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Forsidefoto: Yamaha 1300 Stryker. Kun til salg i USA
Fra redaktionen
OK - 16 registrerede kort. Og de 2 er mine.... Er der overhovedet nogen der kan huske vores bankforbindelses slogan.... ”Sammen kan vi mere..” Og benzin og diesel hører
jo absolut ikke til i den dyre ende når der tankes ved OK.
Den første artikel til bladet fik jeg inden det sidste blad
røg i trykken - og så har der ellers været meget stille.
Måske burde man udnytte tiden inden 1. marts og se at
få skruet et forslag til vedtægtsændring sammen. Bladet
er alt andet lige en dyr sag....
Chefen (1683).

www.masi-import.dk
tlf. 59 47 00 46
www.highwayhawk.com
anviser
nærmeste forhandler
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Nyt fra bestyrelsen
Formandsmøde og medlemsmøde hos Midtland d. 13.11.2010.
Følgende klubber var tilstede:
Midtland
Østjylland
Sydjylland
Turklubben
Midtsjælland
Alle formændene fra de fremmødte
klubber gav en kort orientering om
hvad de havde af planer for det nye
år, så følg med i træf kalenderen på
hjemmesiden, der er allerede nu rigtig
mange muligheder for at mødes i det
nye år.
Der blev talt en hel del om hvad vi
skulle gøre for at skaffe flere medlemmer. Så har I nogle gode ideer er
i velkomne med forslag, der vil blive
iværksat en konkurrence i 2011 for at
få flere medlemmer til klubben.
Vi vil også i fremtiden være mere
aktive i Touring Nyt.
Jelsi gav en kort orientering om, hvor
langt de var kommet med det Internationale træf. Alle bevillinger er på
plads. Alle frivillige hjælpere som
har meldt sig, vil blive indkaldt til et
møde i begyndelsen af det nye år.
Birger(3101)
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Årets forløb i Virago Midtsjælland

Der skal ikke herske nogen tvivl om at
det har været en meget blandet sæson
for os i Virago Midtsjælland.Personligt måtte jeg slæbe min dejlige Dragstar 1100 ud, mens sneen endnu lå
højt, og det var bidende koldt. Simpelthen fordi jeg ikke havde andet
transportmiddel, og busserne kører alt
andet end pålideligt eller regelmæssigt herude på fjerde kartoffelrække,
hvor jeg er bosat med min kone.
Det var blandt andet ved denne
lejlighed at Tonnys gode råd om en
lukket integralhjelm på kolde dage,
kom mig til nytte. Den isnende kulde
som jeg havde vænnet mig til, når jeg
kørte med min lille åbne hjelm, blev
delvis elimineret med den lukkede.
Til gengæld var det svært at se noget,
da visiret duggede meget på grund
af min varme ånde kombineret med
de fem graders frost udenfor. Alligevel skrev jeg en rosende artikel om
hjelmen til News. Ugen efter at denne
artikel var blev offentliggjort, blæste

visiret af midt ude på Storebæltsbroen, og jeg forbandede den lukkede
hjelm. Sådan en Airoh snublekyse
er alt andet end tjekket, når samtlige
medlemmer i klubben havde doneret
deres hæfteplaster, for at det indvendige røgfarvede visir ikke skulle glide
ned. Det var på dette tidspunkt, som
ofte denne sommer, buldrende mørkt
på grund af tunge regnvejrsskyer.
I det hele taget synes jeg at alt for

os gennem parker, militært område,
over skrøbelige gangbroer med fuld
oppakning for ikke at tale om adskillige kilometer på cykelstier og andre
steder, hvor man absolut ikke burde
færdes på motorcykel.
Der har dog været enkelte ophold i
regnvejret. Som da vi for eksempel
skulle køre vores længe planlagte tur
til Møns mest primitive campingplads. Netop denne weekend skiftede

mange ture til og fra træfpladser er
foregået i regnvejr denne sommer.
Ganske vidst havde vi udmærket vejr
til det internationale træf i Holland,
men hele vejen derned foregik i regnvejr. Vejen hjem blev ganske overskygget af Birgers evne til at guide

