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Nyt fra bestyrelsen
Jeg synes at den nye bestyrelse har
fået sat rigtigt mange gode ting i
gang, bl.a. vores nye hjemmeside,
jeg kan oplyse at den bliver besøgt
omkring 30 gange om dagen, så det
gælder nu om at vi alle sammen er
med til at komme med input, så den
hele tiden er spændende. Der er også
et link på hjemmesiden under sponsor aftaler hvor man kan rekvirere et
OK benzinkort, så venner det er bare
om at komme i gang jo flere vi er, jo
flere penge til klubkassen.

Vi vil iværksætte en konkurrence
hvor det gælder om at skaffe klubben nogle flere medlemmer, således
at jo flere medlemmer du skaffer jo
større et gavekort kan du vinde til
kludebutikken, men man får ikke sit
gavekort førend der er indbetalt et
fuldt kontingent til klubben, så det
er vigtigt at man får vedkommende
til at påføre ens medlemsnummer på
indbetalingen, så Aude kan se hvem
der har anbefalet vedkommende til at
melde sig ind i klubben.

Jelsi og Aude er kommet rigtigt godt
i gang med forberedelserne til det
internationale træf i juni 2011, alle
nødvendige ansøgninger er på plads,
og der vil inden længe blive sendt en
liste ud til alle formændene, om hvad
der skal bruges af frivillige hænder
fra lokalklubberne.

Der vil blive afholdt formandsmøde
og medlemsmøde hos Bjarne, Virago
Midtland den 13. november 2010, men
meget mere om dette på hjemmesiden
når vi nærmer os, der vil også blive
mulighed for en biker fest lørdag aften, men det vil kræve en tilmelding,
så venner hold øje med hjemmesiden.

Når I nu læser dette indlæg fra bestyrelsen er sæsonen desværre ved
at være slut, det føles lidt som om at
sæsonen har været kort, vi kom også
lidt sent i gang på grund af vinteren
og august har da været rigelig våd de
fleste steder i år, er lige kommet hjem
fra MC 94 Vejen træf, der manglede vi
i hvert fald ikke vand, men som sædvanligt et rigtigt hyggeligt træf.
Hilsen Birger(3101)

Internationalt træf i Jels juni 2011
Af Aude(808)
Nedenfor kan du se udkastet til træffets logo. Der arbejdes i øjeblikket
med teksten, som skal være rundt om.
Da temaet er Vikinge træf, så er det
selvfølgelig, det der præger billedet.
Som noget nyt, bliver træffet i Jels
lavet som et landstræf. Derfor er der
brug for frivillige til at gøre denne
event til en succes. Der skal bruges
hjælp i de følgende kategorier:
•
•
•
•

Servering af morgenmad
Servering af aftensmad
Barvagt
Vagt i Indskrivning/information
(du må gerne kunne tale andet end
dansk )
• Vi skal også have en toilet patrulje,
som holder øje med papir og ren
lighed.
Hvis du er medlem af en lokal klub
skal du kontakte din lokale formand,
hvis du ønsker at give en hånd ( Listen er foran i bladet). Husk at oplyse
opgave, navn og email adresse, så vi



efterfølgende kan kontakte dig.
Er du ikke medlem af en lokalklub,
kan du kontakte mig på følgende
adresse E_Aude@hotmail.com. (Der er
en understreg mellem E og Aude)
Husk at oplyse opgave, navn og email
adresse, så vi efterfølgende kan kon-

takte dig.
Da der hele tiden kommer nye opdateringer om træffet, og bladet kun kommer 4 gange, kan du følge den sidste
nye udvikling på
www.viragomcclub.dk
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Virago Sydjyllands årlige ”Ø-tur” fra 27/8 29/8 2010

Af Irene Johannsen(2877)

Så har vi igen været på vores årlige og
altid herlige tur og denne gang kørte
vi til Møns Klint og i det flotteste vejr.
Mere heldige kunne vi vist ikke blive.
Fra regn og hård blæste nogle dage
forinden og til sol og total vindstille.
11 MC’er mødtes som sidste opsamling ved OK, Fynsvej i Kolding kl.
10.45 fredag formiddag. Den 12 MC’er

var bag i Jacobs bil, da konen ikke
ønskede at side bag på den lange vej.
De øvrige 11 var Jelsi, Helge, Irene,
Lars og Annette, Ole og Conny, Carl
og Jane, Steen, Kurt, Yvonne, Jan og
Erik. Vi havde 2 følgebiler med Jonna,
Karin og Nina og bil 2 med Jacob og
Ingelise.

Vi kørte af små veje over det nordlige Fyn og ved Rosengårdcenteret i
Odense holdt vi første stop. Der blev
serveret kaffe og sandwich. Herligt
– de var bare gode. Tak Nina.
I Nyborg tankede vi alle op og begav
os over Storebæltsbroen. Kort efter
lyste min gule lampe og speedometeret virkede ikke. Jeg kunne høre alle

mulige mærkelige lyde, men det var
altså kun speedometerkablet der var
knækket. Vi kører kolonne-kørsel, så
jeg skulle bare ikke køre først. Det var
faktisk Jelsi der havde den opgave.
Gitte og Tonni fra Slagelse havde hørt
vi skulle på tur og de inviterede os
alle til kaffe og kage hjemme hos dem.
Det var smadder hyggeligt og lækre
kager. Flere andre fra deres klub kom
også, bl.a. Birger og Marianne og 3
mere som jeg ikke kender navnet på.
En rigtig hyggelig eftermiddag ude i
deres have.
Vi kom til Møns Klintholm Camping
først på aftnen og blev indlogeret i
campinghytter. Dvs. Anette, Lars,
Helge og jeg i én og Conny, Ole, Jane
og Carl i én ved siden af.
De øvrige var i ”Pavillonen” ca. 400
m fra os hvor der var store fælles rum
samt mange dobbelt værelser samt
køjer hvor de resterende blev installeret.
De hele var rigtig fint. Vi 8 fra campinghytterne indtog vore måltider i
pavillonen og hvor vi hyggede om
aftenen og spiste ”rester” af et svin fra
Træf under bøgen nogle uger tidligere samt nogle lækre grillpølser og
kartoffelsalat og salat.
Lejrchefen var vistnok ikke helt
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”hooked” på MC’er. Han skabte sig
uden grund fredag aften. Vi var alle
oppe ved pavillonen som lå uden for
selve campingpladsen og forstyrrede
overhovedet ikke de øvrige gæster.
Turen lørdag startede ved Møns
Klint. Der var mange, mange trapper
ned. Vi var nogle der talte dem: 495
trin blev vi enige om. Nedad gik det
uden problemer, men opad – py ha,
det var hårdt. Jeg mærkede det først i
benene mandag morgen, men Ingelise
havde det ikke så godt med at komme
op. Der skulle hjælpere til sidst. Jelsi
og Ole tror jeg nok. Vi havde brug for
vand og i cafeen solgte de disse vand
med mærkatet: Var trapperne hårde
…. drik vand. Skal lige love for at det



