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Forsidefoto: Et stemningsbillede fra Yamaha Custom-bike
konkurrencen i Ringe
Fra redaktionen
Det absolut sidste blad med undertegnede som redaktør.
Vemodigt - og et eller andet sted - træls..
Det er da godt at vi har en hjemmeside - og en aktiv en af
slagsen. En rigtig god en... Husk nu at få jeres login - der
er også en vejledning med i det her blad. Der skulle være
lidt til at fylde... Nej - men det er vigtigt at vi bakker om
om hjemmesiden nu. Det er det forum hvor vi kan fortælle hinanden historier og give tips, tricks og gode råd.
Og ikke mindst - komme i kontakt med hinanden.
Apropos kontakt - husk nu årets sidste træf.
SYD POLS FEST LØRDAG D.10. NOVEMBER 2012
Virago Syd lejet Hjartbo spejder Center, og her holder de
en træk ind fest.
Der er 45 sovepladser, men træk bare camingvogn med.
Det er de to herrer Kurt 5073 8889 og Steen 2126 8502 som
tager imod jeres tilmelding.
Tak for denne gang...
Chefen (1683).

www.masi-import.dk
tlf. 59 47 00 46
www.highwayhawk.com
anviser
nærmeste forhandler
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Nyt fra bestyrelsen
Nu sidder du muligvis og læser eller
kigger i dit sidste NEWS, bestyrelsen
har i 2 år søgt efter en ny redaktør.
Men desværre uden held. Men vi
håber da på at der stadig sidder en
derude og tænker, lad mig prøve
kræfter med det.
Bestyrelsen har siden GF været med
til at afholde Yamaha custom konkurrence i samarbejde med Yamaha
Danmark. Vi takker alle der var med
til at gøre dette til en hyggelig og god
dag for alle der deltog. Alle der hjalp
til omkring arrangementet skal have

tusind tak.
Også en stor tak skal der lyde, til de
lokal klubber i Virago Danmark regis
som har stået for nogle fantastiske
træf og arrangementer i løbet af sæsonen 2012. Og vi glæder os til vintertræffet som bliver afholdt af Virago
syd i november.
Om lidt starter vinteren, og bestyrelsen begynder at arbejde på 2013
sæsonen. Vi har masser at tage fat i
og ting der skal overvejes, i forhold
til hvilken retning klubben skal føres.
Vi har efter flere valg perioder, ikke

Brug hjemmesiden: http://viragomcclub.dk/
Nu indfører Virago MC Club Danmark et medlemslogin, så du selv kan
logge på hjemmesiden. Når du logger
på kan du se (og rette) dine egne informationer såsom navn, adresse, mc
osv.
Du vil også få adgang til den elektroniske udgave af Virago News, samt
diverse interne meddelelser, som nye
rabat ordninger og anden information
kun for medlemmer.
Hvis du vil bruge denne mulighed
skal du skrive til klubbens webmaster
(wm@viragomcclub.dk ) og bede
om et kodeord (husk navn og medlemsnr.).
Første gang du logger på, bliver du
tvunget til at skifte adgangskode.
Adgangskoden bliver krypteret, så
ingen kan læse den.
Så er du på og kan se dine registreringer og foldere i menuen i venstre side
.
God fornøjelse !



Når du har modtaget kodeordet, logger du ind på følgende måde :

Find logoet i venstre
side og klik på M i
Virago MC
Så kommer der et login vindue.

