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Fra redaktionen
Bakkelukning - jo det betyder vel så også at sæsonen er
ved at være slut. Nå ja - vi har da lige Esbjerg til gode
endnu. Det vil sige i skrivende stund. Når bladet er ude i
din postkasse er det overstået for denne gang...
Og det blad du sidder med i hånden nu er nr. 3 for i år...
Dette års sidste blad er allerede i støbeskeen, men jeg
mangler altså lidt fra jer... Husk det nu - deadline er d.
13 november. Hvad med nogle gode ideer til dette års
julegaver. Eller bare nogle gode ideer til planlægning af
næste sæsons køreture.
Husk nu sloganet ” Sammen kan vi mere”.
Og som det meget rammende blev sagt på vores generalforsamling: ”Det drejer sig ikke om hvad klubben kan
gøre for dig, men hvad du kan gøre for klubben.”
Chefen (1683).

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



News

Nyt fra bestyrelsen
Nu er en generalforsamling vel overstået, og godt at se jer alle. Vi vil lige
bruge dette indlæg til at sige tusind
tak for genvalget, og fantastisk med
en generalforsamling der kørte så
glat. Vi stillede nogle forslag og er
yderst tilfredse med jeres opbakning,
så tusind tak for det.
2 ½ års planlægning resulteret i et
brag af et internationalt træf, som
ikke kunne være klaret uden alle jer
medlemmers hjælp, det er virkelig
bare kanon at sidde i en bestyrelse
og vide at så mange frivillige gerne
vil hjælpe til at det hele kan lykkes.
Alle skal selvfølgelig have et kæmpe
tak og især Jelsi og Ole og resten af
Virago syd, som har gjort et fantastisk stykke arbejde i deres nærområde, fedt i kunne få så mange med
på ideen. Det sidste vi har hørt er at
træffet gav et lille underskud, det var
selvfølgelig ikke det vi havde regnet
med, men når alt kommer til alt er det
sku nok meget godt klaret med sådan
et arrangement. Jeg har fået en masse
mails og feedback på det internationale træf, det var ikke andet end rosende ord fra alle udlændinge der var
med til træffet i Jels. De fleste siger

Grinebideren

Paven er lige kommet tilbage til Rom
efter en tur i udlandet, og han sidder
og keder sig på bagsædet af sin limousine. Han ruller vinduet ned til førerkabinen og siger til sin privatchauffør,
at han vil køre. Chaufføren prøver at
overbevise paven om, at det ikke er en
god ide, men paven har bestemt sig og
de bytter plads. Paven træder sømmet i bund og drøner afsted. De bliver
så stoppet af en motorcykelbetjent,
fordi de kører alt for stærkt. Betjenten
kommer hen til bilen og beder om at
se kørekortet. Han kigger en ekstra
gang på paven, men kan ikke se hvem
der sidder på bagsædet på grund af
limousinens tonede ruder. Han går
derfor hen til sin motorcykel og kontakter stationen:
Betjenten : “ Du chef, jeg har stoppet



stakkels Sverige til næste år. Men jeg
kan kun sige lad os kører til Sverige
til næste år, og hjælpe dem med at få
et fantastisk træf.
Det nye fra bestyrelsen ligger så i,
at sommeren går på hæld og jobbet
som bestyrelse virkelig træder i kraft.
Men nu har vi en ny forsikrings aftale
med GF forsikring, nye aftaler der
kommer til at komme alle medlemmer til gode. OK aftalen er også godt
i gang, og vi har tjent 1.086,30 kr med
kun 14 aktive OK kort. Hmm skrev
han kun 14, ja det gjorde han, se nu
lige at få lavet et OK kort, vi er 412
medlemmer af klubben og der er 14
aktive kort. Det kan kun smide penge
i klubbens kasse så vi kan få hygget os, eller hjælpe lokalklubber eller
endda hjælpe nye lokalklubber med at
komme i gang. Klubbens sponsorNR.
560361. Få jer meldt til.
Vores arbejde i år kommer til at ligge
i en undersøgelse, hvor vi skal bruge
alles hjælp. Alle Virago klubberne i
de andre lande er også i gang med at
lave en, og vi tager udgangs punkt
i svenskernes undersøgelse som lå
færdig som den første. Det hele drejer
sig om at få vækket både Yamaha

Europa og Yamaha Japan´s opmærksomhed, så vi kan forklarer dem
hvad vi vil og hvad forbrugeren/os vil
med vores motorcykler eller hvad vi
mangler. Denne undersøgelse kommer i til at hører nærmere om, og vi
håber på alles hjælp i denne undersøgelse. Vi har en udlands kontakt i
Holland der har nogle forbindelser,
og han har så meget fritid at han vil
hjælpe alle 6 Virago lande som er med
i vores fællesskab og samarbejde. Et
godt menneske som ham skal så også
have tingene på et sølvfad, så han
ikke skal sidde og tyde vores undersøgelse først, før han kan gå videre
til Yamaha med den. Nu skal vi have
støbt hele undersøgelsen sammen. Og
så hører i nærmere.
Vi glæder os til at få input fra medlemmer rundt omkring i landet, hvis
der er nogle der synes det for dårligt
det der bliver gjort, eller der er gode
ideer til nye tiltag vi kan tage os til.
Lad os hører fra jer.
Forsat god 2011 sæson.
Tilbagelænede hilsner fra Bestyrelsen.

en af de store, som kørte for stærkt”.

De gassede op og kørte 60 km. i timen, men Hansen hørte:
Ha-ha-ha-ha-ha-ha... nede fra sidevognen, og bestemte sig for at gasse
op for at vise hvad han duede til.

Stationen : “Hvis det er et byrådsmedlem, så giv ham 20% rabat”.
Betjenten : “Han er endnu større”.
Stationen : “Jamen, hvis det er et
parlamentsmedlem, så lad ham slippe
med halv pris”.
Betjenten : “Det kan vist ikke gøre
det. Jeg kan ikke se, hvem det er, men
det er paven, der er chauffør!!”.

¤

Hansen og Jensen var naboer.
En dag fik Hansen en ny motorcykel
med sidevogn, så han besluttede sig
for at tage Jensen med på en tur for at
blære sig.

Formanden
Nichlas Nielsen (2993)

På 100 km. i timen sad Jensen stadig:
Ha-ha-ha-ha-ha... Nå for satan, jeg
pumper den til 140, tænkte Hansen og
kørte hurtigere.
Jensen sad stadig og grinede: Ha-haha-ha-ha-ha... Nok med det, nu tager
jeg hjem, så Hansen kørte tilbage
igen, og da de var hjemme skreg
Hansen: “HVAD FANDEN ER DER I
VEJEN MED DIG?”
“HA-HA-HA-HANSEN, der er ingen
bund i sidevognen!”