var nødvendigt.
Vi kørte videre af de små hyggelige veje til Klintholm Havn,
hvor vi spiste frokost på Restaurant Klintholm Røgeri hvor vi
sad på terrassen og kunne nyde
udsigten over havnen og nyde
lækre nyrøgede fisk og hjemmelavede delikatesser.
Vi kørte videre til Stege hvor
frokostjazzen lige var slut, og vi
nød en is i det herlige vejr.
Ikke langt fra Stege i nordvestlig
retning, kørte vi over broen til
Nyord, en lille bitte ø.
På vejen kom vi forbi et fugleudkigstårn hvor vi stoppede. Der
var kun nogle få der orkede de ”få”

trapper op. De sidste 495 sad stadig i
vore ben.
Vi kom til byen Nyord hvor der er
kørsel forbudt. Udenfor ”byen” var
der parkeringspladser og man skulle
gå rundt i byen. En herlig lille og
hyggelig by hvor vi blev mødt med en
”pilefletter” der arbejdede udendørs.
De flotteste kurve og fade m.m. der
kunne købes fra kr. 500,00 og derover,
men de var også prisen værd. Som
motorcyklist har vi desværre ikke
oceaner af plads. . . .
Der var tid til aftensmad og vi havde
set et skilt på vejen med stegt flæsk
og persillesovs hos Karl Kok, men
desværre: alt udsolgt og kunne heller
ikke levere ud af huset.. Vi bestilte
pizza fra Klintholm Havn. De var
altså også gode.
Så var der rimeligt tidligt i seng,

morgenmad, rengøring og så af sted
hjemad.
Vejret holdt til betalingsanlægget ved
Storebæltsbroen. Det stod bare ned i
stænger, men efter nogle få hundrede
meter holdt det heldigvis op.
På hjemvejen havde vi kun én byge
mere. Vi var taknemlige.
Ved Blommenslyst havde vi sidste
stop og sagde farvel til hinanden for
en dejlig tur.
Der var Karoline og mange ville lige
en tur der ind.
Tak til Jane og Yvonne for en god tur
igen, igen.
Conny og Anette arrangerer næste tur
om 1 år

News

Tillykke med Jubilæet - åbent brev til bestyrelsen
Først vil jeg lige præsentere mig, er
nyt medlem (3227), men har i en årrække haft nr. 508.
Har på godt og ondt været formand
for Virago Fyn (nu opløst).
Er nu vendt tilbage i folden for at
møde/feste med gamle og forhåbentlig mange nye venner.
Har i denne omgang været medlem
i nu et halvt år og været til to kanon
arrangementer,
Generalforsamlingen og Syds weekend hos MC94. Generalforsamlingen
var ok besøgt, hos Syd var der desværre ikke mange medlemmer, gætter
på 35. Ikke mange til et
weekend arrangement med lån af
klubhus, barvagter og bespisning
morgen/aften osv.
Hvorfor kommer der så ikke flere? Ja,
det er der mange grunde til! Virago
DK’s vindue udadtil er selvfølgelig
medlemmerne, men i disse tider også
en velfungerende hjemmeside. En

hjemmeside, der er opdateret, og hvor
gæstebogen ikke er fuld af spam!!
Det er ikke lykkedes mig ét sted på
klubbens hjemmeside at finde et
eneste ord om Syds weekend. Det er
simpelthen for svagt! Det skal gøres
bedre! Skal Virago DK overleve og
hverve nye medlemmer, skal det være
nemt at finde opdaterede facts om
klubben.
Det skal også være til at se, at en lokal
afdeling laver et arrangement for
ALLE Virago/Star interesserede. Jeg
tror, at hvis ikke hjemmesiden kommer op at stå, stjæler de to andre Star
landsforeninger al ny tilgang!! Så hvis
klubben ikke kan klare det internt, så
må man søge hjælp eksternt. Endvidere vil jeg forslå, at bestyrelsen får oprettet en mailliste til de medlemmer,
der er interesserede. Den kan så bruges til nyheder eller til en reminder.
Der kommer jo kun fire Virago News
om året fremover. Håber bestyrelsen

kan bruge mit indlæg konstruktivt,
vi må alle hjælpe, hvis vi skal beholde
vores klub i mange år endnu.
God Sommer.
Ivan(3227)
Efterskrift
Lige en lille opfølgning på mit første
indlæg. Der jo sket meget siden jeg skrev
første indlæg.
Et stort cadaeu til bestyrelsen!! Hjemmesiden er opdateret! Renset for spam, tak.
Link til opdateret side i kludebutikken,
super!!
Nu mangler vi bare at få vi medlemmer til
at bruge gæstebogen “Din mening”.
Det er nok en af de hurtigste måder at
komme i kontakt med Virago/Star interesserede på!
Så min opfordring er, brug “Din mening” til stort og småt, gør hjemmesiden
levende!
Ivan(3227)

Bestyrelsens svar til Ivan
Først og fremmest vil vi takke for dit
indlæg Ivan, en bestyrelse har altid
brug for god og saglig kritik, det du
ikke kunne vide er jo at noget af det
første vi besluttede i bestyrelsen, var
at vi ville have en mere dynamisk
hjemmeside og det mener jeg også vi
har fået, men det er lige så meget op
til vores lokalklubber at være med til
at den forbliver dynamisk.

Det kunne da også tænkes at vi skal
have en side med udelukkende de
træf som lokal klubberne afholder,
men det er stadigvæk lokalklubbernes
ansvar at vi får de oplysninger som vi
har behov for, netop at holde hjemmesiden i gang.
Med hensyn til gæstebogen på den
gamle hjemmeside ved jeg at Johan

gjorde et stort arbejde for at fjerne al
den spam som vi fik i al den tid han
var webmaster, men fra vi besluttede
os til at vi ville have en ny hjemmeside tror jeg at Nichlas har fjernet den
spam vi fik en enkelt gang eller to,
så derfor så gæstebogen ud som den
gjorde indtil vi fik den nye hjemmeside i gang.
Birger(3101)

Skærme - med det rigtige svaj....
Af Chefen(1683)
Fra tid til anden har der været folk der
kiggede og snakkede om de skærme
der er monteret på min lille cykel.
Der har endda været trusler om at
de blev skruet af om natten.... Andre
har været mere afdæmpede og spurgt
om hvor jeg nu havde dem fra og om
de stadig kunne købes. Det er faktisk
Highway Hawk skærme - i glasfiber.
Og nej - lige den udgave kan ikke

fås længere. Ikke før nu.
Og nu kan de heller ikke
købes i en udgave der er
100% magen til - det ville
jo være ulovligt. Men de
ligner til forveksling.
Og hvordan det? Jo - jeg faldt i snak
med en mand der har forstand på
glasfiber og klagede over at de ikke
var på markedet længere. Men det har
han så sørget for at de er igen. Mangler du et par skærme som disse her

- eller har nogle
ideer du gerne vil
have realiseret til
din cykel så ring
til Kim Smed på
mobil 3063 8450.