fået megen input fra medlemmerne,
og den søger vi faktisk en hel del. Vi
har de sidste par år brugt tiden på at
få rettet op på økonomien i klubben,
og med fælles hjælp er det lykkedes,
bestyrelse + medlemmer arbejder nu
en gang bare bedst sammen. Skriv til
os med nye tiltag, eller noget vi skal
have rettet op på, vedtægts ændringer
der skal moderniseres, el lign. Og
bestyrelsen er klar til at se på tingene.
Formanden(2993)
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Gensyn med Ardennerne
Af Claus(2945)
Det var nu fire år siden, at vi sidst
havde besøgt Ardennerne, et område
af Europa, som bestemt fortjener en
større reklame end det hidtil er blevet
tildelt. Hvert år havde vejrudsigter,
der var ligeså sorte som min sjæl
imidlertid afholdt os for at gentage
succesen, da der hele tiden var andre
steder, som bød på bedre vejr. Dette
år ville vi dog ikke lade os afskrække
af meteorologernes forudsigelser, ja
vi havde endog fået Leif og Anne fra
klubben til at tage med os. Problemet
var bare, at vi var tre motorcykler,
som skulle have fire menneskers
bagage. Nu var tiden, hvor man
bare stak tandbørsten i baglommen,
spændte soveposen på bagagebæreren og tog ud i det blå jo ligesom
forbi. Man var blevet mere magelig
med årene, tandbørsten og soveposen var blevet suppleret med telte,
liggeunderlag, stole, borde, grydesæt,
opvaskebalje, skiftetøj, fruens beautybox, krydderihylde, havenisser og
plasticstorke, med andre ord alt det
som i dag er bydende nødvendigt, for
at kunne opretholde livet, når man er
væk fra fladskærm og fjerbetjening.
Men tanken om at Leif og Anne ikke

Claus Tassing(2945) vores utrættelige skribent og ganske som vi kender ham
- siddende på en cykel
ville have plads til ret meget andet
end plastikstorkene, da de jo var to
mennesker på den samme motorcykel, og tanken om to HD-Camp telte

på tilsammen 25 kilo oven i alt det
andet bagage, fik mig til at tænke på
min Dragstar med medlidenhed. Det
var først, da Leif kom på ideen om
et telt med to sovekabiner fra Harald
Nyborg, at vi så lys for enden af tunnelen. Tanken om sådan et fællestelt
gav jo associationer til halvfjerdsernes
kollektiver med fri hash og fri sex, så
jeg var med på ideen fra starten. Min
kone var lidt skeptisk i begyndelsen,
men med mulighederne for at barbere
25 kilo ned til 8½ ville der jo også
være mere plads til hendes selskabskjoler, soltoppe, shorts og sandaler,
så det lykkedes mig langsomt at få
hende overtalt. Næppe var vi kommet hjem med teltet, før vi besluttede os for at slå det op i stuen. Ikke
noget med at kvaje sig overfor en hel
campingplads, og bruge en hel aften
på at slå telt op, således som det er
blevet praktiseret af andre medlemmer af klubben. Efter at have punkteret et par lænestole med teltstænger
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og væltet en enkelt standerlampe
stod teltet der endelig. Fordelen med
sådan en dagligstue er at det hverken
blæser eller regner i den, men nu var
vi i hvert fald velkvalificerede til den
forestående opgave under vanskeligere omstændigheder.
Mørke skyer havde sænket sig over
landskabet, da vi mast ned mellem
en imponerende oppakning trillede
to Dragstar 1100 og en Virago 750
fra Sjælland og sydpå. Første ophold
skulle være hos Leifs bror i Bylderup
Bov, og selvom enkelt regndråber
varslede det lovede skybrud, og vi
tog adskillige omveje, før vi nåede
vores destination, slap vi helt for at
blive våde. Næppe havde vi kørt
motorcyklerne ind i brorens garage
før himlen åbnede for sluserne, men
da kunne vi heldigvis være ligeglade.
Efter en fortrinlig nattesøvn læssede
vi atter motorcyklerne og kørte ind
i Tyskland. Flere gange kom enkelte
regndråber på solbrillerne, men vi
nåede en campingplads lidt udenfor
Bremen. Forudseende som vi havde
været tog vi nu kogegrejet og tre retter
frysetørret mad frem. Forretningerne
var lukket, da vi ankom til teltpladsen, så det var en fordel have mad
med hjemmefra. Efter maden var det



tid til en lille gåtur i området, og så
var det i soveposerne.
Næste dag fortsatte vi mod Holland
og nåede Camp Hoge Veluwe ved
aftenstide, hvor vi efter at have rejst
teltet spadserede ned til et pandekagehus som fruen og jeg var bekendt
med fra tidligere. Efter en overdådig pandekage med svinemørbrad
i champignon-flødesauce var den
værste sult stillet, og man kunne i det