Internationalt Træf i Jels

Redaktionen: Der kan skrives lange og
fantastiske beretninger om det overståede træf i Jels, men det bliver ikke denne
gang. I stedet får I lidt billeder på denne
side og midtersiderne. Og den mail vi har
modtaget fra værtsparret ved Jels Motel
& Sportscenter. Jeg tror mailen siger det
meste.. Vil I se flere billder kan det gøres
på hjemmesiden.
Tak for den hilsen/tak I sendte gennem annonce i ”Nytirsdag”

Det har været en
stor oplevelse at
have besøg af jer!
Arrangementet var
vel tilrettelagt fra
jeres side - og jer selv og alle hjælperne, og i øvrigt alle deltagere, har
været utroligt søde, imødekommende
og hjælpsomme på alle områder
(servicering, rengøring osv.) Og der
var en rigtig god og rar stemning
under hele træffet. Det har i høj grad
været medvirkende til at ALT er gået
smertefrit.
I er derfor altid meget velkomne i
Jels en anden gang, i store såvel som i

mindre grupper!
Vil I tage en stor hilsen med fra os til
alle jeres virago kammerater i ind- og
udland når I møder dem næste gang!
Med venlig hilsen
Doris & Peter
Mobil: +45 40 26 50 65
Jels Motel & Sportscenter
Ørstedvej 10, Jels
6630 Rødding
Tlf. +45 74 55 28 69
info@jels-ms.dk
www.jels-ms.dk



Virago MC Club Danmark
Generalforsamling 2011

Referat fra ordinær generalforsamling i

Referat fra generalforsamlingen i
Nødager Mark
lørdag d. 28.05.2011
Formanden bød velkommen
1. Valg af dirigent, referent samt to
stemmetællere.
Majbritt Schmidt (327) blev forslået og
enstemmigt valgt.
Referent: Birger Johansen (3101).
Stemmetællere: Per Frølund (335) &
Meike Dirac.
Det blev konstateret at generalforsamlingen var varslet rettidigt og dermed
lovlig.
Der var 35 stemmeberettigede medlemmer til stede.
2. Formandens beretning og godkendelse:
Formandens Beretning 2011
1. Velkommen til den 21. Generalforsamling i Virago Danmark. Først og
fremmest tak til Virago Øst og ikke
mindst Biker Jens og Maibritt for at
lægge privaten til. Og jeg kan vist
godt på bestyrelsens vegne sige tak
for valget sidste år.
2. Bestyrelsen har stort set kigget alt
efter i sømmene nu. Hjemmesiden
har fået nyt design og er blevet rigtig
brugervenlig. Spir har lagt rigtig
mange timer i at lave hjemmesiden
om, og sørget for at medlemmer nu
kan følge med i hvad bestyrelsen går
og laver. Så behøver I ikke vente på
at næste NEWS udkommer. Så stor
tak til Spir for det store arbejde. Som
I nok har lagt mærke til vil der senere
i dag, blive nogle vedtægtsændringer
som vi skal stemme om. Bestyrelsen
har gået alle klubbens vedtægter igennem, og lavet dem om til, hvordan
vi synes der skulle moderniseres i
klubbens vedtægter. Det er gjort for at
gøre nogle ting nemmere for frem-



tidige bestyrelser, og for at åbne for
nye muligheder. På trods af et stort
stykke arbejde fra Virago Syd, har
der selvfølgelig også været en hel del
arbejde med Internationalt træf, som
bliver et brag af et træf, som vi alle
glæder os til.
3. Økonomien er noget træng i klubben og der SKAL gøres noget. Som
vist i NEWS er NEWS en rigtig stor
udgift, og vi har snakket om at få
NEWS udgivet på nettet for at spare
penge, MANGE PENGE. Sidste år
blev kontingentet sat op med 75
kroner, og vi synes ikke at løsningen
vil være at sætte kontingentet op igen
i år. Det er dog også en kendsgerning
at de faldende medlemstal er årsag til
klubbens ringere midler og muligheder for tilskud til arrangementer og
div.
Vi sendte sidste år 518 giro-kort ud
ved juletid, og da betalingsfristen
var udløbet var der 375 medlemmer
tilbage i klubben. Vi regner med at
efterhånden som folk finder deres
giro-kort igen og efter et veloverstået
internationalt træf, så lander vi på de
500 medlemmer igen til årsskiftet.
Der skal penge i kassen, HVAD SKAL
VI GØRE? Sidste år snakkede vi om
at klubben fik en sponsoraftale med
OK benzin, den OK aftale kan give
klubben penge i kassen og er blevet
en realitet. Bare de første 6 måneder
klubben havde aftalen, havde 15
personer tilmeldt sig OK-aftalen og
sparet over 500 kroner sammen til
klubben og de penge, de går lige i
klub kassen. Det bliver lige pludselig
mange penge hvis alle fik tilmeldt sig
den OK aftale - så bliv nu tilmeldt, jo
flere der er medlem af aftalen jo flere
penge kan vi få det sjovt for. Lokalklubbers tilskud til træf og andre
arrangementer, bør i bund og grund
lægges an på hvor mange medlemmer
der er i lokalklubben der også er medlem af Virago Danmark. Dette kunne
være en fair fordeling af pengene, og
samtidig sørge for at alle får en del
at afholde træf og arrangementer for.
Dette vil dog til hver en tid være den
siddende bestyrelse, der kan råde