Siden sidst...
Har man nærmest haft det indtryk
at det bare har regnet som ind i h….
Alligevel er det lykkedes os at gennemføre et af vores traditions arrangementer, nemlig Store Badedag.
Vi mødtes på Roskilde havn kl. 10.00
som planlagt og 5 håbefulde turklubbere kikkede op mod himlen, der
sendte al sin vrede ned mod os, i form
af solid regn. En udtalte så de vise ord
” der er jo mange måder at tage bad
på ”. Vi gav alle Karen ret og besluttede at dagen nok mest egnede sig
til kaffe og kage, dette blev indtaget
hjemme hos formanden da næsten
alle skulle den vej alligevel.
Aktiviteten har det været så som så
med, der har jo trods alt været ferie og
alt det der sender alle i forskellige retninger. Apropos ferie, så er der alligevel nogen der har trodset alle meldinger og været på lange ture, bla. har vi
haft et mindre selskab til Østrig hvor
de har holdt Turklubånden i hævd.
Efter ferie i Frankrig kørte de til Faker
See og deltog i det største MC-træf i
Europa og som om dette ikke skulle
være nok, så stod de tidligt op fredag
morgen og kørte i et stræk til træf i
Esbjerg, hvor de ankom kl. 21.00. Her
må vi alle tage hatten af og bøje os i
støvet, - det er sande turklubnumser
de har der.
Vi har lige overstået Esbjergtræffet og
som vores kalender viser er der ikke
mange ture tilbage i år. Vi begynder
så småt at arrangere vores vintermøder og på vores hjemmeside vil det
være muligt at følge med i hvilke
aktiviteter der planlægges. Sidst skal
der lyde en tak for mange gode timer
i klubregi, både i turklubben som til
de glimrende arrangementer der har
været i løbet af året.
Formanden, ViragOle 685.
HER KOMMER LIGE EN OPFORDRING TIL BIKERJENS I ØST, DU



MANGLER VIDST NOK LIGE EN REMINDER PÅ AT VI ØNSKER ENDNU
ET VINTERTRÆF.

Fra turen i Europa et foto fra en tank i Italien

Oktober 2010
16.

Høstfest

Gl. Køge Landevej

November 2010
2.

Vintermøde m/
Stumpemarked

Gl. Køge Landevej

December 2010
2.

Vintermøde

Gl. Køge Landevej
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Side 9 cyklen

Smukke danske cykler er efterhånden en sjældenhed - måske ikke i virkelighedens verden, men jeg modtager ikke
mange fotos. Så her er en HD cykel fotograferet af Nichlas(2993) på træffet i Faaker See i Østrig

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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Syd træf

Lige en
lille beskrivelse
af træffet i Virago Syd.
Som gæst ved
Virago Syd’s
træf vil jeg
gerne have
lov, at skrive
et par rosen-

10

de ord.
Det var mit første virago træf og modtagelsen hos dem var helt fantastisk.
Så det bliver bestemt ikke det sidste
møde med dem.
Jeg kom om lørdagen, hvor mange
hjalp med at stille mit store telt op,
som så senere blev overtaget af en flok
Vejle kørere, som kiggede ind.

News

berømte dressing .

Var rundt
og hilse på de forskellige folk, som jeg kort tid efter følte jeg
havde kendt altid. Og hold da op de
forstår at feste og hygge.
Aftensmaden bestod af helstegt pattegris - flødekartofler - salat og Jelsis

Der blev
slået
søm danset og
rå hygget
ved bålet.
Crom
forsøgte sig
med en tur
på en lille
bitte plastik
mc , men helt alkohol fri var
han ikke , så det blev til et styrt med
næsen i græsset....godt der ikke var så
langt at falde.
Steen bedre kendt som Barrøv under-

holdt med at gå på bålet, det var lige
før hans bukser smeltede.
I det hele taget var der mange som
gjorde deres til at træffet blev hyggeligt .
Der kom folk fra hele landet , både virago medlemmer, men også fra andre
klubber.
Vil sige tak til Virago Syd for et rigtig
godt træf, glæder mig allerede til det
næste.
Og tak til fyren som fulgte efter mig
hjem, da min starter røg en tur, lige
da jeg skulle kører.
Og gudskelov han var med, for efter
et par km kørte jeg tør....griner
Hilsen Annelene Nielsen
Holsted

Olie additiv - Abcon
Af Steen(2989)

Undertegnede havde indkaldt til et
informationsmøde om Abcon. Det
lykkedes at samle en halv snes stykker, i og uden for Virago regi.

Abcon, - hvad er det? Hvis jeg siger Swedol vil det nok dæmre for
nogle. Abcon er en videreudvikling
af Swedol. Det er et olie additiv, som
forbedrer oliens egenskaber i motorer,
gearkasser, bagtøj, ja kort sagt alle steder hvor der skal smøres. Hvorfor kan
man ikke bare købe en bedre olie, så
skulle det vel ikke være nødvendigt
med yderligere tilsætning? Nu er det
sådan, hvis der var nogle som opfandt
en motor, som kunne køre på vand
tror jeg benzinselskaberne ville stå i
kø for at købe patentet og skrotte det.
Det er præcis derfor Abcon ikke er så
kendt. Der skal sælges noget olie.
Abcon indeholder bl.a. fluor. Fluor
har den egenskab, at det sætter oliens

molekyler i stand til at binde sig til
kulstof atomer. Kulstofatomer findes i alt metal. Det vil sige, at olien
på en måde går i forbindelse med
overfladen på sliddele i motoren som,
hoved-/plejlstangslejer, cylindervægge
tandhjul osv. og nedsætter slidtagen.
Endvidere fordobler det olieskift intervallerne. Det er dokumenteret ved
olieprøver på større motorer. Her måler man bla. syreindholdet i olien for
at se, hvornår det er tid til olieskift.
På motorer, hvor det er hundredvis
af liter motorolie det drejer sig om, er
det en god forretning med en analyse
af oliens tilstand, inden olieskift.
Vi, Monica og undertegnede kører
med Abcon i olien på vores Virago
750 & 1100.
Nu skal jeg lige tilføje, Abcon til MC
brug er nyudviklet, og kan indtil videre kun kan købes hos Lindemann.
Det er en bestemt variant af Abcon,
der er udviklet til motorer hvor
koblingen løber i oliebad. Det gør
den alle de Yamaha modeller jeg har
kendskab til.
De andre Abcon eller Sweedol produkter til motorer, må ikke bruges på
vores cykler. Det får koblingen til at

glide.
Det umiddelbare oplevelse ved brug
af Abcon er; lettere gearskift og nemmere at finde frigearet.
Jeg har hældt Abcon på min gamle
Opel Astra 1.6 16v, 284.000 km.
Efter olie- og filterskift, kom jeg Abcon på motoren mens den var i gang.
Efter få sekunder blev motoren mere
lydløs. Senere var der også en sidegevinst. Motoren lækkede lidt olie fra
det bageste hovedleje, det er tæt nu.
Skulle du have lyst til at prøve
produktet, er det en god ide. evt. at
bestille samlet fra de enkelte klubber.
En dunk med ca. 3 dl. der rækker til
et olieskift og koster ca. 200 kr.
Firmaets hjemmeside
kan findes på adressen:
www.lindemann.dk.
Eller hvis man foretrækker det, kan de
kontaktes på
tlf. 4814 1111
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Turen til International Rally 2010 i Holland
Af Erik(3218)
Mange historier starter med ”Der var
engang…”. Det kunne denne historie
også gøre, da det jo er et par dage
siden, jeg er kommet hjem fra det Internationale Rally i Holland, men det
gør den altså ikke.
Det hele startede med, at vi i Virago
Midtsjælland blev enige om at køre
til Internationale Rally 2010, Borculo i
Holland, og når jeg siger ”vi”, var det
Birger, Marianne, Claus, Bente, Tonny,
Gitte, Max, Leif og undertegnede.
Som sagt, så gjort. Vi blev også enige
om, at vi ikke ville race som sindssyge, men vi ville tage den lidt med
ro dernedad. Så vi ville ”lette anker”
fra Stop 39 i Slagelse mandag den 7/6
kl. 11.00. Men – men, vi kom dog på
andre tanker, da det ikke just var super solskin, - så vi udskød starten til
kl.12.00. Jeg var nok lidt af en kylling,
for jeg havde påført mine håndtag
plastikposer fra Bilka, så mine vanter
ikke blev våde. He he!
Så kl.12.00 satte vi kurs over Fyn og
derefter videre mod Tønder. Undervejs havde vi lige en optankning, og
derefter satte vi kurs mod det tyske.
Vi kørte på alle de små veje, deriblandt også stier, cykelstier og sidst
men ikke mindst, gangstier i flotte