skjulte iagttage de omkringsiddende
gæster vælte sirup og flormelis udover pandekager med bacon, skinke
og ost. Alt i alt en spændende kulinarisk sammensætning. Den følgende
dag kunne vi spadsere hen til naturreservatet som lå kun hundrede meter
fra campingpladsen. Her kastede vi os
i sadlen på de hvide minicykler, som
stod til fri afbenyttelse for de besøgende, og drønede gennem ørkenlandskaber, skov og hede. En lille tur som
havde sneget sig op på 25 kilometer.
Anne havde været lidt bekymret for
om Leif kunne overkomme denne tur,
men hendes husbond viste sig hurtigt
at være i besiddelse af uanede mængder af energi. Ikke alene formåede han
at trække hende de sidste fem kilometer tilbage til udgangspunktet, han
forsøgte også ved enhver given lejlighed at lave en brænder på den hvide
minicykel. En opgave som skulle vise
sig vanskeligere, end han havde troet.
Vi manglede omkring syv kilometer,
da det begyndte at regne. Nu er det
ikke så svært at holde varmen når
man stamper i pedalerne, men vi var
temmelig gennemblødt, da vi kom tilbage til campingpladsen. Det var ved
denne lejlighed at vi kunne konstatere
at teltet absolut ikke var vandtæt og
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det med nogen vanskelighed at få fødderne
op i den højde, specielt
når man som Leif ikke
er så høj.
Selvom vi var sluppet
for regnen de sidste
par dage, syntes de
sorte skyer nu for alvor
at have indhentet os og
det styrtede ned. Det
var også nu, at vi opdagede at jorden hældede
ganske lidt, men nok til
at vandet rendte ind i
teltet, og at det var meget vanskeligt at stable
al baggage indenfor i
tørvejr, når græsplænen udenfor og inde i
teltet blev forvandlet til
et soppebassin. Vi blev
to dage på denne campingplads, men vejret
syntes ikke at blive meget bedre. på den tredje
dag pakkede vi teltet sammen om
morgen og trillede mod Belgien. Det
var lidt over middag, da vi ankom til
Namur, og trods ildevarslende skyer
holdt det tørt. Vi fortsatte nu gennem
Profondeville til Dinant, hvor flere

selvom vi klemte os sammen i forteltet dryppede det alligevel på os
og vores oppakning. Leif, der havde
fået våde sokker i sine kondisko efter
cykelturen, gjorde nogle desperate
forsøg på at tørre sokker og fødder på
toilettet, hvor en varmluftsblæsende
håndtørrer var monteret halvanden
meter oppe på væggen. Det er forbun-
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timer gik med at lede efter en velegnet campingplads. Dette endte med
et kompromis, pladsen vi fandt lå lidt
udenfor Dinant med smuk udsigt til
Sambrefloden, og umiddelbart virkede det helt tilforladeligt, men dette
ændrede sig, da vi skulle sove.
Det er temmelig vanskeligt at sove,
når man er henvist til at ligge i fosterstilling, på grund af al fruens bras,
som absolut skal ligge i benenden af
ens liggeunderlag. Når man således
er lige ved at sygne hen, da den lange
køretur har trættet, kommer den første dråbe fra det endnu dyngvåde telt,
som drypper én i ansigtet. Fortvivlet
prøver man at finde en ny stilling,
hvor regndråberne ikke kan ramme,
kun for at opdage at selv den mindste
brise får inderteltet til at blafre hen
over ens ansigt. Efter megen møje og
besvær finder man en ejendommelig
position, hvor hverken teltdug eller
vanddråber kan ramme, og man er da
også lige ved at falde i søvn, da det
første godstog, som kører lige på den
anden side af floden buldrer forbi.
Sådan et tog kan mageligt overdøve
en heavy metal koncert med sine hylende bremser og vognene som brager
ind i hinanden, når toget standser og
sætter i gang. Nåh, alting har sin ende



og efter en halv time buldrer dette
godstog videre, og der er helt stille,
lige indtil en kakofoni af bilhorn fra
den nærliggende hovedvej sønderflænger stilheden. Men når trætheden
er værst kan selv
ikke godsvogne og
bilhorn forhindre et
menneske i at glide
hen i mod drømmeland. Det kan
ens kone derimod.
For lige når man
er ved at glide hen
i den velsignede
søvn, får man en
albue i siden og
konen vrisser arrigt
at man snorker.
Dybt resigneret
ser man op i den
begsorte teltdug,
og det er lige der at
man må konstatere
at man har passeret
de halvtreds og
de mange kopper
kaffe og kolde øl
kræver at man træder af på naturens
vegne. Nu var det
ikke overvældende

