilløbsstykke
Jeg havde selv en XV920J, og boede på
det tidspunkt i Canada.
Den var udstyret med dobbelte skivebremser foran, digitale intrumenter i
flydende krystal format, med tal for
hastighed og en slags stigende vifte
for omdrejningstæller, derudover,

før et par 1000cc
kom i 1985 og senere blev importøren
tilbudt en masse
”gamle” 920ére fra
årgang 1983, de
kunne næsten ikke
sælges i USA da
Harley Davidson
i frygt for at blive
udkonkurreret af
store, mere driftsikre japanske cykler, havde tigget
regeringen om at få importtold på alle
motorcykler over 700cc de næste 5 år.
Dette medførte en strøm af 700cc
motorcykler, eller rettere 750 ere med
mindre cylindere, og de store cykler,
der ikke kunne formindskes uden videre, skulle så afsættes på andre markeder, som f. eks i Danmark.
Gammel mc i ny forklædning
Virago 920 fra årgang 1983, blev solgt
på ” nye flasker”, og selv i dag er der
mennesker, der hårdnakket hævder
de har en 920´er fra 1987, selvom
denne 920 cykel kun blev produceret i
1982 og 1983.
Jeg spørger altid folk: Hvis nu du fik
en Ford T fra 1921 i en papkasse, samlede den og satte den til salg i din butik, ville det så være en 2007 model?

tankkapasitet i fire søjler og meddelser for check af forskellige dele , som
for- og baglys, batteri m,m.
Den havde også stilbar lufttryk og
dæmpning på for- og baggaffel, multi
stilbart styr, skråtskårne lyddæmpere
og blev markedsført sammen med
XS1100 Special til samme pris!! med
beskeden ”vælg selv”
Under en ferietur i Danmark vakte
den opmærksomhed ved den lokale
mc forhandler. Da jeg gik ind for at
handle i butikken, gik alle ud for at
kigge, selv mekanikerne fra værkstedet, sådan en havde man ikke set før.
Frygten for konkurrence
Viragoen blev ikke importeret til DK

Lyden af en 920’er!
Virago 920 blev kendt for meget, desværre også dens starter.
Problemerne var mange, systemet
stammer fra 750 eren, eller rettere blev
lånt fra bendix systemet fra amerikanske biler, især Chrysler og Dodge.
Dette system slynger i startøjeblikket
et tandhjul direkte ind i startkransen,
hvorefter motoren drejes rundt til den
starter, men dette system kunne bare
ikke håndterer den større 920 motor.
Det skal så også nævnes at systemet
ikke er en selvstarter, men en elektrisk
kickstarter!! Ja, man skal holde knappen inde i 4-6 sekunder, hvorefter
man skal slippe knappen og vente et
par sekunder, sådan bliver man ved til
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motoren går i gang.
Det informerede
man bare ikke kunderne om, man må
ikke holde knappen
inde i mere end 4-6
sekunder, da det
kun er modstanden
mellem tandhjulene, der holder
starter tandhjulet i
indgreb, når kompressionstakten er
ovre, vil modstanden mindskes og
returfjederen vil flytte tandhjulet.
Efter tre kompressionstakter har fjederen flyttet startertandhjulet ud af indgrebet og den kendte 920 tandhjulsskuren gør ondt helt ind i øregangen.
Der blev også diskuteret fejl ved tændingsboksen, der i start-øjeblikket
ikke gav det tændingstidspunkt som
den skulle, og man fandt også ud af at
tændingsboksen til 5500 kr, indeholdt
dele for 16 kr.
Hvorfor man ikke brugte TR1 erens
starter er uforståeligt, den er dyrere,
men det ville være godt givet ud, det-

te system kom på XV1000 og XV1100,
ligesom XV750 senere fik det, men
helt fantastisk blev det aldrig, her er
f.eks Honda dygtigere til at lave selvstartere.

på Alaska highway eller andre øde
strækninger, så har det stor betydning!