parkanlæg, med tilhørende romantiske, buede broer, som skulle krydses
for at komme frem. Jeg må tilstå, at
det er en SUPER vejviser vi har, Bimse
(Birger Johansen). - Han har en fantastisk navigation, - det er bare synd,
han nogen gange glemmer at bruge
den – ha ha!
Vi skulle jo finde et sted at sove for
natten, og da det var sidst på dagen,
var det ikke lige til at støve en god
plads op. Vi fandt en plads, hvor vi
ville slå lejr, men pladsen var mere
eller mindre lukket, - og sultne var
vi, så 2 ruller kiks til 7 mand er ikke
meget… Vi blev enige om at sende

2 lejrspejdere ud i det nordtyske, så
Bimse og jeg kørte af sted i håb om at
finde en plads. Vi fik ikke kørt mange
meter, før vi fik kontakt med ”LEJRMUTTER”, som havde 2 campingvogne, vi kunne leje.
Vel ankommet med alle i god behold
blev vi modtaget af vores tyske lejrmutter, og det er fantastisk, at der
stadig findes mennesker, der sætter
en ære i at varte danske motorcyklister op i hoved og r..! Denne plads
er PLADSEN for danske motorcykellister, - bedre service skal man lede
længe efter!
Vi havde kun 2 ruller kiks, og lejrmutter kunne ikke have, at vi gik
rundt med rumlende maver, så hun
fik hurtigt åbnet for ”fælleshuset” og
fik bestilt nogle øl/vand og pizzaer til
os. Herefter gik vi til ro alle som en.
Vi havde aftalt med lejr-mutter, at vi
gerne ville have lidt morgenmad med,
og sikke en behagelig overraskelse,
der ventede, - et super veldækket
morgenbord. Skønt!
Herefter gik det som før omtalt ad
små veje og stier til næste lejrplads.
Her fik vi hytter at bo i, og det var
bare så hyggeligt. Om aftenen var der
petanqe match, - herefter gik vi på
hovedet i seng.
Næste morgen lettede vi anker og
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kørte direkte til Borculo i Holland, og
da vi havde fået slået telte, borde og
stole op, stod den på ren hygge, lege,
fællesture og socialt samvær.

forcere den pæne bro. Vi møder nogle
lokale, som er ude og gå søndagstur,
og mon ikk’ de tænker ”Die dumme
Dänen!”, - men over – det kom vi. Det

Søndag morgen efter morgenmaden
gik det hjemad. Og her er det så, at
Bimses vidunderlige sans for hyggetur kommer ind i billedet! Vi mødte
en omkørsel pga. vejarbejde, men
Bimse skal jo selvfølgelig køre på
vejen (omkørsler gælder kun biler),
så vi forsætter, til vi møder en afspærring af vejen. ”Hvad gør vi nu,
lille du?” - Jeg møder en lokal, som
fortæller mig, at vi kan prøve at køre
gennem den lokale park, hvor der
findes en ”romantisk buet bro” over
en å. Jeg taler lidt med Bimse om det
- og vupti, så er vi alle i gang med at

var efterhånden ved at blive sent, og
vi skulle finde et sted at bo for natten,
og hvad er mere nærliggende end at
kigge forbi vores ”yndlings-lejr-mutter”, som denne gang ikke havde 2
campingvogne, men kun 1! Da vi ikke
skulle holde fest, bestilte vi vognen,
og jeg må da minsandten sige, at det
blev lige så hyggeligt som den første
nat! Dagen efter var det tidligt op og i
tøjet, op på knallerten og hjemover! Vi
fik en lille chokolade med som bonus
fra lejr-mutter.
Vi kørte til Tønder, hvor vi fik middagsmad på en hyggelig kro i centrum. Så sagde vi ”pænt
farvel” til Bimse og Marianne, som havde et ærinde i
det jyske, hvorefter vi andre
kørte i samlet flok hjemover.
Jeg vil gerne sige en kæmpe
tak til: Bimse (super god
vejviser – he he!), Marianne (som har styr på
regningerne), Claus (som
først kom torsdag), Bente
(som skal hjælpes), Tonny
(manden, der styrer hele
banden bagfra ), Gitte (som
ikke kører i regn), Max (der
altid er glad), Leif (manden,
der altid griner), og sidst

men ikke mindst alle dem, både fra
Danmark og fra alle de andre lande,
der havde taget turen til det Internationale Rally 2010 i Holland.
Snip snap snude, så er den historie
ude.
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Luxembourg tur/retur
Af Aude(808)
Årets mc ferie skulle være gået til
Swartzwald, men på grund af massiv
regn i det område valgte vi at blive i
Luxembourg, som ellers kun skulle
have været en enkelt overnatning.
Fra tidligere ture i området kender vi
en hollandsk familie, som forpagter
camping pladser i Luxembourg. De er
selv mc mennesker, så man får altid
en særdeles god behandling hos dem.
( Camping High Chapparel, Heiderscheidergrund, Luxembourg)
Der er mange flotte og sjove køre ture
i Luxembourg. Vejene snor sig op og
ned af bjergene og asfalten er i fin
stand, så området er meget populært
for mc’ister.
Men der er en bagside på medaljen.
Indbyggerne i Luxembourg er noget
af det mest arrogante, der findes.
De fleste forventer, at blive tiltalt på
fransk af udlændinge. Nogle af dem
kan til nøds tale tysk. Passer det dem
ikke lige at ekspedere dig, så bliver du
ignoreret.
Når man så, som jeg er så uheldig
at mufferne på karburatoren går i
stykker, så mc’en skal have assistance
for at komme ud af stedet, så går det
rigtigt galt.
Efter at have kontaktet SOS International i Danmark, gik der 3 timer før
der dukkende en mand op i en lille
person bil, bevæbnet med et starter
batteri. Da det endelig lykkedes at
forklare, at fejlen ikke var elektrisk,
gik der endnu 2 timer inden der kom
et fejeblad. Den nærmeste Yamaha
forhandler lå ca. 6 km. fra hvor vi var,
men han havde ikke tid! På trods af
det var nødhjælp !
Føreren af fejebladet tilbød at tage
mc’en med hjem til sit Citroen værksted og se på den. Da forsikringen
skal
have en ”fagmands” vurdering før de
sender noget hjem, var det eneste
mulighed.
Dagen efter kørte vi ud til Citroen
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værkstedet og konstaterede at mc’en
kørte, men at når man drejede gashåndtaget, døde motoren.

ikke telefonen. Heldigvis kunne jeg
få et lift andet steds og leje bilen var
heldigvis klar til mig i lufthavnen.

Så er det svært at køre hjem i et bjergrigt landskab…… !