varmt, så lynlåsen på soveposen var
naturligvis lynet helt op til næseborene. Problemet er blot at man på en
eller anden måde er kommet til at
ligge ovenpå lynlåsen og det synes
umuligt at få fingrene ud, hvorfor
man vrider og vender sig som en
sommerfuglelarve i spasmekramper.
Panikken er ved gribe én, og man
mærker den første snert af at klaustrofobiske følelse er ved at overmande
én, og man ikke har en chance for at
slippe ud af dette hylster. Bedre bliver
det ikke, da man omsider får to fingre
ud gennem det lille hul til hovedet
og konstaterer at lynlåsen har sat sig
fast i foret. Et øjeblik overvejer man at
opgive ævred og blive sengevæder,
men som en anden Houdini lykkes
det omsider at få en arm ud. Det er
på dette tidspunkt at fruens irritation
er ved at nå et højdepunkt, da hun
i meget kontante vendinger gør én
opmærksom på at man ligger uroligt
og forstyrrer hendes nattesøvn.
fotsættes side 12.
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Side 9 cyklen

Flotte linier og pragtfuld farve... Gad nok vide om den er behagelig at køre?
Helt sikkert en fuldblods customcykel.
Billede indsendt af Nichlas Nielsen(2993)

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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Medlemsnyt
SNu går sommeren på held og
sæsonen nærmer sig efterår. Det
har været en hæderlig sæson, når vi
kikker på vejret ! Men fra min plads
som medlems ansvarlig har det været
en trist sæson. Det kniber med at få
de sidste kontingent indbetalinger i
hus og tilslutningen til klubbens arrangementer har været vigende.....Vi
har heller ikke fået særlig mange nye
medlemmer. Så jeg vil opfordre alle
til at der gøres en ekstra indsats på at

hverve nye og samle op på tidligere
medlemmer her i efteråret.
Medlems status siden sidst. Der registreret 441 medlemmer , heraf har 313
betalt.
Det vil sige at vi mangler kontingent
indbetalinger fra 128 medlemmer. Det
må vi kunne gøre bedre, så klø på.
Slutteligt vil jeg opfordre jer til at
overveje om I kan hjælpe med at gøre

klubben bedre og bidrage med lidt
frivilligt arbejde. Vi mangler stadig en
redaktør til News, så dette blad, kan
blive det sidste! Til generalforsamlingen i 2013, som holdes af Virago Syd
er der 2 bestyrelsesmedlemmer, som
ikke genopstiller. Jeg er en af dem.
Tænk over det !
Tilbagelænet derudaf Aude (808)

NYE MEDLEMMER
Nye medlemmer siden sidst, som vi
byder velkommen til :
Camilla Neander Dørig, Valby
Per Olsen, Hasle
Carsten Kaas, Struer
Heine Koustrup, Karup
Helle Koustrup, Karup

Som noget nyt, kan klubben fejre 7
jubilæer. Vi har 7 medlemmer som
fejrer 20 års medlemskab af klubben
i 2012.

Kurt Lunding
Bent ”Gallon” Eglin
Bo Løndal Rasmussen
Jesper Andersen

Et stort tillykke til :
Karl Nielsen
John ”Jelsi” Risbøl Nielsen
Jens Rasmussen

Tak for mange gode år. Vi håber, der
kommer mange flere.

Ændringer i synsregler vil ramme 800.000 danske biler
Et nyt forslag fra EU vil betyde, at omkring 800.000 danske biler skal igennem syn hvert år. En ændring der vil koste
danske billister mere end 300 millioner kroner.
Artikel hentet fra Ingeniøren
Af Claus Djørup, Marc Prosser, mandag
09. jul 2012 kl. 14:02
Et nyt forslag fra EU-kommissionen
vil betyde, at mange danske bilejere
kommer til at se mere til deres lokale
synsmand, end de har været vant til.
Forslaget går på, at alle biler, der er
mere end seks år gamle skal synes
hvert år. Som reglerne er nu, skal danske biler synes efter fire år på vejene
og derefter hvert andet år.
Ifølge EU’s beregninger vil en stramning af reglerne betyde omkring
800.000 flere bilsyn om året. Noget der
sammenlagt vil koste danske bilejerne
i omegnen 335 millioner kroner.