og bestemme hvordan pengene skal
deles ud, for der kan sagtens være år
hvor der slet ingen midler er at dele
ud af. Men måden her kunne være
med til at hjælpe at der hele tiden ville
være medlemmer i Virago Danmark
og alle får fuldt udbytte af sit kontingent. Udover OK-aftalen som ryger
i klubbens kasse, som kommer alle
til gode, har klubben også fået lavet
en aftale der kommer alle medlemmer af Virago DK til gode. Navnet er
BIKEGEAR.dk. Bikegear er en Online
butik, med masser af gode ting og
sager, såsom MC-beklædning og masser af smøremidler og andre lækre
ting. Bikegear giver alle medlemmer
af klubben 10% rabat ved køb under
2500 kr, og ved køb over 2500 kr gives
der 15% rabat. Udover det giver de
sponsorrater til klubben ved evt. arrangementer, og de dukker op med
dragging jeans til vores internationale
træf. Bikegear vil derfor fremover
være synlig på vores hjemmeside. Og
med link direkte til deres showroom
på nettet.
4. Bestyrelsen har kigget på lokalklubberne, og Aude har kigget i medlemslisterne og har overblikket over
medlemmer i nærområdet af diverse
lokalklubber. Aude er kommet på det
fantastiske danske ord hjælpepakke.
Med en hjælpepakke vil man som lille
lokal klub få hjælp til at finde medlemmer i nærområdet, og få tilskud
og hjælp til hjemmeside og anden
måde at vise sin klub frem på. Så skal
der måske arbejdes videre på at få
lavet en Virago Fyn igen? Og måske
vil de aktive medlemmer der er på
fyn være med til at lave en Virago fyn
igen? Jeg er via opringninger blevet
spurgt om en lokal klub på Fyn.
5. News, man fristes næsten til at sige
vi beklager den forringede billede
kvalitet. Hold da op hvor en opsang
hjalp sidste år, men det hjalp så også
kun i et par udgivelser. Nu er det
simpelthen ikke sjov at lave NEWS
mere. Helene skal trække historier
ud af medlemmer, og skal selv sidde
og bruge ugers arbejde på at få bladet
fyldt op. Og minde folk på hvornår
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der er deadline. Og meningen med redaktørjobbet er at man bare skal sætte
medlemmernes historier ind i bladet
og ikke sidde og skrive dem selv. Derfor kom der et meget skrabet NEWS
ud i starten af året, for måske nogle
ville synes det var flovt, på trods af
jeg selv var fortaler for at det skulle
sendes ud, var det egentlig lidt flovt
at sidde som formand og få negative
meldinger tilbage på sådan et lavsigt
blad. Nu kan vi blive nødt til at smide
NEWS på nettet, og så udkommer der
kun NEWS når der er materiale nok,
og ydermere kan vi samtidigt spare
mange penge på trykker og forsendelse, for NEWS er en seriøs stor ressource sluger her i klubben.
6. Til mødet med Yamaha i slutningen
af sidste år snakkede vi med Morten
Brondbjerg ang. Messe og int-træf
+ medlemsregistrering ved køb af
ny Yamaha, forslaget fra Bryan ved
sidste års GF. Og det blev vel modtaget. Vi fandt på løsning hvor Yamaha
og Virago DK slår halv skade, for at
se hvordan det går det første års tid.
Bestyrelsen prøvede også at få nogle
udsigter på diverse nye XVS modeller,
og Morten oplyste os om, at der ville
gå et par år før der vil komme nye
Custom/STAR modeller til Europa,
grundet Yamaha´s underskud i 2009.
Det er desuden omkostningstungt
at få miljø godkendt US modeller
til EURO 4 norm, så Raider og Stryker må vente lidt på sig. Morten var
meget positiv, og var endnu engang
klar til at hjælpe og bakke op omkring klubben. Yamaha betalte vores
messe i Herning i februar, og kommer
med en del sjov til både store og små
til vores internationale træf i Jels, så
Yamaha vil være på pletten hvor det
sker, og i år er det altså i Jels det sker.
7. Afsnit 7 er ikke færdig da jeg
håber på mere info fra Gunnar i GF
Forsikring, Top dk´s aftrædelse og
Velkommen til GF. (Red.: Aftalen med
GF kom i hus fredag, så formanden
fortalte rent faktisk om den nye forsikringsaftale).
8. Som afslutning vil jeg sige tusind
tak for alt det arbejde der bliver lagt

i internationalt træf både fra syd og
andres vegne, og det er lidt med vilje
at der ikke bliver sagt en hel masse
om træffet fra min side, da der lige
har været info møde og vi sikkert
også får endnu mere at vide i dag. Så
skal jeg selvfølgelig også huske at sige
tak til alle der hjalp til ved messen i
Herning, hvor vi også havde nogle
fede dage blandt mc venner og andet
godt folk. På messen fik vi 12 meget
interesserede henvendelser hvor de
8 af dem er blevet nye medlemmer.
Så vil jeg endeligt sige klubben skal
fortsætte med at hjælpe hinanden, og
lad dette endnu en gang være en opfordring til tilmelding og engagement
mellem hinandens klubber, og gør
det nemt for alle lokalklubber. Bedre
koordinering af arrangementer så som
lokale som Virago dk arrangementer,
vi har et formands møde om året, til
at få disse ting til at gå op i en højere
enhed så vi ikke ligger arrangementer
i samme weekend eller dage. Det er
sku for ærgerligt når folk er nød til
at aflyse noget fordi der er for ringe
tilmelding til.
På vegne af bestyrelsen: Formanden
(2993)
Kommentarer til beretningen:
Jacob Jacobsen (3213): OK aftalen
eksisterer ikke ifølge OK. Jo den gør.
Jacob forespørger igen og hvis han får
forkert svar igen kontaktes bestyrelsen.
Karin Josefsen (3083): Gælder OK
aftalen også for fyrings olie? Bestyrelsen undersøger.
Karin Josefsen (3083): Får nye medlemmer besked om, at der er en lokalklub i området? Hvorfor gives der kun
tilskud for Virago Dk medlemmer.
Hans Jørgen Wind (2506): Lokalklubberne skal også selv gøre noget for at
vi får flere medlemmer i Virago DK.
Jens Schmidt (794): Lokalklubberne er
selv for dårlige til at gøre noget for at
fastholde deres medlemmer
Helene Nielsen (1683): Man skal ikke
køre Yamaha for at være medlem af
Virago DK.
Karin Josefsen (3083): Vi ved jo heller

ikke hvor mange af klubbens medlemmer som stadig har motorcykel.
Michael Eeg (2981): Mener, vi skal
være en klub kun for Viragoer.
John “Jelsi” Nielsen (123): Det drejer
sig ikke om hvad klubben kan gøre
for dig, men hvad du kan gøre for
klubben.
Lisbeth “Aude” (808): Vi prøver at gå
ind og lave overordnede aftaler, med
fordele for klubbens medlemmer.
Ole Nielsen (685): Spurgte til de 8 nye
medlemmer som har købt nye cykler,
hvad sker der når Morten får deres
indmeldelse. De skal kontaktes af
lokalklubben i deres område.
Lisbeth “Aude” (808): Er lydhør for
forslag til hvordan bestyrelsen skal
håndtere disse indmeldelser.
Per Frølund (335): Vi skal huske at
lokalklubberne også gør et stykke
arbejde for at få medlemmer til Virago
DK.
John “Jelsi” Nielsen (123): Jeg har
selv været fortaler for at News blev
digitalt.
Formandens beretning blev godkendt.
3. Regnskabets aflæggelse og godkendelse.
Kassereren fremlagde foreningens
regnskab, som blev godkendt uden
bemærkninger
4. Indkomne forslag.
Alle bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget, undtagen fjernelsen af
§ 2 stk 3, som blev vedtaget med 34
stemmer for og 1 stemme imod.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter.
Bestyrelsen blev genvalgt.
Suppleanter til bestyrelsen: Helene
Nielsen (1683) og Jens Schmidt (794).
6. Valg af formand.
Nichlas Nielsen (2993) blev genvalgt.
7. Valg af to revisorer.
Bjarne Madsen (1732) og Bente Tassing (2997) blev valgt til revisorer.
8. Eventuelt.
Der var ingen lndlæg under eventuelt.