Jeg kom fint hjem til tiden. Cyklen
var 16 dage om at komme hjem, selv
om SOS havde lovet mellem 8 og 10
dage. Da den kom hjem havde den
fået skader under transporten, så nu
venter jeg på forsikrings selskabets
håndtering af sagen.

Vi kontaktede SOS, som arrangerede
hjemtransport til mc’en . De arrangerede også en leje bil til mig, men
det eneste sted den kunne hentes var
i lufthavnen, som lå 54. km. fra den
camping plads, hvor vi var. Jeg fik
camping ”fatter” til at ringe efter en
taxa, da han taler sproget. Efter 3 forsøg måtte vi opgive. Første sted lagde
røret på midt i vores bestilling, andet
sted havde de ikke tid til at køre turen
og det tredje taxa selskab svarede

Så her er mit råd til jer:
Luxembourg er et fedt sted at køre
mc, men pas på for der ingen hjælp at
hente hos de lokale, hvis der sker et
uheld eller I på anden måde har brug
for hjælp.
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Medlemsnyt
Som de fleste har hørt eller læst har
Virago MC Club Danmark en udfordring med hensyn til at nytegne og
gentegne medlemmer. Hvilket har
betydet faldende medlemstal.
Derfor har bestyrelsen valgt at fokusere på dette område og se på om der
var noget som kunne gøres anderledes. Jeg har påtaget mig opgaven, som
medlems-ansvarlig. Det betyder at
jeg opdaterer medlems lister, sender

informations materiale, når klubben
modtager henvendelser. Jeg rykker
også kærligt, dem der glemmer at
betale
Det er også mig der laver adresse
ændringer, og sørger for at News
kommer med posten, også når du er
flyttet.
Jeg vil via denne ”klumme” prøve
løbende at informere om medlems
situationen i klubben og om even-

tuelle events som for eksempel den
kommende konkurrrence om ”Hvem
der tegner flest medlemmer”, en konkurrence der også er nævnt tidligere i
dette blad.
Vi er pt. 509 medlemmer i klubben,
fordelt på 79 kvinder og 430 mænd.
Aude(808)

NYE MEDLEMMER
Siden generalforsamlingen kan vi sige
Velkommen til:
Marlis Zimmer, Hamborg
Kim Kristensen, Sorø
Inge Lisbeth Pedersen, Maribo
Jørgen Petersen, Vamdrup

Velkommen tilbage til :
Mik Mikkelsen, Ribe
Thore Nellemann, Nyborg
Stig Reedtz-Thott, Hundested
Tommy Lystrup, Slangerup

Jan Venborg, Vejen
Erik Dollerup, Jels
Jens Toftedahl, Vejen

OK aftalen - SPONSORNUMMER 560361
Virago MC Club Danmark har indgået en sponsoraftale med OK Benzin,
der indebærer at Virago MC Club
Danmark modtager 6 øre for hver liter
benzin eller diesel, der tankes med et
OK Benzinkort tilknyttet aftalen.
Det betyder at du kan hjælpe Virago
MC Club Danmark økonomisk hver
gang du (alligevel) hælder benzin på
dyret!
Aftalen gælder ikke kun for medlemmer af Virago MC Club Danmark,
men for alle med et OK Benzinkort
tilknyttet aftalen, så det er bare med
at få familie og venner med på aftalen.
Så næste gang du kommer i nærheden
af en OK tank så tag en af de røde
foldere og bestil et benzinkort.
Og husk - i feltet nedesrt til højre
- hvor der står ”Udfyldes af OK”
skal du selv udfylde sponsornr.
med 560361.
Og tag endelig ekstra foldere
med til familie og venner.
Har du allerede et benzinkort
hos OK kan du få dem til at

ændre sponsornummeret på de eksisterende kort ved at ringe på tlf. 70 10
20 33 - et nummer der svarer døgnet
rundt.
Vil du hellere bestille kort på nettet
kan det også lade sig gøre. Hvis du
går ind på vores egen hjemmeside er
der links herfra.

Adressen er www.viragomcclub.dk
I venstre side vælges punktet Sponsoraftale. Inde på siden er der god
vejledning i hvordan du bærer dig ad
med at bestille kort og ændre sponsornummer.
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Generalforsamling 2010

Generalforsamling - tak til sponsorer...

Virago Midtsjælland takker hermed alle sponsorer for deltagelse i Virago MC Club Danmarks 20
årsjubilæum og genralforsamling i Lov d. 29. maj 2010

W. Knudsens Metalstøberi ApS
Dysagervej 5 - Dalby - DK-3630 Jægerspris

Buchberg MC

16

Virago MC Club Danmark
Generalforsamling 2010

Lidt i glimt...
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Tæskeholdet.- sådan får man nye medlemmer!

Virago syd er ude for at kapre nye
medlemmer. De har hørt at Connie
og Ole Nyhøj’s datter Lene, skal giftes med en ”klubløs” Virago kører.
En mindre gruppe af Virago Syd
vælger at gøre noget ved det, og
drejer styret imod brylluppet.

Virago Syd medlemmerne ankommer midt under festmåltidet.
Døren bliver nærmest sparket ind,
og alle gæster får gåsehud og tænker
”Shit… nu dør vi!!”, men så galt gik
det ikke. Virago kørende introducerede sig for gæsterne og forklarede,
at de havde hørt at gommen havde
en Virago. De var interesseret i at
få ham med i deres klub, og der var
også interesse fra gommen. Men, inden at han kan kalde sig for medlem
i Virago Syd, er der lige nogle ting
der skal laves lidt om på.
Tøjet - det er alt for ”fin”. Virago
Syd er altid forberedt, så de har et
ekstra sæt læder motorcykel tøj med
til ham, som han bliver bedt om at
tage på med det samme.

Så er der jo også lige nogle drikke vaner der skal laves
om på. Glasset, fyldt med rødvin, bliver tømt ud af vinduet og straks fyldt med ”Sort svin”. Denne prøve består
han også med manér. I Syd har vi som regl et øgenavn.
Gommen hedder Christian og det bliver hurtigt lavet
om til sønderjysk, altså Kedde. Men der er flere der hedder Kedde, altså må vi flette lidt mere til. Resultatet blev
til Kedde Kødsnedker, fordi hans erhverv er læge.
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Den sidste regel er, at gifte mænd
ikke skal spørge om lov til at tage
til træf, så Kedde Kødsnedker blev
bedt om at spørge en gang for alle,
Og Lene siger ja endnu engang.
Og så må bruden kysses igen.

Et tilfreds Virago Syd hold der har
kapret endnu et medlem.