Til gengæld vil regelændringen
betyde, at færre mennesker vil miste
livet på de europæiske veje. EU’s
transportkommissær Siim Kallas
anslår, at ændringen vil redde 1.200
menneskeliv om året og give 36.000
færre færdselsulykker.
Forslaget vil ramme over halvdelen af
de 2,2 millioner danske personbiler.
Samtidig kommer de tohjulede trafikanter ind under samme reglement
som de firehjulede. Motorcykler,
scootere og knallerter vil ifølge forslaget nemlig også komme med i EU’s

synsdirektiver.
Ud over at sige goddag til langt flere
kunder, kan synsmændene muligvis
også se til en tur bag skolebænken.
EU-kommissionen barsler nemlig
med et forslag om at indføre standarder for testudstyr og testmetoder for
bilkategorierne op til 3,5 ton. Standarden kommer formentlig til at ligge på
tysk niveau.
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Dette var dog kun et øjeblik før fruens
regelmæssigt åndedræt fortæller at
hun sover igen. I mellemtiden har
man fået overkroppen ud af soveposen og med næsten overmenneskelig
styrke får man krænget ben og fødder
ud i friheden. Så opstår det næste problem. Teltets lynlås er på den anden
side af en i forvejen meget aggressiv kone, og her synes altid at opstå
komplikationer mellem myggenet
og inderteltets lynlås. En iskold vind
udenfor fortæller dog snart, trods det
kulsorte mørke at man har fået lynet
op, så nu består opgaven i at kæmpe
sig henover konen og udenfor. Det viser sig at være vanskeligere end først
antaget. Der er jo ikke ligefrem blevet
mindre af hende gennem årene, og
åbningen i teltet er kun lige akkurat
stor nok til at man kan klemme sin
spinkle drengekrop ( 90 kilo) ud gennem den. Med kun få vredes udbrud
fra denne, får man kæmpet sig over
fruen og ud i det drivvåde ydertelt.
Endnu engang bliver man mindet om
det håbløse i projektet, da man skal
finde fodtøj i buldrende mørke, undgå
at brække arme og ben mellem stabler
af stole og vandtætte sække med ekvipering. Omsider fortæller de iskolde
dråber på hovedbunden at man har

12

fundet udgangen og selvom ens blære
er ved at sprænges, gør lynlåse og
velcrolukning alt for at forværre turen
ud. Da man omsider er udenfor, ser
man at de særdeles suspekt udseende
naboer har tændt et osende bål, som
oplyser stedet i en sådan grad at al
diskret træden af på naturens vegne
i nærheden er blevet umuliggjort.
Man ligner en eller anden fra ministeriet for gakkede gangarter, da man

omsider stavrer op til toilettet som
naturligvis er placeret længst væk fra
teltet. De ultra stramtsiddende gamacher størrelse XXL er våde, på grund
af turen gennem det høje græs og det
samme er fødderne inden man når
tilbage til teltet og kan gennemgå hele
lynlåsemareridtet en gang til. Man
er endelig kommet ned i soveposen
og er ved at få varmen, da det næste
godstog buldrer forbi. Igen hører man
trafikken med sine skrigende dæk og
horn, inden man omsider sygner hen
i fuldstændig udmattelse, og igen er
man lige ved at falde i søvn, da man
på ny få en meget aggressiv albue i
siden, fordi man snorker. Det er på
dette tidspunkt at man opgiver det
hele og bare stirrer arrigt op i teltdugen, mens morgenens første solstråler
begynder at lysne himlen. Man kigger
på uret klokken er halv seks, og man
står op. Så er det meget vanskeligt at
svare positivt, når det første man møder, er en overfrisk Leif som spørger,
om man har sovet godt.
Efter endnu en overnatning i Dinant
og køreture rundt i de vidunderlige
områder, fandt vi en ny og langt bedre
campingplads i Rochefort. Her var
alverdens nymodens faciliteter, så vi
kunne få vasket, da det efterhånden
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var blevet vanskeligt at finde rent tøj i
oppakningen.
Det var ganske morsomt at gense byer
som Han Sur Lesse og Saint Hubert,
da vi nu tilsyneladende var kommet
i turisthøjsæsonen. Overalt på de
snoede bjergveje så vi motorcykler,
og i Luxembourg dinerede vi på en
bikerrestaurant, hvor flere hundrede
motorcykler holdt parkeret udenfor.
Selv med de store mængder af oppakning på motorcyklerne, fik man
denne nærmest euforiske oplevelse af
at bevæge sig i drømme, når man snoede sig gennem skarpe sving, gennem
kølige skovområder og stigende bjergveje. Som regel blev man dog ramt af
et eller andet insekt, der efterlod en
sviende smerte i ansigtet og bragte én