det fugtige kolde vejr til noget der
kunne sammenlignes med tropisk
hede. Termometeret viste 35 grader i
skyggen, og tanken om at skulle iføre
mig lædertøj huede mig ikke ligefrem.
Derfor iførte jeg mig mine draggin
Jeans (cowboybukser med indbygget
kevlar) og min safetyjacket, der stort
set ikke var andet end en langærmet
netundertrøje med forstærkninger på
skuldre, albuer og ryg. Det var faktisk
lidt imponerende at se forandringen, da jeg havde trukket en skjorte
ud over munderingen. Nyrebæltet
strammede dellerne ind på maven i
en sådan grad at de kom til at fremstå
som brystmuskulatur. Skulderbeskytterne fuldendte illusionen med brede
skuldre, så man lignede en miniudgave af terminator, lige indtil man afførte sig påklædningen og fedtlagene
igen fandt sine vante pladser.
Trods varmen forløb weekenden
glimrende, indtil Gitte væltede med
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Viragoen i løst grus midt i et sving.
Gitte har heller ikke ligefrem haft
heldet med sig i denne sæson. På
vej hjem fra et træf i Vejen fik hun
en af bommene på Storebæltsbroen i
hovedet, og dette med en sådan kraft
at hendes hjelm blev slået ud af form.
Man kan kun frygte, hvad der var
sket, hvis hun, som da vi var på Møn,
havde kørt i T-shirt og korte bukser
og uden hjelm.
Men selvom vejret ikke just har været
med os denne sæson, har vi haft nogle
pragtfulde ture og følt os privilegeret over hinandens selskab. Vi har
også i denne sæson erhvervet os et
nyt medlem i klubben, Marlis, der
kom helt fra Tyskland for at deltage i
mange af vore arrangementer. Ende-



lig vil vi sige tak, til alle dem der har
budt os velkommen når vi ankom til
træfpladser, og de som mødte op til
generalforsamlingen i Lov og bidrog
til at gøre den til en morsom og hyggelig oplevelse.
Salt på vejene og de første dages nattefrost har gjort, at vi allerede nu har
trillet motorcyklerne ind i vores hus.
Dette giver mulighed for at fjerne de
værste af vinterens abstinenser, når
man lige kan starte kværnen inde i
soveværelset. Det er dog forbundet
med nogen vanskelighed at køre

nogle gange virke lidt urimelig. På
trods af talrige ture rundt i huset har
jeg aldrig påkørt hverken hende eller
børnene, og det må da være en menneskeret at kunne trille lidt rundt i løbet af vinteren, så man kan holde sine
køreegenskaber lidt ved lige. Men
sådan er livet for os mænd. Min kone
har ufatteligt mange kvaliteter, men
dette at tænke rationelt er åbenbart
ikke en af dem.
Da jeg i Lov før generalforsamlingen
fik lyst til at fræse lidt rundt i det våde
græs i min salige brandert, tog jeg na-

rundt inde i stuen, da det nymonterede brede styr kun lige akkurat kan
komme gennem døråbningerne. Min
kone synes også at blive lidt stram i
betrækket, når jeg efterlader hjulspor
på gulvtæppet, men hun kan også

turligvis hendes motorcykel, da min
egen var næsten ny, men selv denne
relativt fornuftige handling som man
burde beundre, min alkoholiserede
tilstand taget i betragtning, satte kvindemennesket i stand til at indhente
en Virago i fart og fjerne nøglerne.
Det er en imponerende fart, sådan et
aldrende kvindemenneske kan opnå,
bare fordi hun ser sin motorcykel
komme slingrende lidt af sted. Det er
også stærkt begrænset, hvor meget
sjov man kan få ud af selv en Virago,
når nøglerne er fjernet.
Lad os derfor alle håbe på at den
næste sommer bliver mere tør end
denne, men lad os til gengæld håbe,
at vi kan få ligeså meget tid med
vores venner i vores egen og de andre
Viragoklubber, som vi havde denne
sommer.
Claus (2945)
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Vintertræf

De gale medlemmer fra Virago østjylland, er her stadig og efter flere opfordringer!!!!! holder vi
igen i år vintertræf på:

Touring Camp

LØRDAG – SØNDAG 12.02.11-13.02.11
Indkvartering på Touring camp i telt eller hytte fra kl. 13.00.
Spisning lørdag: 18:30 natmad: 01.00
Drikkevarer: Køber man selv i baren, da de holder ekstraordinært åbent for os.
Morgenmad søndag: kl. 8.00 – 10:30
Alt dette for kun 325,00 incl. overnatning, eksl. Drikkevarer

Bindende tilmelding samt betaling senest 10.01.11 til Jens E. Schmidt 20668608
Indbetaling på: Regnr. 7110 Konto:0001128776 ( husk navne)
Håber vi ses! Hilsen Virago Østjylland



OK
altid billig benzin
og
sponsorkroner til
Virago MC Club Danmark
Husk 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! Hvad enten det er den 2 hjulede eller den 4 hjulede....
Og 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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Side 9 cyklen

Smukke danske cykler er stadig en sjældenhed - men lad os håbe at det kommer til at hjælpe på det når - hvis - denne
lille skattebasse kommer til landet. Yamaha 1300 Stryker