News

Bakkelukning
Af Birger(301)
Et typisk tegn på, at sommeren er ved
at slutte, er at Bakken lukker. Vi var
nogle stykker fra Virago Midtsjælland
som tog til Nørrebrogade. Vejret var
rimeligt når man tænker på hvordan
juli og august ellers har været, tørt,

ombyggede MC´er
imellem, vi så
ikke mindre end 3
Lauge Jensen cykler, hvoraf den ene
måtte løbes i gang,
må bare ikke håbe
at det er normalen

for dem.
Jeg syntes at
stemmeningen er helt
fantastisk, alle
er gemytlige
og snaksaglige, man
møder og ser
jo en masse
forskellige
typer mennesker, både af
MC folket og
alle de mange
tilskuere,
som kommer

men en del blæst,
selvfølgeligt skulle vi
også lige ha’ en byge
5 min. før vi skulle
køre kl. 19.00. Vi fik
da også et par stykker
ude på Bakken. Der
var desværre ikke så
mange MC` er med
i år, vil tro omkring
2.500 til 3.000 stykker. Når man tænker
på at rekorden er
tæt på 10.000, så er
det jo ikke mange.
Men som sædvanligt
var der mange flotte



væltende fra det
meste af byen.
Som I kan se på
billederne er der
et par alternative
styrthjelme, hvor
sikre de er, må
guderne vide,
tror ikke, at det
er modeller som
jeg selv ville
bruge.
Håber at vi ses
den 29. marts
2012 til Bakkens
åbning
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Side 9 afslapning

Et hurtigt snapshot fra det Internationale Træf i Jels.
Ren afslapning og lun og vamset hygge

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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GF Forsikring - forsikring med overskud...
Virago MC Club Danmark har
lavet aftale med GF Forsikring

I bestræbelserne på løbende at tilbyde
vore medlemmer gode forsikringsløsninger, er det lykkedes os at indgå et
samarbejde med GF Forsikring.
Vi har søgt efter et nyt forsikringsselskab, som kan tilbyde en attraktiv
forsikringspakke, som naturligvis
indeholder en god motorcykelforsikring.

GF Forsikring bygger også på
klubber

GF Forsikring er ligesom MC Virago
bygget op omkring mange klubber
rundt omkring, nemlig forsikringsklubber. De har 68 i alt og er fordelt
over hele landet, hvilket du kan læse
mere om på www.gfforsikring.dk.

GF tilbyder det du har behov for
GF Forsikring har lanceret en særlig
motorcykel præmie til medlemmer i
Virago MC Club Danmark. De tilbyder også bilforsikring med overskudsdeling samt øvrige forsikringer til den
private husstand.

Vi videregiver dine medlemsdata

For at GF Forsikring kan kontakte dig,
sender vi dine medlemsoplysninger
i form af medlemsnummer, navn,
adresse og telefonnummer.
Som medlem har du naturligvis også
mulighed for at frabede dig videregivelsen af oplysninger til GF Forsikring. Det kan du gøre ved at sende
en mail til gf@viragomcclub.dk inden
den 4. oktober.

GF Forsikring vil kontakte medlemmerne i oktober måned

Hvis du hellere selv vil tage kontakt
til GF Forsikring inden da, er dette
naturligvis muligt. Du kan kontakte
dem på 70 13 80 80 eller udfylde den
korte formular på www.gfforsikring.
dk/virago.Så kontakter de dig hurtigst
muligt.
God fornøjelse med de nye muligheder.

Klubaftalen med
Vi har fået en rigtig god aftale i hus
med BikeGear.dk. Så det er med at
bruge den. BikeGear er leveringsdygtig i - næsten alt. De forhandler
NikWax imprægnering og renseprodukter. BikerPlus motorcykeltøj, bl.a.
de meget populære kevlarforstærkede
jeans og camuflagebukser.
Står du lige og skal have pudset lidt
på cyklen kan de også hjælpe dig her.
Moleroda er UKs største specialist i
produkter til polering af alle former
for metaller, og leverer til mere end 20
lande over hele verden!
Med 40 års erfaring i metal finishing
industrien, er Moleroda Finishing
Systems en etableret virksomhed, der
tilbyder produkter til efterbehandling,
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polering og afgratning af meget høj
kvalitet.
BikeGear.dk importerer Moleroda
produkter til polering af aluminium,
jern og støbegods og forhandler disse
i Danmark, Sverige og Norge. De forskellige poler sæt indeholder alt hvad
du skal bruge, for at opnå et perfekt
resultat.
Molerodas produkter er meget enkle
at bruge, men for at sikre et optimalt
resultat medfølger der en brugsanvisning med alle poler sæt.
Men prøv lige selv at tjekke deres
hjemmeside ud.
Det er aftalt at medlemmer af Virago
MC Club Danmark ved køb hos Bike-

Gear.dk oppebærer følgende rabatter.
BikerPlus beklædning og tilbehør:
Ved køb fra 0 til 2.500 – 10%
Ved køb fra over 2.500 – 15%
På alle øvrige produkter ydes der 10%
rabat.
Der ydes ingen rabat på i forvejen
nedsatte varer.
Efter nærmere aftale vil BikeGear.dk
hjælpe klubben med sponsorgaver til
klubarrangementer.
På BikeGear.dk kan du tilmelde dig
en sms service så du får besked om
tilbud og anden information.