tilbage til virkeligheden.
Der må være en sammenhæng mellem store tunge motorcykler og deres
store tunge ejermænd, for på trods
af at vi alle fire bestilte halve portioner, var disse af en størrelse som
kunne mætte en middelstor afrikansk
landsby. Efter nogle dage fortsatte
vi nordpå til Cochem, hvor solen
nu skinnede varmt og glimtede i et
hav af motorcykler. Vi kørte langs
med Moselfloden til vi fandt en ny
campingplads. Da vi havde slået
teltet op, så vi med ærefrygt på de
stejle skrænter, hvor drueklaserne
voksede, og ikke mindst de skræmmende stejle veje med hårnålesving
og ekstreme stigninger. Det var først
da vi dagen efter forvildede os ud på

en ukendt vej, at vi kom til at køre
på præcis disse veje. At der ikke sker
flere motorcykeluheld i disse områder
er et mirakel. Overalt hører og ser
man motorcykler, der presses til de
absolut yderste grænser i fart, og det
er vanskeligt ikke at forestille sig de
alvorlige konsekvenser, det vil have,
hvis man kører ud over en skrænt.
Som ferien nærmede sig sin afslutning blev vejret også varmere, og de
følgende overnatninger blev foretaget
i tørvejr og varme. Først da vi nåede
tilbage til Danmark begyndte det igen
at blive lidt koldere. Vi var dog alle
enige om, at det havde været en dejlig
ferie og at de få byger, vi havde haft
ikke var værd at beklage sig over.

Kan du nu være sikker på det er en joke!
10 år uden motorcykel
En mand er strandet på en øde ø, og
er helt alene i 10 år. En dag, da han
ser en prik ude i horisonten, siger han
til sig selv: “det er ikke noget skib”,
og da prikken kommer lidt nærmere
tænker han: “det er heller ikke nogen
båd”, og da den kommer endnu nærmere tænker han: “det er heller ingen
tømmerflåde”, og ud af bølgerne
træder den flotteste kvinde han nogen
sinde har set kun iført en våddragt.
Hun går hen til ham og spørger:
“Hvor lang tid siden er det at du har
røget en cigaret?”
“Ti år” siger han.

er det du har fået en drink?”
Han svarer “ti år”

Hun trækker lynlåsen ned til den
vandtætte lomme, som hun har i venstre side og trækker en hel frisk pakke
cigaretter frem, han tager en, tænder
den og kan slet ikke beskrive hvor
godt det er.

Hun trækker derefter lynlåsen ned til
den vandtætte lomme, som hun har
i højre side og trækker en hel flaske
whiskey frem og giver den til ham.
Han tager en ordentlig slurk og er lige
ved at gå bagover, så dejligt er det.