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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Indlæg til Virago News - brev til bestyrelsen
Den 4/10-2010 skrev jeg efterfølgende
indlæg på ”Din mening”:
Spørgsmål til bestyrelsen Hvorfor
skal formands/medlemsmøde afholdes i Jylland igen. Ideen var oprindelig at veksle mellem øst og vest. På
det først afholdte formands/medlemsmøde foreslog Jelsi at tage TouringNyt i anvendelse for at promovere
klubben idet det er gratis. Der har kun
en gang herefter været et indlæg (det

stod undertegnede for) men siden
har de to Starklubber brillieret med
indlæg hver eneste udgivelse. Enhver
kan jo nok hvor nye Starejere så går
hen og det er ærgeligt for vores klub.
Kunne bestyrelsen ikke se at få taget
dette gratis talerør i brug - det skriger
jo efter indlæg fra en rigtig Virago/
Star Klub.
Jeg savner stadig respons fra bestyrelsen omkring medlemsmødet afholdel-

se – hvorfor skiftes der ikke mellem
øst og vest for afholdelsen.
Omkring anvendelse af TouringNyt
som gratis ”reklameplads” undrer jeg
mig lidt over udmeldingerne. Først
svarer Aude at det har bestyrelsen
ikke tid til og den 28/10 står der lige
pludselig under Nyt på hjemmesiden
at nu kommer der et notits i TouringNyt.
Johan Asring (2533)

Bestyrelsens svar til Johan
Hej Johan
Glæder os du stadig går op i klubben med liv og sjæl, efter mange år i
bestyrelsen.
Og du har helt ret i at det var meningen at der skulle veksles mellem øst
og vest til formands/medlems mødet.
Vi i bestyrelsen besluttede at hører
Midtland om de ville have formand/
medlems mødet, da de havde booket
sig ind på et vintertræf sidste år, dog
uden at få det. Og næste års formand/

medlems møde vil blive afholdt på
Sjælland hvis muligt.
På bestyrelses møde den 16/10-10,
snakkede vi om dit indlæg på DIN
MENING og der vil fremover være
reklame og tekst fra klubben at finde
i Touring nyt. Du har helt ret i at det
er tosset det ikke er blevet brugt mere
før nu, da det er en gratis måde at
promovere klubben på.
Men som du ved, er bestyrelsesarbejdet frivilligt og noget vi laver ved

siden af det arbejde, der giver os en
indtægt.
Og vi har alle været presset og været
nødt til at prioritere de andre opgaver
bestyrelsen har haft og stadig har med
international træf, oprydning i hjemmesider, formands/medlemsmøde,
osv.
Men fremover vil vi altså også være at
finde i Touring Nyt
Hilsen Nichlas (2993)

Skærme - med det rigtige svaj og bedre billeder....
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
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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.
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Medlemsnyt
Nu er mc sæsonen slut for i år og vi
går en stille tid i møde, når vi taler
mc.
Det samme gør sig gældende med
hensyn til nye medlemmer i klubben.
Når vi ikke kan komme ud og vise
flaget, tiltrækker vi ikke så meget
opmærksomhed.
Vores medlemstal er rimeligt stabilt.
Det store arbejder kommer snart med
kontingent opkrævning for næste år.
Husk af kontingentet blev sat op på
generalforsamlingen til 375 kr.
I kan lave en direkte bankoverførsel
til reg.nr.: 5991 konto nr.: 1043491.
Husk at notere navn, adresse, telefonnummer samt MC-model i feltet
“meddelelse til beløbsmodtager”.
Den 13. nov. var der formands og
medlemsmøde i Bording hos Virago
Midtland. Der blev til et rigtigt godt
møde. Der belv udvekslet gode ideer

og videregivet en masse god klub
information (billeder andet sted i
bladet)
Næste event for medlemmerne er Virago MC Club Østjyllands Vintertræf
på Touring campen. Sæt allerede nu
kryds i kalenderen weekenden d. 11
til den 13 februar.
Koordinations gruppen til det Internationale træf arbjder på højtryk for
at arrangere et godt træf til juni. Træffet har fået sin egen side på hjemmesiden, så det er muligt at se, hvad der
sker. Vi har allerede fået flere tilmeldinger fra udlandet og der arbejdes
intenst på at finde mere indendørs
overnatning, da alt er booket pt.
Vi mangler stadig frivllige til barvagter og andet forefaldende arbejde så
kom og gi’ en hånd. Besked kan gives
via hjemmesiden.