Den fanger fartsyndere
Kilde: Magacin.dk. Af Tommy Rønn
Alpelandet Schweiz har opfundet en
ny fartfjende
Maskinen har de kaldt Trafistar
SR950. Fartsyndernes største fjende
nogensinde. Naturligvis måtte det
være udviklere fra Schweiz der kom
med en sådan opfindelse. Landet hvor
fartsyndere straffes virkeligt hårdt.
Trafistar SR950 kan overvåge op til
4 vejbaner over en strækning på 500

meter, og måle hastighed på op til 22
køretøjer af gangen. Det betyder altså
SR950 kan udskrive 22 bøder simultant. Hurtigere end trafikanterne når
at sige ups.
Rigtigt skræmmende for fartsynderne
er at Trafistar SR950 koster mindre
end 1 almindelig lasermåler, hvorfor
man må forvente den med lethed kan
sælges til diverse regeringer i Europa.
Hvis Trafistar SR950 holder det lovede,
kommer vi med garanti også til at se

den i Danmark.
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Julefrokost i Østjylland
Af Biker Jens(794)
Julefrokost? er det ikke lidt sent, eller
også er det lige tidlig nok, men hvad.
Der fortælles jo mange gode historier
om julefrokoster, nogle er blevet fulde,
andre har fundet en livsledsager,
andre har mistet deres, en enkelt har
spist for meget ris a la mande.
Nok om det, den her historie går vist
nok på, at vi lige var i gang med øl
nummer 2, og snakken kom ind på
hvem der er rigtig biker. Det er der
jo mange meninger om, men Ole og
Bruno i clubben havde i de sidste 2-3
år kørt til Echt i Holland, en tur på ca.
850 km og det var en tur for mandfolk.
Jeg havde engang overvejet at køre
med, men det havde nu aldrig passet
ind. Nu tror jeg nok vi var nået til øl
nummer ? og jeg selv var kommet i
nærkontakt med en flaske gul gajol,
og jeg ved ikke hvad der gik galt, men
så skulle vi alle sammen med til Holland. Øl nummer ? røg ind, og nu skulle
det være en herretur, og det blev
damerne jo ret sure over, så der blev
også lavet en tøseklub der skulle en
tur til London, med dankort, (det ser
desværre ud til, at de tager af sted i
dec. SUK)
Nå tilbage til den her herretur. 7 bikere
kom på listen, og vi glemte turen for en
stund, der var jo mere gajol i flasken,
og vinteren trak ud, så vi glemte også
den globale opvarmning, datoen
nærmede sig 23 april, og mange hi-
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storier senere, var vi 2
der var klar til turen til
Holland. Vinteren stod
stadigvæk for døren.
Da jeg kørte hjem fra
arbejde om onsdagen, lå
der 3 cm sne på vejen og
udsigten sagde regn det
meste af weekenden øv.
Torsdag havde jeg aftalt
med Michael at jeg kørte
ned til ham i Bregninge, så var jeg 100
km foran tidsplanen og ankom mere
eller mindre drivvåd, men jeg skulle
ikke op så tidlig næste morgen, så det
var lige meget, det blev nok tørt i løbet af natten, og efter en god middag
og et par irish kaffe, blev det hurtig
sengetid.
Kl. 6 slog øjnene op, og kunne med
det samme høre regnen piske ned
uden for,(øv skulle være blevet hjemme
samme med konen) fandt lige min
bog frem og læste lidt og kl.7 var der
morgenmad og der skulle også lige
pakkes igen, kl. 8 var vi klar og regnen
sluppet op, så koldt men tørt, drog vi
ad sted. Vi tankede op og var klar til
det store ryk, men nej da vi nåede
Kolding viste det sig at regnen ikke var
sluppet op, det havde samlet sig, og
med nedsat fart, kunne der blive rigtig
langt til Holland. Efter ca.20 km havde skyen tømt sig ,og vi så ikke mere
til regnen den weekend, temperaturen steg og steg og da vi kom på den
anden side af Hamburg til aftalt tid på
rasteplads Ostentahl,
hvor vi skulle mødes
med Outriders, var
vejret fint, og vi kunne
smide regntøjet.
Turen forsatte og
Krølle var enten heldig,
eller også kan han bare
finde ud af at stille en
gps rigtig. Vi nåede
frem kl. 18.30, og blev
taget imod som var
vi konger. Outriders
fra England havde jo
lige lejet et helt hus,
der kunne vi også lige
være, så teltet blev

smidt ind under sengen, dejligt.
Hollænderne kan jo feste, og der blev
drukket øl i stride strømme, og da
musikken gik i gang og temperaturen
gik ned, gik vi ind, og der blev råbt og
skreget, for de spiller rigtig højt, nu er
jeg ikke god til fadøl og øl i det hele
taget, og baren havde ikke andet, men
de fandt en flaske øl til mig, og det
hele var godt, indtil jeg kom til at læse
på flasken at det var 0%, så var festen
forbi, kl. var også mange, så jeg fandt
soveposen.
Dagen efter var der fællestur i det
skønne landskab, og der blev slappet
at med et par øl, og så var der 70er
fest om aftenen. Det kan de så også,
de var jo næsten klædt ud alle sammen,
fedt. Nu havde jeg ikke lige glemt det
der med øllen, så da vejret var dejlig
lun den aften blev der rigtig hygget
uden for, hvor vi både kunne snakke
og høre hinanden, sneg jeg mig lige
ned efter den flaske gul gajol som var
i min sadeltaske, dejlig aften, det blev
sent, men vi skulle tidlig op.
Kl. 8 skulle der være morgenmad, men
vi kunne nu ikke finde den, så det blev
til en hurtig kop kaffe på tanken på vej
hjem. Farten blev skruet lidt op på vejen hjemad, og efter at have kørt 1947
km den weekend kom jeg dejlig træt
hjem til det kolde nord igen, og glad
for at jeg ikke skulle helt til Ålborg,
for så havde der mindst været is på
vejen, og så er vi tilbage ved julefrokost igen, næsten, hvor jeg jo nok skal
holde lidt igen med de gule gajoler,
for hvem ved lige pludselig står vi jo
på månen(GRINER)
Hjemvendt med susen for ørene, men
glad for en god weekend.
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Miniferie i Harzen
Af Claus(2945).
Jeg var i færd med at vaske motorcyklerne, da den yngste søn pludselig
stod ved siden af mig og kiggede på
mig med sine blå, uskyldsrene øjne.
Mens han med en slet skjult beundring så på mig lød hans spæde røst:
- Hvor fanden skal I to gamle fjolser
så hen på ferie i år?
- Jeg har besluttet mig for, at vi tager
et smut til Gibraltar, svarede jeg og
bemærkede med det samme begejstringen i hans blik.
Jeg var naturligvis udmærket klar
over at knægten så frem til at have
huset for sig selv med alt hvad dette
indebar af løsslupne fester, slet ikke
som da vi andre var unge og kunne
nyde en kop kamillete og et stykke
hjemmebagt sandkage med vennerne.
Derfor så jeg det som min ypperligste pligt som fader og rollemodel, at
fortælle junior noget om alkoholens
nedbrydende effekter på den menneskelige organisme. Det skal siges, at
jeg gennem årene har foretaget megen
empirisk forskning på området (på
værtshuse og til motorcykeltræf) så
jeg ved hvad jeg taler om.
- Den gamle siger at I skal til Gibraltar, erklærede sønnike, da min hustru
med et indfandt på skuepladsen.
- Sludder, svarede min kone, Vi har
ikke så lang tids ferie i år, så vi nøjes
med at køre til Goslar. Din far skal
istandsætte hele badeværelset.
Det er ved sådanne lejligheder, at
man som mand og patriark er nødt til
at træde i karakter og vise hvem der
bestemmer, med andre ord hvem der
har bukserne på i forholdet. Kvinder
har brug for en beslutsom mand, der
kan træffe afgørelser på deres vegne.
Dette er kun en del af naturens orden,
og noget det svage køn har måttet affinde sig med i generationer.