News

Hilsen Erik (28)
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Kickstarter ønskes
Det er ikke til at se det...
Under et besøg hos
importøren,
(jamand
de fyldte fakMen
denne unge
første år blev Virago
klubben
inviteret
tisk 50
år i sidste
uge :o)
til at prøve nye cykler,
som
da
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250 ham:
For jer, der ikke
kom til landet), viste
det
sig,
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halvIkke nok med at Jelsi har været
delen af de fremmødte,
ønskede
formand
i ViragoenSyd siden 1900kickstarter, som backup
ligesom
manværet aktiv
tallet, han
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havde i 70erne. i VMCCDK’s bestyrelse gennem
Det er altså lidt mere
at kickstarte
flere sejt
år. Han
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en motorcykel ogstiller
man op
harnår
også
mereskal køres,
noget
føling mere densbringes,
tilstand,hentes
kompreseller ordnes. Han har blandt andet stået for
sion o.s.v., men desværre
er
kickdet praktiske
arbejde bag flere af de messer, klubben har
starterne sparet væk
og den
komme
deltaget
i. Jelsi
ringer man aldrig forgæves til.
næppe igen.
Bag det venlige ydre gemmer sig dog en skarp tunge, og
Hvis jeg som køber
ogikke
skulle
herstod
bliver
lagt fingre imellem. Første gang, jeg mødte
vælge mellem 2-3ham,
modeller,
ville jeg
lød ordene
- ordret citeret:
vælge den med kickstarteren.
er kælling, og jeg kan sgu’ ik’ li’ dig!”
”Du er fan’meDet
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pinligt så afhængig,
man
er
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af en forhistorie,
Hvis du vil som
vide jeg
mere:
(Bemærkningen har
ikke skal
el-start.
komme ind på her :o)
Tænk, min førsteJeg
motorcykel
kunnegodt li’www.motorcyclespecs.co.za
kan ihvertfald
dig, Jelsi - STORT TILLYKKE
skiftes til magnetmed
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hvis
bat-:o) GSH
www.virago-star.dk - se menupunktet
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Nu med airbag
Det er ikke til at se det...
Det måtte jo komme - airbag i
Men
denne
unge
mand
fyldte
fakmc-jakken. Hvis ellers det virker,
Bestil ferieopholdet direkte ved ejeren af ferieboligen.
kan man jo håbe, jakken snart
50muligheder
år i sidste
uge :o)
Se tisk
de gode
for ophold
i luksushusene på
her i landet.
Ellers kan
Derkan
kanfås
tegnes
dobbeltannonce
For jer, der ikke kender ham:
den
indtil
videre
købes
lodret eller vandret. på
Ikke nok med at Jelsi har været
Fin og feminin
www.airbagco.com
formand i Virago Syd siden 1900Lej en MC-transporter med roser på, set på
For
1 eller 2 motorcykler ebay.com hos Psychic Faktureringspris:
tallet, han har også været aktiv
Max
vægt
750 kg, Last max 600Mikes
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Biker Leather-N-Gear.
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Han
er manden,
der altid
LG-udlejning v/Lars Guldborg
tlf. 21639522
Det er muligt at nøjes med
stiller op når noget skal køres,
www.v
info@lg-udlejning.dk
3
udgivelser
- pris aftales særskilt.
bringes, hentes eller ordnes. Han har blandt andet stået for
Du savnes stadig!
www.lg-udlejning.dk
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mang
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Med hovedet på blokken lover jeg, at det ikke er Yamahas eg
Set det
på www.motorcycleapparel.net.
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måske ser ud til.
en ægte US
Ring gerne uforpligtende og hør nærmere.
bagdel på d
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23 vide, o
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www.lejferiehuset.dk
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Nu med airbag

Flotte motorcykler

Hygge i baren...

Afholder
Øl og diverse til de
sædvanlige
venlige Custom priser

Septembertræf

Fredag aften serveres
Gryderet til venlige
Custom Priser

Den 10-12 september
I vores klubhus
Forum Kirkevej 53
6715 Esbjerg N
Dans på bordet
er tilladt

Træfpladsen er åben fra
Fredag kl. 16.00
Entre 200 kr.
Dækker:
Morgenmad Lørdag og
Søndag
Aftensmad Lørdag