Status på vores sponsor aftale med
OK er, at der på nuværende tidspunkt
er 16 aktive kort tilknyttet. Det er ikke
mange, når klubben på nuværende
tidpunkt har 518 medlemmer.
Så kom og vær med, du støtter klubben med 0,05 øre pr. liter benzin du
tanker og man behøver ikke være
medlem af Virago klubben for at have
kortet. Så bak op om vores sponsor
aftale.
Vi er som nævnt 518 medlemmer,
fordelt på 431 mænd og 87 kvinder.
Største medlemsfremgang siden sidst
har været kvinderne, der er kommet 8
nye medlemmer af hunkøn i klubben
siden sidt.
HUSK at dealine for ændringer til
vedtægter eller lign skal være bestyrelsen i hænde senest 1 marts 2011.
Aude(808)

NYE MEDLEMMER
Siden sidst kan vi sige
Velkommen til :
Liselotte Bach, Hals

Velkommen tilbage til :
Poul Nøhr Hinrichsen, Viborg
Børge Møller, Agerskov

Claus Valsu
MC Centeret i Nordsjælland

KONKURRENCE
For hvert medlem du skaffer får du
et gavekort til Kludebutikken på
50,00 kr. Gavekortet får du når det
nye medlems kontigent er indgået på
klubbens konto Andelskassen Midtthy reg.nr.5991 konto nr. 1043491
Du skal sige til det nye medlem at
hun/han skal skrive dit medlems nr.
på indbetalingen.
Der er ingen begrænsninger - du får
de 50,00 kr. pr. medlem, om du skaffer
10 eller 100 medlemmer.
Birger(3101)

Tilføjet af redaktøren: Det er bare med at
komme i gang med at hverve nye medlemmer.
Og ikke kun fordi det nu præmieres, men
fordi vi jo er en del af en fantastisk dejlig
klub der gerne skulle bestå.
En klub der er i stand til at hive nogle
gode forsikringsaftaler hjem til os. En klub
der gør at vi møder mennesker med den
samme passion for motorcykler som os
selv. En klub der sørger for at vi får lidt

historier i ny og næ - 4 gange om året og
som har en rigtig god og funktionel hjemmeside.
En klub der er åben ud imod vores omverden og som deltager i det internationale
samarbejde der er omkring de cykler vi
elsker.
Dette var bare nogle af grundene...
Chefen(1683)
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Julefrokost i den ”gamle” skole i Tønning By
Af Erik(3218)

Jah, så er der gået endnu et
år og formanden for Virago
Midtsjælland har været oppe
på loftet og have en kamp
med nisserne om den gamle
julekasse, - og han vandt, - lidt
utroligt set fra min side at han
kunne vinde, - han er jo ikke
den største, men er måske den
hurtigste – hvem ved? Herefter
tog han den netop erobrede
gamle ”julekasse” med ned
i stuen. Den må kun komme
ned en gang om året. Efter at
have rodet rundt i julekassen
fandt han de gamle bjælder og
fik dem støvet af. Så rystede
han dem, så alle medlemmerne af Virago Midtsjælland
kunne høre det. – Det betød indkaldelse til julefrokost i den gamle skole i
Tønning By.
Julefrokosten er jo en tilbagevendende
tradition, og i år blev den holdt lørdag
20/11/2010 kl. 13.00.
Vi, og her skal måske lige nævnes,
hvem der deltog: Max, Gitte, Tonny,
Birger, Marianne, Erik og vores tyske
medlem Marlis, Mogens og Anni
(Mogens vil meget gerne med i klubben, derfor var han inviteret med
sammen med ledsager), Nicklas,
Dorthe, Leif, Anne, Jan, Tina, og sidst
men ikke mindst Bente og Claus, som
lægger hus til.
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Kl. 13 ankommer
vi alle fra nær og
fjern, nogle har
brød med, andre
har laks med, alt
i alt ender det op
med et kæmpe
madlager, som
man næppe har
set magen til i
mange år….
Leif syntes, der
skulle være lidt
jul over det og
havde medbragt

en nisse på MC - en lille irriterende
stofnisse med batterier, og når man
banker i bordet, begynder den åndssvage nisse at spille, og så skal der
skylles – YES, hvor det kører, og ohøj,
hvor der blev suget! På et tidspunkt
bliver der talt om vores kære motorcykler og om, hvor synd det er for
os, at vi ikke kan komme på gaden.
- Så siger Claus, som har både hans
egen og sønnens og konens MC i et
tilstødende lokale - ”skal der være
fest, så lad der være fest!” Vi styrter
ind i rummet, åbner døren ud til
haven og starter formandens knallert op! Fedest, ikk’? Det eneste, der
manglede, var snevejr. Men her
holder vores evner op. - Der er
trods alt noget, vi overlader til
de højere magter.
Herefter er det ren hygge
resten af dagen. Denne julefrokosthistorie er til alle dem, der
ikke forstår hvad sammenhold
er. I Virago Midtsjælland har
vi et supergodt sammenhold,
hvor der er plads til alle og
vores små forskelligheder.
Vi mobber altid med et smil!
(Jeg bliver mobbet hele tiden
og altid L). Undertegnede vil
gerne sige tak for en rigtig god
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julefrokost til alle dem, som deltog
med håb om en superfed sæson 2011.
Sidste tur i år bliver en tur til Hamborg til vores tyske medlem Marlis,
hvor den står på Tivoli, fyrværkeri,
MC butikker, julemarked og sidst,
men ikke mindst Reeperbahn (eller
Reperbahn), som er en gade i bydelen
St. Pauli i Hamburg. Jeg synes, det er
utroligt, at en lille klub på Midtsjælland kan trække medlemmer fra stort
set hele Europa - godt gået venner.
Snip snap snude, og så er den ged
barberet.