News

Medlemsnyt
Så kom sensommeren. Indledningsvis vil jeg takke alle de frivillige fra
landsforeningen for deres kæmpe
indsats til vores Internationale træf i
Jels. Det var hårdt arbejde, men blev
en stor succes. Det var dog lidt skuffende at der ikke kom flere deltagere
fra Danmark, som værtsnation. Til jer
der kom og gav en hånd, skal der lyde
TAK for hjælpen og et rigtigt godt
træf.
Opdatering på medlemsfronten er
ikke den bedste, men jeg tror stadig
på at vi kan hverve nogle flere nye
medlemmer ved fælles hjælp og at
nogle af de manglende indbetalinger
kommer i hus.
På nuværende tidspunkt er der 412
medlemmer i Virago Mc Club Danmark. Medlemmerne er fordelt
således: 336 mænd og 71 kvinder (2
stk. æresmedlemmer og 3 stk. annoncører).
Har du glemt det - eller er der måske
sket en fejl eller er girokortet blevet
væk. Så kontakt den medlemsansvarlige, så vi kan få opklaret misforståelsen. Listen ligger også på hjemmesi-
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den og bliver opdateret løbende.
Med udgangen af 2010 havde vi
518 medlemmer, så hjælp os med at
hverve medlemmer.
Vi har stadig en konkurrence kørende. Meld en medlem ind i klubben

og få et gavekort til kludebutikken til
50,00 kr. (Klubben har allerede afleveret et gavekort til Tove Enemark)
Vi håber, på godt sensommervejr 
Vi ses på landevejen, tilbagelænet
derudaf Aude (808)

NYE MEDLEMMER
På den positive side kan vi sige velkommen til nogle nye medlemmer:
Ole Hansen, Vinderup
Torben Kalsgaard, Vinderup

Anne Bæth, Odense SØ
Christian Julius August, Gandrup
Erik Lund Nielsen, Sorø
Peter Gundahl Madsen, Borup
Hanne Kiesbuy, Tølløse

Jeanette Schwarz, Fakse Ladeplads
Henning Olesen, Brørup
Gunnar Andersen, Kalundborg
Dorthe Andersen, Kalundborg
Bjarne Henriksen, Skælskør

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 stadig bare
med at komme i gang med at hverve nye
medlemmer.
Den klub vi allesammen er medlem af
skal bestå, men for at tingene kan hænge
sammen er det nødvendigt at medlemstallet holdes.

Godt nok er der ikke mange arrangementer i rent Virago regi, men nogle er der
dog, og de gør at vi mødes med mennesker
med en passion for de samme motorcykler
som os selv. Og vi har hjemmesiden og
News - jeres talerør. I skal blot bruge det..
Og det internationale samarbejde skal
vi heller ikke glemme. Se blot billederne
andetsteds i bladet fra det fantastiske træf
der blev afholdt i Jels.
Chefen(1683)
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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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Vi var seks gode venner, som tog af sted på noget, der skulle vise sig at blive et sandt

Motorcykel-mareridt
Af Claus(2945)
Lad det være sagt med det samme,
jeg har altid betragtet mig selv som en
meget nøgtern person. Når folk skælver ved synet af en sort kat som krydser vejen foran dem, ikke tør gå under
stiger eller er bange for at spilde salt,
har det altid fremkaldt en overbærende hånlatter fra undertegnede.
Med andre ord, jeg er ikke på nogen
måde overtroisk. Alligevel skævede
jeg tankefuldt til datoen, da konen og
jeg i maj måned var taget ud til Birger
og Marianne for at planlægge årets
sommerferie. Det var fredag den 13.
Dette burde have advaret mig, om de
jeremiader som var i vente, men det
gjorde det ikke.
Allerede fra starten var det hele
bedre og mere nøjagtigt planlagt end
ved vores tidligere ferieture. Konen
havde via Google Maps indtegnet det
nøjagtige kilometerantal på samtlige

destinationer, vi skulle køre mod,
Birger havde indsat små gule sedler
på kortet for at angive den præcise
rute, ligesom han havde plottet hele
turen ind på GPS’en. Alt var tilrettelagt til mindste detalje, og intet kunne
gå galt, troede vi, men vi skulle blive
klogere.
Det var vores hensigt at vise Birger
og Marianne alle de smukke steder i
Ardennerne, konen og jeg under en
tidligere tur havde besøgt (beskrevet i
News Smuttur rundt i Europa). Bente,
det kvindemenneske som jeg gennem 25 år havde delt brødrister med,
begyndte allerede i slutningen af maj
at finde de forskellige remedier frem,
som skulle medbringes. Efter en uge
var hun stadig kun nået til bogstavet
B på pakkelisten (badevægt, barduner, børster, bluser, bukser, beautibox
osv.), og jeg begyndte allerede nu at
stønne ved tanken om det ernorme
læs, vores stakkels motorcykler skulle
bære under
rejsen. Jeg har
talrige gange som
ung taget på træf
uden andet end
en tandbørste i
baglommen og
en sovepose på
bagagebæreren,
men den tid var
for evigt forbi.
Efter yderligere
en måned var
hun kun nået
til bogstavet
S (strygejern,
sandaler, støvler,
strikketøj, sprit,
skriveredskaber,
sæbe, shampoo, soveposer,
striktrøjer, ja, jeg
kunne blive ved)
og mængden af
rejsegods fyldte
det meste af stuegulvet. Min hustru er ikke alene