Tilmelding gerne som SMS
På tlf. 2396 6650
Eller hvis der er spørgsmål

SKÅL
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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
og YAMAHA Star
XV 250 koks/sort, 1 dansk
ejer, fuld servicebog, ny
serviceret, dette er en ener,
100% som ny, sissibar,
sidetasker, styrtbøjle
Årgang 1999
Kilometer : 7.000
Pris : kr. 32.900
XV 535 Virago DX
sort/bronce, ny silvertail
udstødning, sissibar +
tasker, fremflyttersæt,
custom sidespejle +
dæksler ved karburator +
bremsebeholderdæksel
Årgang 2000
Kilometer : 15.000
Pris : kr. 59.900
XV 535 DX sort/bronce, fuld
servicebog, 1 kvindelig ejer,
sissibar med bagagebærer,
effektudstødning, fremtræder
100% som ny
Årgang 2001
Kilometer : 2.000
Pris : kr.69.900

XV 920 Virago, sort, meget
velholdt
Årgang 1987
Kilometer : 74.000’
Pris : kr. 34.900

XV 1100 Virago boudeaux, 1
ejer, fremflytter, sidetasker,
bagagebærer
Årgang 1998
Kilometer : 66.000
Pris : kr. 59.900

XVS 650 Dragstar sølvmetal,
Vance & Hines udstødning,
fartpilot
Årgang 2006
Kilometer : 2.000
Pris : kr. 84.900
XVS 650 A Classic sort,
effektudstødning, sissibar,
sidetasker, stor vindskærm,
fuld servicebog, 1 kvindelig
ejer, ekstraudstyr for ca.
18.000 kr.,
Årgang 2008
Kilometer : 2.000
Pris : kr. 89.900
XVS 1100 Dragstar Classic
rødmetal, hepco becker
sidetasker, Vance & Hines
udstødning, 1 ejer, sissibar,
royalstar vindskærm, fuld
servicebog, fabriksgaranti til
mc er 5 år, meget velholdt
Årgang 2006
Kilometer : 4.000
Pris : kr. 119.900

XV 750 Virago bordeaux/
sort, 2 nye dæk, servicebog,
XVS 1100 Dragstar Classic
crom håndtag, toolbox,
sort, vindskærm, styrtbøjle,
trådhjul,
ekstra lygter, 1 ejer
Årgang 1995
Årgang 2008
Kilometer : 38.000
Kilometer : 2.000
Pris : 69.900
Pris : kr. 124.900
Motorcykler købes kontant evt. bytte med mc, bil, campingvogn eller autocamper
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News