Grinebideren.....
Jesper og hans venner sad sammen i
en café og planlagde en fælles 3-dages
motorcykeltur til Virago-træffet. Senere måtte Jesper fortælle sine venner,
at han ikke kunne tage med, da hans
kone ikke ville give ham lov til det.
Efter en masse drilleri og mobning fra
sine to kammeraters side tager Jesper
totalt frustreret hjem.
Den følgende weekend, da Jesper’s
venner ankommer til Virago-træffet,
bliver de chokerede over at se Jesper
sidde i baren og holde om sin styrthjem, mens han hygger sig med en øl.
“Hvordan har du overtalt din kone til
at lade dig komme med alligevel, Jesper?” Spørger de forbavsede venner.
“Det har jeg slet ikke” svarer Jesper.
“I aftes da jeg satte mig i min stol med
et par øl for at drukne mine sorger,
sneg min kone sig op bag mig, holdt
sine hænder over mine øjne og sagde:
“Surprise, skat”!
Da jeg flåede hendes hænder væk,
stod hun der i en smuk helt gennemsigtig negligè, pikante trusser, hofteholder og netstrømper, og sagde med
en hæs og sexet stemme til mig: ‘Bær

mig ind i soveværelset og bind mig
til sengen, og du kan gøre, hvad du
ønsker......!”
Så her er jeg !!!!!!!!!! J

¤
Motorcyklisten hos lægen:
- Jeg tror at jeg lider af læderallergi,
doktor!
Lægen: Hvorfor dog det?
- Jo, for hver gang jeg vågner til et træf
med lædertøjet på, har jeg hovedpine.

¤
I teltet til bikertræffet.
Den barmfagre unge kvinde havde
en smuk guldkæde med en flyver i
hængende rundt om halsen.
Bikeren hun dansede med studerede
denne meget nøje, og hun spurgte
derfor:
- Du virker meget interesseret i min
flyver?
- Hvis jeg skal være helt ærlig, så
var det nu mere landingsbanen, jeg
kiggede på, svarede bikeren med et
sjofelt grin.

¤
Jeg havde netop investeret i et par
ægte, amerikanske håndsyede cowboystøvler og for stolt hjem til min
kone for at vise dem.
- Kan du se noget nyt ved mig?
Spurgte jeg og stillede mig lige foran
hende. Hun gav mig elevatorblikket et
par gange, hvorefter hun til min store
skuffelse rystede på hovedet.
Jeg skal fandeme vise hende, tænkte
jeg og krængede mig ud af lædertøjet.
Til sidst stod jeg splitternøgen foran
hende kun iført føromtalte cowboystøvler.
- Kan du nu se noget nyt ved mig?
Spurgte jeg spændt. Endnu engang
rystede hun bare på hovedet og trak
lidt ligegyldigt på skuldrene.
- Prøv nu at se godt efter, sagde jeg,
- hvad er det lige ”den” peger ned på.
Hun fulgte føromtalte legemsdel
med blikket og omsider svarede hun:
- Nåh, du har købt nye støvler.
- Præcis, svarede jeg begejstret, Hvad synes du om dem?
- Ærligt talt, konstaterede hun nøgternt, - Så var jeg blevet mere glad,
hvis du havde købt en ny styrthjelm.
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International Virago/Star Rally 2011

For all Virago/Star riders!