Så spørger hun : “hvor lang tid siden

Så begynder hun at lyne den lynlås

ned der sidder i midten af hendes
våddragt og spørger : “hvor lang tid
er det siden at du har prøvet noget at
det rigtig sjove?”
Manden udbryder “Å min Gud, du
vil da ikke fortælle mig, at du har en
motorcykel derinde?”
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Til Yamaha Custom-bike konkurrence i Ringe.
Af Claus Tassing(2945)
Virago Midtsjælland.
Vejret viste sig fra sin allerbedste
side, da søndagens konkurrence
om Danmarks flotteste Yamaha
custombike skulle afholdes. Ikke
desto mindre fremmødet beskedent
denne 12. august, måske på grund
af Thytræf og andre populære aktiviteter. De 75 - 100 personer som var
mødt frem kunne dog glæde sig over
en vidtspændende opfindsomhed og
kreativitet, når det gjaldt opbygning
af de forskellige modeller. Den nyeste
model var en Midnight Star 1300 som
med sine orange og sorte lakeringer
overraskelse at denne vandt Viragokategorien. Det var imidlertid også
ganske interessant at se en 535’er med
sporstertank holdt i en matrød farve.
Imponerende at denne lille cykel stod
meget velholdt trods sine hundredehalvtredstusinde på triptælleren. En
anden XV750 var ligeledes stillet til
skue, en maskine som var resultatet
af en lang vinters ihærdige pudsen og
polering. Denne cykel savnede dog
de ombygninger som kendertegner en
rigtig customcykel, hvorfor den ikke
opnåede dommernes gunst. Endelig
blev kategorien V-max vurderet. Dette
var en utroligt flot maskine, hvor der

gav indtrykket af en strømlinet superbike, hvor æstetik var blandet med
køreglæde. I kategorien Dragstar var
en 1100 blålakeret model med specialbyggede fælge, og det næsten obligatoriske fede bagdæk. Vinderen af
denne kategori blev dog helt fortjent
en Dragstar 650 med forlænget forgaffel, bred gaffelbro og store runde huller i for- og bagskærm, en stilart som
var blevet overbevisende gengivet i
form af lakeringer på tanken.
I kategorien Virago var det en ombygget XV750 med bredt bagdæk,
bred gaffelbro, specialsyet sæde (af
rokkeskind) samt en yderst stilfuld
lakering. Det var næppe nogen
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var kræset for detaljerne, men
måske en smule uretfærdigt også
den eneste V-max som nåede
frem til konkurrencen.
Dommerpanelet bestod af følgende: Claus Rønnemoes Yamaha Motor Scandinavia AB, Tonny
Jensen Virago Danmark, Rene
Themsen MC-X Næstedved, Lars
Jochumsen Bikeshoppen Viborg
og den kendte TV kok og madskribent Anne Hjernøe.
MC-camp Ringe på Fyn var stedet, hvor konkurrencen
blev afholdt et helt igennem attraktivt sted i naturskønne
omgivelser og med alle de faciliteter som hører sig til et
rigtigt bikermødested. Det kan varmt anbefales at aflægge
et besøg og overnatte på Campen.
De flotte præmier
blev sponsoreret af
Bridgestone Danmark A/S, Bikegear,
Yamaha Motor
Scandinavia AB og
Virago Danmark
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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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Siciliens tur med medlems nr. 3205, 2817 og 2993
Af Nichlas Nielsen(2993)
Det hele startede en vinter aften med
drømmen om en MC tur til Sicilien.
Drømmen blev til virkelighed for
medlems nr. 3205, 2817 og 2993, da de
startede motorcyklerne lørdag d. 23
juni 2012. Kl. 0600.
Lørdag morgen blev forhjulet vendt
mod Sicilien, og som alle nok ved er
der lange kedelige træk på de tyske
motorveje, og for os er autotoget et
no-go. Vi startede selvfølgelig med at
køre i regnvejr her i Danmark, og det
gjorde vi så heldigvis kun til lidt før
Hamburg, og fra nu af skal i ikke læse
eller høre mere om regntøj eller
dårligt vejr, for på resten af turen fik
vi ikke brug for regntøjet. Med en
TomTom til at vise vej, og til at finde
bed and breakfast med, kunne turen
ikke gå helt galt. Vores første holdt
fandt vi via TomTom, det var hos en
sød og meget nysgerrig gammel kone
som snakkede som et vandfald, men
kun på tysk. Denne rare kone boede
1050 km kørsel fra Slagelse i en by ved
navn Sinsheim, et fedt lille sted hvor
vi kunne spise og få en kølig, og så gå
meget trætte i seng. Dag 2 startede
med en fantastisk frühstück hos den
gamle kone, og vi mener fantastisk.