bjerg og de andre hekse. Den form for
bemærkninger ligger fjernt fra min
natur. Jeg undlod ligeledes at spørge
om, jeg skulle pakke Viragoen, eller
om hun regnede med at tage turen på
kosteskaftet.
Det var imidlertid ved denne lejlighed, at jeg opdagede en af de slette
sider ved kvindekønnet. De spiller
puds med vores maskuline ego.
Det startede med at fruen omsider
havde samlet alle sine ting, og de
fyldte ikke så lidt på det ellers store
stuegulv. Jeg kunne ligesom ane
hendes store bedende hundeøjne
ud af øjenkrogen, da hun stod med
bagage, der mageligt vil kunne fylde
en toværelses lejlighed, og prøvede
at få det bakset ned i den vandtætte
bagagepose.
- Jeg kan altså ikke få det presset sammen, pustede hun hjælpeløst. – Du er
så stor og stærk, kan du ikke lige…?
Ved andre tilfælde kalder min kone
mig meget, men yderst sjældent stor
og stærk. Jeg var på randen af et apoplektisk anfald og gasblå i hovedet af
udmattelse, da det omsider lykkedes
mig at få presset den kraftige pose
sammen om hendes bagage. Min hustru har mange kvaliteter, men dette
at pakke let, er ikke en af dem. Igen
blev jeg mødt af et par våde hunde-

øjne og ordene:
- Jeg kan altså ikke løfte den tunge
sæk. Kan du ikke lige slæbe den ud til
motorcyklen?
Og fordi disse ord styrkede mit maskuline ego, slæbte jeg naturligvis al
fruens oppakning ud til motorcyklen.
Men hvis jeg havde troet, at jeg nu
omsider kunne koncentrere mig om
min egen bagage, så tog jeg fejl.
- De dersens kraftige stropper kan
jeg altså hive ud i, kan du ikke lige
spænde min oppakning fast?
På dette tidspunkt havde mit maskuline ego ikke længere behov for at blive
styrket, det var på randen af overanstrengelse, men mine jeremiader var
langt fra forbi. På sådan en ferietur
finder man for alvor ud af, hvor stort
et behov det svage køn har for en stor
stærk mand. Der er stejle grusveje,
hvor man, efter at have parkeret sin
egen motorcykel, skal traske to – tre
kilometer tilbage for herefter at skulle
hente fruens motorcykel og køre den
på plads. Der er stive teltstænger, som
synes umulige for en kvinde at stille
op, hvorfor man for tid og evighed
kommer til at rejse teltet alene. Når så
teltet omsider er rejst, så er der disse
elendige pløkker, som kun en stærk
mand kan banke i jorden. Efter dette
er der selvfølgelig liggeunderlagene,

Nå, men dagen efter var vi ved at
pakke til en ti dages tur til Goslar, og
jeg undlod høfligst at komme med
humoristiske bemærkninger om,
hvorfor min hustru følte en sådan
uimodståelig trang til at besøge Bloks-
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som kun en mand er i stand til at
puste op. Når alt dette er gjort er der
selvfølgelig fruens oppakning som
stadig sidder på hendes motorcykel,
fordi hendes urimelige ægtefælle har
strammet alle stropper i en sådan
grad, at det er hende umuligt at få det
løsnet. Mørket har sænket sig over
campingpladsen, og alle andre er gået
til ro, når man omsider falder omkuld
ovenpå soveposen. Og det sidste man
hører inden man gispende glider ind i
en drømmeløs søvn er ordene:
- Jeg forstår altså ikke, hvorfor du altid er så træt. Jeg er slet ikke spor træt.
Dette skal dog ikke kun være beklagelser. Solen skinnede fra en skyfri
himmel, da vi startede i Danmark.
Det vidunderlige vejr, som vi ellers
kun havde set meget lidt til i løbet af
foråret, varede helt til vi nåede til den
tyske grænse. Så besluttede Vorherre
sig for at det var på tide at vande
de preussiske haver og åbnede for
sluserne. Vi var ikke nået særlig langt
ned i Nordtyskland, før vi besluttede os for at finde en campingplads.
Til dette formål havde vi lånt nogle
ganske udmærkede motorcykelkort af
Birger fra Virago Midtsjælland. Hvad
Birger egentlig bruger disse fortrinlige
kort til, er mig en gåde, da vi ellers
altid kører efter hans GPS, når vi er på
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tur. Dette har medført mange gruopvækkende oplevelser, men herom
har vi både talt og skrevet rigeligt (se
tidligere beretninger).
Det var blevet tørvejr, da vi endelig
fandt campingpladsen, og efter
at have kørt op og
ned af mange stejle
bakker med løse
sten, fandt vi vores
overnatningssted.
En fortrinlig plet
græs og kun fire
- fem kilometer fra
toiletter og bad.
Næste morgen var
det igen varmt,
hvilket jeg fik at
mærke, da jeg endnu engang skulle
køre min egen
Dragstar op og ned
af førnævnte bakker, for bagefter at
traske i motorcykeltøj hen for at hente
fruens motorcykel. I
mit næste liv vil jeg
være en kvinde og
terrorisere en eller
anden stakkels djævel, som har brug

for at få sit maskuline ego styrket, så
meget er sikkert.
Selvom vi indtil nu havde kørt på landeveje, hvilket er ganske udmærket i
Tyskland, da man kan køre omkring
hundrede, det meste af tiden, havnede vi på en af disse uundgåelige
motorveje. Vi var ikke særlig langt
fra Harzen, da vi blev passeret af
to Hayabusa’er som kom flyvende
med et godt stykke over trehundrede
kilometer i timen. Lyden af sådanne
to motorcykler i denne hastighed og
med de heraf følgende omdrejninger
er som når man saver en tømmerstok
over med en rundsav og midt i det
hele opdager at selv samme træklods
har været anvendt til sømblok ved
et træf. Man letter en halv meter fra
motorcyklen og selvom man kører 130
kilometer i timen føles det som om
man holder stille.
Vi nåede Goslar uden yderligere
forskrækkelser og fandt en hyggelig
campingplads, som vi indlogerede
os på for de kommende fire dage. De
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omkringliggende campister synes meget venlige, men det mest forunderlige var at vi næsten forstod alt hvad
de sagde til os.
- Det er lidt underligt, at komme til
Tyskland, og så er man omgivet af
danskere, konstaterede jeg efter at
have rejst teltet, og fruen havde fyldt
tre fjerdedele af det op med sin omfattende garderobe.
- Det er jyder, svarede min kone skuffet.
Efter denne bemærkning følte jeg mig
nødsaget til at korrigere fruen for hendes lettere racistiske indstilling.
- De kan da være næsten lige så gode
som alle andre mennesker, fastslog jeg
fordomsfrit.
Om fruen var enig med mig, fandt jeg
aldrig ud af, for i det samme tikkede
en SMS ind på min mobiltelefon. Det
skal lige påpeges at sådan en moderne
Dainese-jakke har et utal af lommer,
og da man aldrig kan huske præcis
hvor man har placeret sin telefon,
tager det det meste af en eftermiddag
at lokalisere dette kommunikationsmiddel. Særlig slemt er det, hvis man
forventer en vigtig opringning og skal
rode samtlige lommer igennem. Man
kan være evigt forvisset om at abonnenten i den anden ende for længst
har mistet tålmodigheden, når man
endelig får bakset skidtet frem.
SMS’en var fra Leif i Viragoklubben
og beskeden var kort og koncis:
- Vi er i Harzen. Ring venligst.
Leif er en meget humoristisk type.
Man kan ikke tilbringe mange minutter i hans selskab uden at komme
til at flække af grin. Om det er hans
vittigheder eller hans person, der er så
latterfremkaldende skal forblive i det
uvisse, men han er i hvert fald skæg
at være sammen med. Så naturligvis
ringede jeg til Leif. Efter femten opkald måtte vi konstatere at den mobile
dækning i Goslar lod meget tilbage at
ønske, så vi prøvede i stedet at sende
SMS’er. Ingen held. Først den følgende dag lykkedes det at få kontakt
med Leif, og vi aftalte at mødes små
hundrede kilometer fra Goslar, hvor
han havde slået sig ned med konen