10-12 June 2011
@ Jels Motel & Sportscenter
Ørstedvej 10, Jels
6630 Rødding, Danmark
N55.35533 E9.21062
Price: DKK 400,Camping in own tent at the rally site
Breakfast Saturday & Sunday
Dinner Friday & Saturday
Coffee & tea around the clock
Live band Friday & Saturday
Seperate showers & "real" toilets
Info Center - open around the clock
Bar tent, where smoking is permitted, in connection to the hall
"Best Bike" competition in several categories
”Ride-Out”
Fireworks
”Viking-Fun-Olympic”
”Sing-Along-Biker-Firecamp”
Swimming lake with changing rooms and showers

For more information: viragomcclub.dk
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One of a kind.....
Af Chefen(1683)
Nu er det snart gavetid og man
begynder så småt at spekulere over
hvad man nu skal forære sig selv...
Den nye Stryker? Men den er jo endnu kun på det amerikanske marked.
Selvfølgelig kan man jo også vælge at
bygge lidt om på den man har i forvejen... Der findes jo utallige muligheder
lige fra nye spejle, skærme, forgafler,
tank, udstødning osv. Måske er det
bare en ny gang lak der skal til. Måske
lidt airbrush. Nå ja - hvem ved - en
ordentlig omgang pudsning med
lakrens og forsegler og polering af
aluminium og krom.
Nogle mennesker har skruet hænderne rigtig på med tomlen placeret det
rigtige sted og korrekt antal - og så er
der vi andre der engang imellem er
udstyret med lidt for mange af de der

det der med at
bygge custom
cykler.
Har faktisk fundet
et lille firma ”Art
On Wheels”.
De kan det der
med at bygge cykler. Og hvordan
foregår det så ?
Fra kunden henvender sig, til det
færdige produkt
står klar til levering, er processen delt
ind i 4 faser.
Fase 1. Den første kontakt – med egne
ønsker og typevalg. Kunden kommer
typisk med en idé om hvilken type der
skal tages udgangspunkt i. De har 5
forskellige typer, som selvfølgelig kan
modificeres efter kundeønsker. Alle stel
er MSO certificerede og godkendte, så

de kan indregistreres.
Fase 2. Art On Wheels udarbejder så
et skriftligt tilbud ud fra de ønsker og
beskrivelser kunden har. Og så går
de i gang med at opstille og tegne et
visuelt design, som skal fungere som
skitse under selve opbygningsprocessen. Selvfølgelig kan det første udkast
modificeres gennem resten af processen.
Fase 3. Og nu starter opbygningen
af cyklen i deres værksted. Og der er
mulighed for at følge med i slagets
gang.
Fase 4. Er selve afleveringen. Ikke
sådan at den bare bliver afleveret,
alting bliver gennemgået og afprøvet
og motoren startet op.
Er du blevet nysgerrig. Du kan se
mere på deres hjemmeside www.arton-wheels.dk.
Jo - jeg ved godt at der er langt fra en
Yamaha med V motor til en On of a
kind mc, men drømme har man da
lov at have....

tommelfingre...
Og så er der jo også den mulighed at
man kan sætte sig til at drømme.
Min cykel - One of a kind.....
Tænk at kunne komme ud på en
lille cykel som er bygget lige efter
det drømmesyn der blev åbenbaret
mens du sad og dagdrømte og chefen
skældte ud..
Selvfølgelig er der da Orange County
Choppers, men det er nu så langt
væk. Men faktisk har vi også firmaer
herhjemme i lille Danmark der kan
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Julegaveideer

Der er masser af nye varer på vej
til16kludebutikken så hold øje med hjemmsiden
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På klubtur til Fåborg
Af Claus(2945).
Ved tilfældigheder eller spontane indfald
har vi i klubben foretaget ture, som er
blevet så populære, at vi har gentaget dem
år efter år. Dette er en af dem.
Det sker somme tider at mennesker
fra vidt forskellige kulturer mødes.
Det skete da Christoffer Columbus
første gang gik i land på Bahamas,
men det skete også da vi i Virago
Midtsjælland en weekend besluttede os for at overnatte på Sinebjerg
Camping og til formålet havde lejet

tre campingvogne. Om de indfødte på
Bahamas var ligeså forundrede over
mødet med Columbus og hans søfolk,
som de mange fastliggere på campingpladsen var, da tolv buldrende
motorcykler rullede ned mellem de
skeptiske og foruroligede beboere,
ligger nok hen i det uvisse. Det var
måske heller ikke helt uden grund at
receptionisten kørte forbi den faretruende flok adskillige gange i løbet
af aftenen. Vi faldt dog hurtigt i snak
med de få omkringliggende, som
vovede sig hen til vores lejr. Og da
Birger havde medbragt det meste af
en død ko, gik der kun få øjeblikke før
nogen stillede en grill til rådighed for
vort forehavende.
Da man næste morgen kunne konstatere, at ingen børn var blevet spist i