yderst grundig og velforberedt på alle
situationer, hun er også utroligt pertentlig og struktureret. Det er mig en
gåde, hvordan hun har formået at bo
sammen med jordens største rodehoved i et kvart århundrede.
Nærmest ved en tilfældighed faldt jeg
en dag i snak med Anne og Leif fra
klubben, og til vores store glæde viste
det sig, at de havde ferie præcis samtidig som os andre, og at de ikke havde
nogen aktuelle planer for ferien.
Derfor blev vi naturligvis enige om, at
det kunne være hyggeligt, hvis de tog
med. Jeg fortalte om alle de skønne
ture, vi tidligere havde haft sammen,
og de lod sig hurtigt overtale. Havde
de vidst, hvordan turen ville udvikle
sig, var de nok løbet skrigende bort i
stedet for at tage imod invitationen.
Men endnu levede vi alle sammen i
lykkelig uvidenhed om det mareridt,
vores tur skulle udvikle sig til.
Det var vel et par dage inden afrejsen, da jeg så småt begyndte at rode
i skabet efter lidt tøj, som jeg kunne
have med mig, nogen lunde samtidig
med at meteorologerne begyndte
at varsle omfattende regnvejr i det
meste af Europa. Regnvejr har aldrig
afholdt mig fra at tage til et træf, og
jeg har da også mange gange måttet
acceptere at tilbagelægge en tur under
våde omstændigheder, men tanken
om at skulle tilbringe 14 dage i øsende
regnvejr, virkede ikke ligefrem tillokkende på nogen af os. Onsdagen
inden afrejsen begyndte jeg så småt
at surfe lidt rundt på nettet, for at
danne mig et overblik over vejret i de
forskellige lande i Europa. Sydpå ville
det øse ned de kommende par uger,
og det samme var tilfældet med landene i nord og vest. Derfor begyndte
jeg at undersøge forholdene i øst. Det
var varslet sol og tørvejr i Prag og det
samme i Budapest, hvilket adskilte
sig markant fra alle de andre destinationer i Europa. Så torsdag formiddag
tog vi ud til Birger og Marianne og
blev sammen enige om at køre der,
hvor solen var.
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Lørdag morgen mødtes vi på Falkevej
i Holbæk, og til forskel fra de andre
dage skinnede solen varmt. Næppe
var vi dog ankommet, før panikken stod at læse i Leifs ansigt. Hans
pung var blevet væk. At tage turen
uden pas, penge og plastikkort var
bestemt ikke noget, som huede ham
og Anne, hvorfor han og jeg kørte
rundt i området for at lede efter den
forsvundne pung. Det viste sig til
alt held, at han havde forlagt den på
benzinstanderen under påfyldningen
af brændstof, og alle åndede lettet op.
Turen kunne begynde. Vi havde fra
starten besluttet at undgå motorveje,
hvorfor vi allerede inden Nyborg
drejede fra. Her begyndte Birgers GPS
at gå i kludder, og vi var tæt på at
fare vild i Nyborg, hvilket i sig selv er
en temmelig enestående præstation.
Nyborgs størrelse taget i betragtning.
Bente kender dog byen som sin egen
bukselomme, og vi besluttede os for at
ignorere Birgers teknologiske isenkram for ikke at tilbringe hele ferien
i denne lille fynske by. Lidt udenfor
byen, under en kort pause, opdagede
han dog at et støvfnug havde sneget
sig ind i hukommelseskortet, og det
lykkedes ham at få GPS’en til at virke
igen. Det var i sandhed heldigt. Takket være Birgers blinde tillid til denne
fjollede skærm, havde vi nemt kunne
risikere at tilbringe hele ferien på
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Fyn på grund af et støvfnug. Det skal
dog siges til hans ros, at det lykkedes
os at finde den gamle Lillebæltsbro
uden større problemer, og snart gik
turen gennem det jyske med kurs mod
Tyskland. Jeg erkender blankt, at jeg i
nogle retninger kan virke reaktionær
og måske lidt gammeldags. Jeg har
talrige gange bevæget mig i vildmarksområder uden stier, veje eller
fikspunkter med kun et kompas og
solens placering
som hjælpemiddel. Derfor er jeg
lidt skeptisk, når
vores vejviser
kørte over for
rødt lys, blinkede
til højre og drejede til venstre,
kun fordi en lille
chip i en vejviser
skulle guide os
gennem ukendte
byer. Ad veje
der nogle gange
ville være mere
velegnede til motocross maskiner,
nåede vi ikke
desto mindre
frem til Lübeck,
hvor vi fandt en
campingplads.
Vi havde kørt i

adskillige timer, men var ikke nået
særlig langt ned i Tyskland. Det skal
dog siges, at vi fra starten havde besluttet at gøre rejsen til de forskellige
destinationer lige så vigtig som selve
målet, hvorfor der blev lagt større
vægt på turen og de små snoede veje
hertil end blot den kendsgerning, at
man bragte sig fra A til B.
Det var sent, og vi var alle temmelige
ømme bagi, da vi kørte ind på pladsen og skulle slå teltene op. Mørbankede, trætte og søvnige så vi alle frem
til i en fart at få rejst teltene og krybe i
soveposen. Min kone og jeg havde investeret i et HD-Camp telt og grinede
lidt af reklamen om ”hurtig rejsning”,
da Leif og Anne var lige så hurtige
til at slå deres telt fra Harald Nyborg
op som vi. Birger og Marianne havde
også et af disse ”hurtig rejsnings”
telte, men da de pakkede det ud, viste
det sig, at det under mystiske omstændigheder var lykkedes Birger at
pakke dette sammen på en måde, så at
det var fuldstændig umuligt at slå op.
Jeg prøvede forgæves at vikle dette
kaos af stænger, snore og teltdug op
kun med det resultat, at det blev end-
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nu mere kaotisk. Leif prøvede også at
hjælpe Birger, kun for at opnå samme
resultat som jeg. Fire timer senere
havde mørket lagt sig over pladsen,
og andre campister havde forgæves
forsøgt at tilbyde Birger deres hjælp.
Vores lettere korpulente kammerat lignede en mand der var ved at
opgive ævred, og vi andre tilbød at
han og Marianne kunne sove i vores
telte. Der skulle en kvindes logik til
at løse den gordiske knude, nemlig

da Marianne efter at have hentet en
stribe kolde bajere konkluderede at
et sådant telt jo måtte være samlet
med teltdugen omkring en ramme af
stænger, hvorfor dette måtte kunne
skilles ad igen. Ved hjælp af Birgers
universaltang fik vi pillet teltdug og
snore af stængerne, således at stængerne til sidst lå blottet på græsset
som en overdimensioneret edderkop,
og teltdugen lå i en uordentlig dynge
ved siden af. Takket være fire menneskers ihærdige indsats lykkedes
det at krænge teltdugen på stykke
for stykke, og alle skraldgrinede da
jeg forkyndte at jeg i hvert fald aldrig
ville have hjælp fra Birger til at slå mit
telt sammen. Efter denne overdådige
opgave følte jeg
det berettiget,
at jeg med god
samvittighed
kunne sætte mig
i mit fortelt med
en kold bajer.
Jeg havde dog
kun lige sat mig,
da Birger kom
slentrende forbi
og skvattede over
bardunen som
holdt oversejlet,