Referat fra generalforsamlingen i Lov lørdag d. 29.05.2010
Formanden bød velkommen
1. Valg af dirigent Per Knudsen blev
forslået og enstemmigt valgt
2. Formandens beretning 2010
Først og fremmest vil jeg gerne byde
velkommen til den 20. Ordinære
generalforsamling. Vi har lagt en lang
og kold vinter bag os, og kan nu kun
kigge fremad igen, og jeg kan hermed
fortælle hvad bestyrelsen har arbejdet
med det sidste års tid. Vil dog også
bruge lejligheden til at sige tak for
valget sidste år.
Yamaha inviterede traditionen tro bestyrelsen til møde ovre i Odense, hvor
vi fik drøftet vores medlems situation,
og en mulig måde at hjælpe hinanden
på så vi får flere medlemmer og de
får lidt i kassen via evt. arrangementer, og vi har i bund og grund fundet
på en meget god plan, Morten fra
Yamaha ville kontakte os tilbage med
koordinering af nogle såkaldte Yamaha/Virago dage hos div. Forhandlere.
Så disse kontakter/koodineringer kom
bestyrelsen i hænde, Yamaha har dog
på nuværende tidspunkt ikke kommet med nogen koordinering men
er blevet rykket for denne. Yamaha
fik afholdt deres fælles åbent hus
dag, og Virago DK var at finde i div.
Butikker rundt omkring i Danmark,
hvor vi bør være hver gang der bliver
afholdt noget. De er nu også begyndt
at komme med lidt flere informationer
som kan komme ud til vores medlemmer via News hvilket vi har eftersøgt
længe. Vi har til samme møde valgt at
gå lidt hårdere til Morten for at få noget Star logo sat fri så vi må begynde
at trykke lidt i vores kludebutik men
igen i år har vi fået et nej til at vi ikke
må bruge star logoet.
Topdanmark har det foregående år
desværre haft nogle assurandører
som ikke helt har vist hvordan og
hvorledes med vores 20 % rabats aftale, de fik os kædet lidt sammen med
aftalen i Touring klubben, men dette
skulle meget gerne være på plads nu.
Og hvis ikke så hold fast i det i ved
om vores aftale og kontakt derefter
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bestyrelsen, med navnet på assurandøren, og vi kan efter aftale med
Peter Sindberg indberette disse ting.
Kørerkurser er stadig en mangelvare,
men vi arbejder stadig på sagen, det
er dog ikke et problem at få et kørerkursus, det er til gengæld et problem
hvis det koster klubben penge hvis
opbakningen ikke er dertil og der
er ingen der vil give garanti for at vi
ikke skal betale alligevel, hvis ikke
der er medlemmer nok til kurset. Vi
har snakket lidt med FDM om at gøre
klubben medlem af dem, for at kunne
opnå deres kunde rabat til alle vores
medlemmer ved arrangementer såsom kørerkurser, og det vil de gerne
give os, men de kan med klubbens
medlems rabat give os en pris på
noget der ligner 1300 kroner på snude,
og der skulle mindst være 20 deltagere på kursus, og alt under skulle vi så
selv stå for at betale ved tilmelding.
News er hvad jeg vil kalde et blad i
fremgang, der er dog bare det at der
stadig mangler noget at komme i det
blad, nu er det skåret ned til 4 numre
om året, og de fleste skal stadig være
bedre til at sende et billede eller en
lille historie til Helene som er vores
redaktør. Og nu er der en lille smule
længere tid mellem deadlines efter vi
har skåret ned for 6 blade til 4, så nu
bør alle kunne nå at sende noget ind
så alle kan få noget ud af jeres oplevelser. Og sidste nummer var et rigtig
dejlig blad at få ind af døren.
Økonomien i klubben har det sidst års
tid igen tegnet sig for den lidt grimme
side, da vi igen i år har mistet medlemmer, vi er nu nået til et punkt hvor
der virkelig skal gøres noget for at få
klubben til at blive som vi kender den
i dag. Det har selvfølgelig resulteret i
kraftige nedskæringer som i også vil
kunne se i budgettet senere. Men hvad
kan vi gøre, jeg leder med lys og lygte
efter nogen der gider have bare en 500
kroners annonce i vores News og dette
kan vi blive nød til at hjælpes ad alle
folk, om det så skal betyde at alle
medlemmer får 10 visit kort at dele
ud af i løbet af sæsonen. Og man på
den måde kunne skaffe flere medlem-