nattens løb, og at de oksehudsbeklædte ikke havde foretaget sig andet end
at æde og drikke den halve nat, blev
den spændte atmosfære langsomt
blødt op. Dette var første gang, vi
overnattede på Sinebjerg Camping.
Da vi i år foretog den samme tur, var
stemningen på pladsen en ganske
anden. Det var gået som en løbeild
gennem pladsen, da vi igen havde
reserveret campingvogne, at rockerne vendte tilbage. Denne gang stod
en hel del af pladsens gæster ved
indgangen, ligesom deres børn, der
stirrede med ærefrygt på de store mo-

torcykler. Det havde været med en vis
betænksomhed, at vi havde foretaget

denne tur, for meteorologerne havde
lovet regn hele weekenden, men vi
var blevet enige om hellere at køre i
regnvejr end at foretage turen på den
mest ydmygende måde i bil. Gitte,
der åbenbart syntes at hun havde kørt
tilstrækkeligt meget i regnvejr, havde
bidt al stolthed i sig og havde taget
bilen. Dette gjorde det også muligt for
hende at tage sin hund Gismo med
sig. Gismo har ikke ligefrem nogen
påfaldende lighed med en kamphund
eller en doberman, som man normalt
ville forbinde med den slags klientel. Han er cirka på størrelse med
en skotøjsæske og så langhåret og
forpjusket, at man oftest er i tvivl om,
hvor man skal stikke en godbid ind
henne. Han var dog ikke desto mindre indirekte årsag til et uheld senere
på aftenen.
Der havde verseret rygter om strejke
på bryggerierne, hvorfor vi alle
havde sørget for at forsyne os med de
nødvendige mængder alkohol til at
klare os i gennem weekenden. Selvom
sadeltaskerne på en Dragstar ikke er
særligt kønne, skal det dog påpeges at
der kan være omkring tredive dåseøl
i hver taske. (For den ikke særligt matematisk begavede skal det forklares,
at der er to tasker på en motorcykel,
hvilket giver tilsammen tres øl). En
kendsgerning som gjorde at jeg i det
mindste regnede med at have tilstrækkeligt til eget forbrug den første aften.
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Hvis man er imponeret over, hvad en
Dragstars sadeltasker kan indeholde,
vil man falde i næsegrus begejstring
over hvad Tonnys 1900 Midnight
Star kan indeholde. Nu er det jo ikke
sådan, at en omfattende mængde
bajere nødvendigvis skal skylles ned
på rekordtid, hvilket de fleste sikkert er klar over. Denne viden havde
dog ganske forbigået Erik, der syntes
at hælde indenbords i en hastighed,
der hurtigt ville kunne tørlægge et
middelstort bryggeri. Nogen mennesker forstår sig ikke på mådehold. Vi
havde netop indtaget pølserne og bøfferne fra campingpladsens grill, som
hjælpsomme fastliggere havde båret
ned til os, sammen med Gittes herlige
medbragte salater og lune flutes, da vi
så os nødsaget til at rykke indenbords
i den største af campingvognene takket være en silende regn. Her blev aftenen tilbragt med at løse alle verdens
problemer over adskillige dåseøl, og
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vi blev mere og
mere intelligente
at høre på, jo mere
vi fik skyllet i os.
Regnen trommede lystigt mod
oversejlets teltdug
og vandpytterne
voksede til små
søer udenfor. For
at hunden ikke
skulle stikke af i
regnvejret, havde
Gitte lynet teltdugen et par centimeter op for neden, et
faktum som vi alle
var bekendt med,
undtagen Erik
som havde kørt et
anseeligt kvantum
dåsebajere i dybet.
Pludselig besluttede han sig for at
ville hjem til den
campingvogn, han
delte med Birger
og Marianne, og
slingrede hen mod
udgangen. Nu er
Erik ikke nogen
sylfide, og han bevæger sig i dagligdagen med samme ynde som en
middelsvær kampvogn, men netop
denne aften var det helt galt. Det er
ufatteligt at en lille flig af en teltdug

kan indflydelse på en mand af disse
dimensioner, men måske var det
netop denne lille flig, der fik læsset
bragt ud af en kun skrøbelig ligevægt.
Den ene fod hang fast i teltfligen og
i sin desperation prøvede han at få
balancen på en våd og meget glat
interimistisk opført trappe. Et gruopvækkende vræl gjaldede ud over den
mørkelagte campingplads, og gennem forteltets glasklare side kunne
vi se ham styrte omkuld med samme
hast som en nyligt fældet redwoodgran. Bumpet sendte chokbølger op
gennem campingvognen, og dåseøllene dansede på bordet ved det
voldsomme nedslag. Gitte rejste sig
hastigt med ordene: Er du okay? Og
med en slubrende lyd fik Erik løftet
hånden fra det mudrede hul, han var
landet i og vinket afværgende til os.
Denne hændelse medførte, at han de
følgende dage haltede rundt som en
vingeskudt krage, men det krater,
som hans korpus havde efterladt sig
udenfor campingvognen, virkede som
en fin opsamling af regnvand. Det
kan derfor ikke undre, at han efterfølgende fik tilnavnet rendegraveren.
Leif havde haft en del problemer med
at finde en viragobluse i passende
størrelse, da han på dette tidspunkt
havde erhvervet sig en mave på
størrelse med den vi andre til dagligt
slæber rundt på, men det var omsider
lykkedes. Da Leif heller ikke er særlig
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tilnærmelsesvis
så driftsikre som
motorcyklerne er
i dag.
Hen på eftermiddagen besluttede vi os for
at frekventere
Egeskovs restaurant for at få
lidt indenbords.
Dorthe, der var
med på turen,
rejste sig for at gå