hvilket sendte en teltstang lige i smasken på mig. Gennem min omtågede
tilstand hørte jeg ham brøle arrigt, at
det fandeme heller ikke lignede noget
at sætte barduner lige, hvor han skulle
gå. Om det skyldtes min halvt bevidstløse tilstand eller overbærenhed
på grund af hans teltproblemer skal
være usagt, men jeg undlod at påtale
hans klodsede adfærd. Efter nogle
solide schnitzler på campingpladsens
kro gik vi alle sammen til ro og faldt
hurtigt i en dyb søvn.
Næste morgen besluttede vi at runde
Berlin, inden vi kørte mod Prag. Flere
i selskabet havde ikke set hovedstaden før, så dette virkede som en god
ide. Dagen igennem gik ad snoede
alléer, ujævne veje og søndagssløve
sovebyer. Nogle af byerne virkede
nærmest spøgelsesagtige med deres
ituslåede vinduer, ødelagte døre og
mennesketomme gader. Vi befandt
os i den del, som tidligere havde hørt
til det gamle Østtyskland, og vejbelægningen varierede mellem toppede
brosten, knækkede fliser, grus, sten
og hullet asfalt. Helt galt gik det, da vi
blev ledt ind på en omkørsel på grund
af vejarbejde. To rækker med fliser
skulle gøre det det ud for den vej, vi
skulle køre på. Jeg tror ikke, at der
findes en landejendom i hele Danmark med så dårlig en vejbelægning,
og vi skævede usikkert til hinanden.
Kunne det virkelig være rigtigt at vi
skulle denne vej. Med yderste forsigtighed trillede vi af sted, Birger på sin
Roadstar, Marianne på sin Virago 535,
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Bente på sin Virago 750, Leif og Anne
på deres Virago 1100 og til sidst jeg
på min Dragstar 1100. At forcere disse
veje på tunglæssede motorcykler var
lidt af en udfordring. Det lykkedes os
ikke desto mindre at komme frem til
Pottsdam, en forstad til Berlin, hvor
vi fandt en smukt beliggende campingplads i området nær Sancusi, det
lokale slots- og parkområde. Vi blev
henvist til en lille plet ved vandkanten, men jeg tror nu at de havde undervurderet størrelsen på vore telte,
for vi fyldte næsten hele gangarealet
langs med pladsen. Næppe havde
jeg slået teltet op, før Birger og Leif,
der begge var på vej hen for at hente
deres oppakning på motorcyklerne,
kom gående. Et vræl af forskrækkelse
undslap Birgers læber, da han endnu
engang skvattede over bardunerne til
vores telt, men endnu mere komisk
virkede det, da Leif mindre end et
sekund efter også udstødte et vræl
og var ved at falde over selvsamme
bardun. Vi indtog vores aftensmad
under en overdimensioneret parasol på campingpladsens kro, mens
regnen stod ned i stænger. Et held at
vi havde nået at rejse vore telte, inden
dette uvejr brød løs.
Næste morgen skinnede solen igen
og efter morgenmaden, besluttede vi
at køre ind til Berlins centrum. Bente
satte sig bag på mig, Marianne satte
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sig bag på Birger, og Anne sad som
sædvanlig bag på Leif. Vi anså det
for at være en fordel kun at køre på
tre maskiner gennem hovedstadens
myldrende trafik. At vi ikke alle
sammen fik frakendt kørekortet for
uforsvarlig kørsel, skyldes alene fraværet af politi, for flere gange nåede
Birger lige at race over
vejkryds efter at lyset
skiftede til gult, hvilket
bevirkede at Leif og jeg
flere gange måtte køre
overfor rødt, for ikke at
blive efterladt i storbyens kaotiske vejsystemer. Der lod også til at
være adskillige divergenser mellem informationerne fra GPS’en
og de faktiske vejforhold, hvilket bevirkede,
at vi ofte blinkede,
selvom vi skulle køre
lige ud, mens vi lige
så ofte drejede uden at
bruge blinklyset. Da
vi omsider havnede på
en vej, der var lukket
på grund af vejarbejde,
måtte vi som så ofte før
tage cykelstien. Trods
talrige livstruende
situationer og mange
nærdødsoplevelser

nåede vi dog frem til Berlins centrum,
hvor vi kørte motorcyklerne ned i en
parkeringskælder ved siden af den
amerikanske ambassade. Det var
bagende varmt, hvorfor vi satte stor
pris på at kunne sætte motorcyklerne
et sted, hvor de var overvåget ligesom
alt det varme tøj og styrthjelmene.
Herfra gik vi nu rundt i byen, hvor
vi frekventerede fortovsrestauranter
med deres spændende udbud af kaffespecialiteter, ølspecialiteter og kulinariske oplevelser. Da vi endelig vente
næsen mod parkeringskælderen, var
vi derfor både mætte og trætte. Dette
var måske årsagen til at vi, da vi gik
ned i parkeringskælderen, ikke bemærkede at nedkørslen så lidt anderledes ud, end da vi ankom. Vi nåede
da også kun hen til bommen, før en
stemme med megen autoritet spurgte
om vores ærinde. Jeg forklarede
på mit bedste engelsk, at vi havde
parkeret vores motorcykler i kælderen og nu skulle hente dem. Jeg blev
dog på meget bestemt vis informeret

News

om, at de aldeles ikke havde nogen
motorcykler i kælderen. Vi gloede måbende på hinanden, før et eller andet
lyst hoved i flokken bekendtgjorde, at
vi måske var gået ned i den forkerte
kælder. Det viste sig nu, at vi var
drejet af en gang for tidlig og havde
entret den amerikanske ambassades
parkeringskælder. I betragtning af, at
denne ambassade var bedre beskyttet
end Fort Knox, var det et under, at vi
ikke for længst var blevet arresteret.
Omsider fandt vi dog den rigtige
kælder og begyndte turen hjemad.
Det er meget hyggeligt at spise på
restauranter, men det er også temmelig dyrt, og vi havde besluttet os for
at købe ind til en lækker aftensmad i
det nærliggende supermarked. Birger
kørte som altid forrest, og da herren
havde visse aversioner mod Aldi og
lignende forretninger kørte vi videre
forbi campingpladsen, for at finde et
supermarked, som faldt i hans smag.
Vi havde kørt en del den forrige dag
og efter turen til Berlins centrum og
tilbage igen, var benzintankene ved
at være temmelig slunkne. Derfor
kiggede Leif og jeg, da også bekymret på hinanden, da Birger ledte os
gennem et vejarbejde. Den tosporede
vej var på grund af vejarbejdet blevet
et sporet, hvilket måtte betyde, at vi
skulle gennem ad en stor omvej for at

komme tilbage til
campingpladsen.
Med alle ods imod
os lykkedes det dog
omsider at finde
en forretning, som
ikke underbetalte
deres medarbejdere, som overholdt
fagforeningernes
krav om feriedagpenge og forhandlede de rigtige
økologiske produkter, hvorfor denne
faldt i Birgers
smag, og vi gik
ind og handlede.
Problemet opstod
først, da vi skulle tilbage. Vi var klar
over, at der kun var få dråber benzin
på tankene, og da Birger, takket være
GPS’en ledte os på rundtur i en lille
by, hvor vi efter en halv times kørsel
måtte erkende, at vi var hjælpeløst
faret vild. Vi andre, der ikke havde
medbragt denne elektroniske rejsevejleder, fik ham dog overtalt til blot at
køre tilbage til supermarkedet og blot
følge skiltene med omkørsel. Efter
en omkørsel på en snes kilometer
gennem veje, der bestod af ødelagte,
græsdækkede betonfliser, havnede
vi igen i byen Pottsdam. Jeg tror at