mer, så kunne man evt. sætte et lille
gavekort på højkant til den der får
flest medlemmer ind i klubben i løbet
af året, der sikkert masser af forslag
til hvordan vi vender skuden, og det
er også nogle forslag vi gerne vil have
og arbejde med. Aude er også kommet med et glimrende forslag som vi
har arbejdet med, og det en benzin
aftale med OK der kan give lidt ekstra
penge i kassen hvis vi kan få delt
en masse OK-benzinkort ud til nær
og fjernt så det kan give en smule i
kassen, og vi kan vitterligt bruge alt i
øjeblikket.
Lokalklubberne skal have en stor tak
for deres store arrangement de lægger i at gøre sig til under Virago DK,
der bliver for alles side afholdt træf
og komsammen så alle kan få snakket om div. Hertil tænker jeg også på
et formands møde der blev afholdt
i Esbjerg i vinter hvor næsten alle
formænd var samlet, hvor vi i bund
og grund fik snakket rigtig godt sammen om hvordan vi i samlet flok får
afholdt Int-træf i DK. De få medlemmer der stillede op til medlems mødet
bagefter formandsmødet, havde da
også lidt der røg med i planlægning
af det kommende år. Så jeg kan kun
fremover opfordre til at næste formands/medlems møde at man møder
op.
Int-træf 2010 skal afholdes i Danmark,
planlægningen er i fuld gang og Jelsi
har på taget sig sammen med resten
af Virago Syd et kæmpe ansvar som
de skal have kæmpe stor tak for, men
de kan ikke klare det uden hjælp. Så
alt planlægning og hjælp skal ske for
alle der overhovedet kan og gider
hjælpe til, det siges at det internationale Virago træf bare bliver større og
større, så efter formands mødet var
destinationen næsten allerede lagt på
plads, Og det bliver afholdt i Sønderjylland i Jels for at være helt præcis.
Det der kommer til at skulle bruges
hjælp til, er når baren skal besættes
for den mere alvorlige side og der skal
stilles mad og tallerkner og bestik ind
på bordende, der skal også ordnes
nogle toiletter og gås brandvagter og
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en masse andre forskellige ting der
skal bruges folk til, vi håber selvfølgelig at der er så mange som over hovedet muligt der vil hjælpe til, at vi kan
planlægger det sådan at man har en
dag med et par vagter og en dag hvor
man kan feste og hygge sig med alle
sine venner. For det må simpelthen
bare ikke gå op i arbejde alt sammen
når man i princippet også vil have
lidt ud af sådan et arrangement. Så jeg
kan kun opfordre alle til at holde 2.
Weekend i juni fri så vi kan afholde et
brag af en fest for de udlændinge der
vælger at kører til vores int-træf.
Klubben. Lad mig til slut, sige at
grundlaget for denne klub lever i
bedste velgående, vi kan i dag fejre et
20 års jubilæum for en klub der blev
dannet af en gruppe mennesker der
havde problemer med en starter på
et par Yamaha modeller som i nok
allerede kender lidt til, ved blandt
andet den ene hed 920, når nu det var
grundlaget for klubbens fødsel og vi
stadig roder med de samme starter
problemer, og vis det er vores problemer så kan vi klare hvad som helst,
og vi hvis vi kan opret holde vores
samarbejde med Yamaha i samme
stand som nu, vil denne klub også nå
at fejre et 50 års jubilæum, men så kan
det da godt være vi skal have en lille
smule hjælp til at komme op på vores
motorcykler men så tager vi det med
sammen ik.
Så vil jeg bare sige tusind tak til
Virago Midtsjælland for brav indsats
og tak til alle der gad lytte med da
klubbens yngste formand nogensinde
valgte at åbne munden med lidt seriøst for en gang skyld. Tusind tak
Mange medlemmer kommenterede
vores medlemssituation og der kom
gode forslag til hvad vi
kunne gøre, dette har bestyrelsen
taget med.
3. Regnskab. Helen fremlagde foreningens regnskab som blev godkendt
uden bemærkninger
Budgettet for 2011 blev fremlagt af

Johan, der er lagt op til store, men
også nødvendige besparelser samt en
kontingentforhøjelse på 75 kr. pr. år,
denne forhøjelse blev rigtig godt modtaget, ved afstemningen stemte 41 ud
af
43 stemmeberettigede for forhøjelsen
4. Indkomne forslag. Bestyrelsen har
ikke modtaget nogen forslag
5. Kludebutikken. Helene fremlagde
kludebutikkens regnskab der viste et
lille underskud, der er taget initiativer
til få dette ændret ved at få
mange nye produkter hjem. Kontakt Gitte for bestilling. Regnskabet kan ses
andet sted i bladet.
6. Valg til bestyrelsen. På valg
stod Nichlas, Johan, Rasmus,
Tonny og
Hans Jørgen alle ønskede genvalg.
Sjælland foreslog Aude, der var
skriftlig
afstemning, Nichlas fik 27 stemmer Rasmus 13 stemmer Aude 15
stemmer.
Nichlas og Aude kom i bestyrelsen og Fyn foreslog Birger der
afløser Johan,
Tonny og Hans Jørgen blev genvalgt. Vi takker hermed Johan og
Rasmus for
deres indsats. Helene og Rasmus
blev valgt som suppleanter. Spir
og Bjarne
Madsen blev valgt til revisorer

7. Eventuelt. Jelsi fortalt om internationalt træf i 2011, hvad der var
af planer. Det bliver et kanon træf så
sæt kryds i kalenderen
10.06-13.06.2011. Meld jer til som hjælper hos lokalklub formanden eller for
løsgænger hos bestyrelsen. Hans
Jørgen fortalte om aftalen med OK
benzin der
giver tilskud til foreninger. Få et OK
benzinkort ved at kontakte Nichlas,
har du allerede OK benzinkort skal
Nichlas have nummeret på kortet så
bliver det konverteret til os.
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Returadresse: Virago MC Club Danmark v/Elisabeth Aude, Bøgevangen 2, 4622 Havdrup

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