Anne samt sønnen og svigerdatteren.
På campingpladsen hvor de holdt til,
fik vi et par kopper kaffe, hvorefter
det blev besluttet at tage på besøg i en
drypstenshule. Det var femogtredive
grader varmt, og for en inkarneret
biker som Leif, må det have været ren
tortur, at sidde fastklemt bag rattet i
en lille Toyota uden aircondition og
se og høre Dragstar’en buldre efter
ham ad de snoede landeveje. Vi nåede
frem til stedet, hvor drypstenshulen
var og jeg parkerede motorcyklen
udenfor. Min kone havde i misforstået solidaritet placeret sig med de
andre i bilen, hvilket hun sikkert
fortrød bittert i dette øjeblik. Det var
nemlig ganske umuligt at finde en
parkeringsplads og de kørte rundt
i lang tid for at finde et sted at placere Toyotaen. Jeg nåede at indtage
to softice og en iskold cola, inden de
andre sveddryppende vendte tilbage
til drypstenshulen. Alt var dog gået
udmærket indtil min kone og Leif
blev enige om at de ville se Ørneborgen eller Burg Falkenstein, som det
hed. Til trods for de mange ture med
Birger, havde Leif intet lært, men jeg
selv burde have vidst, hvor det bar
hen, da Leif pludselig fiskede sin GPS
frem. Vi kørte med bil og motorcykel
på veje med løse sten, snoede veje,

hullede veje for ikke at tale om stejle
veje. Omsider kom vi til at slot. Det
var ganske vidst ikke Ørneborgen,
men det gav dog helt nye muligheder.
For selv om GPS’en var gået helt i
selvsving på de snoede veje, og derfor
var ganske uanvendelig, så åbnede
der sig gammelkendte muligheder.
Man kunne spørge en af de lokale om
vej, og her ved dette ukendte slot stod
en af slagsen. Lad det være sagt med
det samme, mine tyskkundskaber
lader meget tilbage at ønske, men jeg
sprang adræt af motorcyklen og gik
hen til manden. Dialogen som herpå
fulgte var både komisk og international og lød således.
Jeg: ”Können Sie bitte mir sagen Vo
die Sloss Falkenstein sind?”
Manden: „Jahr, aber Ich bin nicht von
hier gekommen.“
Jeg: (Gudskelov, han er udlænding, så
jeg slipper for at radbrække det tyske
sprog foran ham) ”Oh, so where do
you come from?”
Manden: ”I come from Denmark”
Jeg: ”Så hvorfor helvede står vi så
og snakker tysk og engelsk til hinanden?”
Manden: ”Ja, det ved jeg da heller
ikke, men det var dig, der startede.”
Nå, manden fik forklaret os hvordan
Fortsættes side 25
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vi fandt hen til slottet, og dette på en måde, som var langt
mere enkel en GPS’en. Der var dog ikke desto mindre en
times kørsel, før vi nåede frem og sveddryppende måtte
konstatere at hele molevitten var lukket fem minutter før
vores ankomst. Dagen efter kørte Leif og Anne hjemad,
mens fruen og jeg fortsatte mod en naturpark i Göttingen.
Personligt ville jeg have været til Tjekkiet og Polen, men
endnu engang var konens beslutning der blev fulgt.
Tyskerne udviser en stor kreativitet, for at få folk til at
køre langsommere. I Harzen kørte vi på en lækker snoet
vej og på vej opad så vi et billede med en motorcyklist i
fuld fart. Herman nåede op på 180 kilometer i timen på
dette stykke, stod der nedenunder. Og på et skilt blot
halvtreds meter længere fremme stod der: Han vil blive
savnet. Under teksten var et kors og en rød rose.
På landevejen langs med Bergen-Belzen stod et rødt kors
for hver person som havde mistet livet på denne vej. Og
på antallet af røde kors måtte denne vej have gjort sit for
at mindske befolkningseksplosionen. Et andet sted så vi
billedet af en rød Opel Astra som var splintret til ukendelighed og herunder stod bare ordet: Warum?
Det var imidlertid på denne tur at jeg for alvor måtte
revidere min opfattelse af tyskere. Som et barn af efterkrigstiden voksede jeg op med alt hvad dette indebar af
fordomme og fordømmelse, men dette snæversyn kom
ganske til kort under denne tur. Hver gang vi standsede
for at orientere os efter Birgers kort standsede motorcyklister op fra nær og fjern for at hjælpe os. Og når vi ankom
på motorcyklerne til en campingplads blev vi mødt at
begejstrede tyskere som ville snakke om motorcykler med
os. Jeg måtte gang på gang forbande mine ringe tyskkundskaber.
Ni dage efter ankom vi igen til Danmark, og måtte indrømme at Harzen er et glimrende sted til at holde ferie på
motorcykel, hvis man ikke har så meget tid til sin rådighed eller blot ikke ønsker at køre så langt. Her er behageligt snoede veje, smuk natur og stigninger som ikke er for
ekstreme.

HUSK - gode råd
Hej Virago venner
Når du skal rundt i Danmark, så husk lokalklubbernes
formænd telefonnumre, så hvis I mangler et sted at sove,
kører i stykker eller andet, er der måske en mulighed for
at de kan hjælpe
Med venlig hilsen
Marianne (2758)

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

2000

XV 535 Virago DX rød/elfenben, 1 ejer,
meget udstyr

2

64.900

2001

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

2

69.900

2002

XV 535 DX grøn, vindskærm

19

59.900

1995

XV 750 Virago bordeaux/sort, service

38

69.900

1987

XV 920 Virago, sort, meget velholdt

74

34.900

1998

XV 1100 Virago bordeaux, 1 ejer,
fremflytter, sidetasker

66

59.900

2006

XVS 650 Dragstar, sølvmetal,

2

84.900

2008

XVS 650 A Dragstar Classic sort,
meget udstyr

2

89.900

2001

XVS 1100 Dragstar Classic sort,
fremflytter, meget udstyr

14

109.900

2008

XVS 1100 S
Dragstar
OLGClassic, sort, 1 ejer,
Tekstra lygter
vindskærm, styrtbøjle,

2

124.900

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
Yamaha Virago 1100
Årgang 1996.
11800 km.
Farve: Rød.
Meget flot og velholdt.
Der medfølger original udstødning,
vindskærm og andet sæde.

Nysynet
Pris: 67.000.
Henvendelse:
Tove Enemark(2212)
Mobil nr.: 2395 8032

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

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
færre udgivelser - pris aftales
særskilt.

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

Kontakt:
Helene Nielsen
3027 6390
mcredaktionen@yahoo.dk
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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