Birger brugte mere tid på at betragte
GPS’ens lille skærm end det som var
på den anden side af hans motorcykels vindskærm, for mens vi andre
gjorde os klar til at dreje til højre,
tændte han GPS’en og blinkede til
venstre. Måske var man blot blevet
forvirret af al denne køren rundt, at
man havde mistet al sin stedsans.
Uanset hvad, så var det nok bedre at
stole på den lille vejviser end på sin
egen sunde fornuft. Efter yderligere
et par kilometer havnede vi igen på
den ensrettede vej, men her lod det til
at Birger efter fadæsen i den lille by
forstod vigtigheden af at følge skilte,
og her var netop et skilt som førte ned
mod en campingplads. Det var som
om maskinerne hostede på de sidste
dampe, da vi omsider ankom til campingpladsen. Pyha, det var lykkedes
at komme frem uden at køre tør for
benzin, og alt ville være fryd og gammen, hvis ikke det tilfældigvis havde
været den forkerte campingplads, vi
var havnet på. Da Birger, efter at have
kørt rundt en halv times tid uden at
kunne finde noget genkendeligt, kom
han til samme konklusion som os
andre, nemlig at det var det forkerte
sted. Dette betød, at vi endnu engang
måtte hele vejen gennem vejarbejde
og omkørsler.
Fortsættes i næste nummer.
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Køb/Salg/Bytte
Medlemmernes gratis markedsplads

SÆLGES
Virago XV535
Årgang 2000
Kun kørt 18000 km
Er fin og velholdt
Pris: 53.900 kr.
Henvendelse
Jytte Kjeldsen (3059)
Tåsingevej 6
7000 Fredericia
Tlf nr. 29297515

SÆLGES
Virago XV1100
Årgang.1998
58000 km
Flot og velholdt
Pris: 83.500 kr.
Henvendelse
Jytte Kjeldsen (3059)
Tåsingevej 6
7000 Fredericia
Tlf nr. 29297515

SÆLGES
Ombygget XS 650 Yamaha
Årgang. 1976
Pris: 19.500 kr.
Henvendelse
Jytte Kjeldsen (3059)
Tåsingevej 6
7000 Fredericia
Tlf nr. 29297515
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Køb/Salg/Bytte
Medlemmernes gratis markedsplads

SÆLGES

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

Yamaha Virago XV 1100 ccm,
Metalsort+grå
Årgang 1991,
Kørt: 34738 km.
Pris: 52.500 kr.
MEGET VELHOLDT, fremstår næsten som ny. Underskrevet servicebog fra Aagesen. Kan leveres synet.
Ekstra udstyr:
Fremflyttersæt 1 monteret+ 1
ekstra
Sidetasker i læder
Værktøjstaske i læder
Sissybar
Bagagebærer
Små blinklys
Olie temperatur måler
Nyt vedligeholdelsesfrit Gelbatteri
Ekstra udstødning
Alle originale dele medfølger
(blinklys, fodhviler og udstødning)
Claus Melgaard(2046)
Email: cm@schroderpartners.dk
Tlf nr.:
40431784

Brugte velholdte YAMAHA Virago’er
Årgang Model - farve

Km

Pris

2000

XV 535 Virago DX rød/elfenben, 1 ejer,
servicebog, meget udstyr: silvertail, bred/
forlænget forgaffel, fremflytter, sissybar,
smart bremseskive + meget andet

2

64.900

2001

XV 535 Virago DX sort/bronce, fuld
servicebog, 1 kvindelig ejer, sissybar
med bagagebærer, effektudstødning,
fremtræder 100 % som ny

2

64.900

2002

XV 535 Virago DX sort/bronce, sissybar,
vindskærm, varme i håndtag

17

59.900

2002

XV 535 Virago DX grøn, vindskærm,
sissybar, tasker, toolbox, servicebog

19

59.900

1995

XV 750 Virago, boudeaux/sort, 2 nye
dæk, servicebog, cromhåndtag, toolbox,
trådhjul

38

64.900

1987

XV 920 Virago sort, meget velholdt

74

34.900

1998

XV 1100 Virago, 1 ejer, fremflytter,
sidetasker, bagagebærer

66

54.900

2008

XVS 650 A Dragstar Classic, sort, fuld
servicebog, 1 kvindelig ejer, sissybar,
effektudstødning, sidetasker, stor
vindskærm, ekstraudstyr for ca. 18.000 kr.

2

84.900

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
Virago XV750
Blåmetal
Årgang 1993
Kørt 45.700 km
En flot og velholdt MC Importeret
fra Tyskland i 2001, har de originale
tyske papirer. Altid vinteropbevaret
i opvarmet garage.
Pris: 42.500 kr.
Henvendelse
Tom Jakobsen (3169)
Tlf. 60 29 72 41

SÆLGES

Virago XV 1100
Årgang 1998
Kun kørt 39.000 km.
Alt i udstyr.
Der medfølger
originale dele, samt
rygsæk til sissibar.
Pris:kr. 85.000
Henvendelser:
Erik Kvist (2745)
Mobil 9612 7333 eller
9741 1430
mail:ek@vestforsyning.dk

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
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Plads til din
annonce

Plads til din
annonce

Faktureringspris:
325 kr. - for 4 udgivelser.

Faktureringspris:
325 kr. - for 4 udgivelser.

Det er muligt at nøjes med
3 udgivelser - pris aftales særskilt.

Det er muligt at nøjes med
3 udgivelser - pris aftales særskilt.
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Returadresse: Virago MC Club Danmark v/Elisabeth Aude, Bøgevangen 2, 4622 Havdrup

XVS950A Midnight Star

Kampagnepris 119.998,SPAR kr. 20.000,Kun så længe lager af 2009 model haves!
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XVS950A Midnight Star
www.yamaha-motor.dk