høj, var det derfor hylende grinagtigt
at se ham næste morgen kun iført en
bluse der nåede ham til anklerne og et
par hvide sportsstrømper.
Efter et par kopper kaffe og friskbagt
morgenbrød tog vi motorcyklerne
til Egeskov Slot, hvor vi slentrede
rundt, mens regnen silede ned. Lidt
deprimerende var det at konstatere
at nogle af mine første motorcykler
allerede var kommet på museum.
Morsomt var det imidlertid at svælge
i ren nostalgi over maskiner, der
al deres charme til trods, ikke var

dødningehoveder ( for at dække det
viltre morgenhår) og solbriller (for at
dække de blodsprængte øjne), mærkede jeg, hvordan pigen bag disken
slappede af ved min blotte tilstedeværelse og Dorthe og jeg kunne nu
bringe tallerknerne hen til bordet. Vi
guffede nu i os fra det store tag-selvbord, hvorefter vi genoptog vores
ekskursion blandt remedier fra en
svunden tid. Søndag kørte vi atter til
Sjælland, og var både våde og trætte,
da vi kom hjem, men tænkte tilbage
på endnu en herlig weekend.

op og bestille mad
til alle. Dorthe er
en meget sød og
positiv pige, men
hendes fremtoning gør, at hun
godt kan virke
lidt skræmmende
på folk, hvorfor
jeg anså det for
klogest at gå med
hende op for at
bestille. Trods den
sorte bandana med

Motionsklumme - Rockeren og hans motorcykel
En rocker sidder i baren og er stangstiv, så han beslutter sig for at køre
hjem og går derfor ud til sin motorcykel. Et øjeblik efter kommer han ind
igen og siger:
- Hvem har stjålet min motorcykel?
Hvis jeg ikke får den nu, så gør jeg det

samme, som jeg gjorde i går!
Herefter opstår der panik i baren, alle
folk løber ud, så hurtigt de kan.
Bartenderen bliver dog i baren og
spørger: - Hvad gjorde du i går?
Rockeren svarer surt: - Jeg gik hjem !
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Køb/Salg/Bytte
Medlemmernes gratis markedsplads

SÆLGES
XVS 1100 Dragstar
Årgang 2004
Kun 6770 Km .
Farve sort
Meget velholdt. Som ny.
Der medfølger orginal udstødning og
sidetasker

Pris:110.000
Henvendelse :
Lindy J Jensen (1478)
Mobil nr.25765048
SÆLGES
Yamaha XV 750
Årgang 1993
Farve blå metal

53500 km.
Meget velholdt MC der kører
perfekt.
Sælges grundet ønske om
køb af Touring-maskine.

Pris kr. 48.000,-

Billeder kan
mailes.
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Henvendelse:
Leo Ørum(3068)
Mobil nr.: 2024 6776
mail: leogt@privat.dk

News

Motionsklumme
Så galt kan det altså gå......

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

Rulleporte er noget farligt stads og de kan virkelig sætte
én i en klemme. Ja de kan jo faktisk skille en mand
midtpå....
Okay - helt så galt gik det dog ikke..
Men Claus Tassings kollegaer var hurtige til at arrangere
situationen, en morgen da han selv var til undervisning.
Billede indsendt af Claus(2945)

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

To mænd mødtes på gaden.
- Hvordan er det, at du ser ud, sådan bundet ind i gaze fra
top til tå? Hvordan er det gået til?
- Jeg sprang ud fra tredje sal, fordi en kvinde havde løjet
for mig.
- Du vil da ikke fortælle mig at du er sprunget ud fra tredje sal, bare fordi en kvinde havde løjet for dig?
- Hun sagde at hendes mand som var rocker, var i udlandet!

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 til22
hytteferie, camping eller ophold i ferieejligheder eller værelser, så se mulighederne på

Faktureringspris:
325 kr. - for 4 udgivelser.
Det er muligt at nøjes med
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

News
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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