Der var alt en sulten lille bjørn
overhoved kunne
tænke sig. Med
fyldte maver
skulle dagens
etape bringe os til
udkanten af Pisa,
vi valgte hjemme
fra at vi skulle
køre over
Schweiz derned,
for vi skulle gøre
stop i Geneve på
vej hjem, så vi
behøvede kun at
købe vignetter til
Schweiz og ikke
til Østrig også.
Når man kommer
så langt ned i
Tyskland,
begynder bjergene at rejse sig,
og da vi ramte
motorvejene i
Schweiz kunne
man ikke ønske
sig det meget bedre, 25 grader, bjergene rejst langs vejene, og en buldrende MC mellem benene. Berceto lidt
udenfor Pisa blev vores næste stop, en

krofatter tog godt imod os, viste os
hvor motorcyklerne kunne holde
sikkert hele natten. Men motorcykler
i Italien fylder væsentlig mindre end
vores xvs 950 og xvs 1300, så da der
først var flyttet et par knallerter og
en bil så var der også ly til motorcyklerne i denne lille by. Men mandag
morgen skulle vi bestemt ikke regne
med at få noget som helst serveret,
fordi italienere i restaurations
branchen intet foretager sig om
mandagen, og nøglen til hotellet
kunne vi i øvrigt bare ligge et
passende sted. Hmm hvor mon det
var, der var ikke lige umiddelbart en
postkasse eller noget til formålet.
Men vi lagde den bare i en vindueskarm, og så kørte vi til Pisa. Ramte
Pisa om formiddagen, nu havde vi
ramt sydens varme. I denne meget
turistede by, med afsindigt mange
mennesker og alskins gadehustlere,
var vi lidt nervøse med at forlade de
fuldt oppakkede motorcykler. Så
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med lidt dejlig dansk
bulder fra vores
Cobra udstødninger
kørte vi kværnen helt
ind til kantstenen, til
ret stor utilfredshed
for de mange hestevogns kuske, og
gående turister, ved
det ret så skæve tårn.
Efter billedet som
enhver anden turist
på disse kanter
absolut skulle have,
begyndte mavsen at
rumle på hr. bjørn
3205 og 2993 og frk.
bjørn 2817. Men vi havde nu altså
planlagt at mamsen skulle indtages i
den smukke by Firenze ca. 150 km øst
fra Pisa. Firenze blev set i sidespejlet,
faktisk bare et mad stop, da det gik op
for os at Rom kunne nås på vores
aftentur. Hotellet i Rom fandt vi på
Hotel og B&B funktionen på TomTom’en. Vi kom dog lidt på vildspor
da den pegede os ca. 2km forkert. I
vores desperation på at finde stedet i
alle mulige sidegader og små kroge,
havde vi taget os mod til at spørge en
indfødt, en underlig starut med
startproblemer. Da vi havde fremstammet navnet på det meget efter-
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søgte hotel. Og havde forhandlet os
frem til at hvis han viste os hotellet
skulle vi pumpe liv i hans moped.
Med høj hast ræsede vi igennem det
lokale baryler kvarter, hvor vi faktisk
blev lidt nervøse for at blive rullet,
bestjålet og befamlet, fandt vores
udmærkede indfødte guide frem til
vores helt igennem fantastiske hotel
La Colonna. Et anbefaledes værdigt
bikervenligt 3 stjernes hotel, der
ligger ca. 25 min fra Vatikanet, men
dog stadig udenfor Rom centrum.
Næste dag var vi måske i manges
øjne nogen meget dumme turister
der ikke fattede noget som helst af
det hele. Med lange bukser, stor
jakke og hjelm,
på steghed
kværn i kø
igennem Rom i
noget der ligner
40 graders
varme, på tur til
Vatikanet og
Coloseum. Alt i
alt en oplevelsesrig dag, især
efter at have
oplevet døden
på nærmeste
hold. Alle der
har prøvet at
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køre i storbyer som Paris og London
har en lille ide om hvordan det kan
være i Rom. Hvis man forestiller sig
som i Paris at der kommer knallerter
fra alle sider af en konstant og hele
tiden, så skal du nu forestille dig, at
ikke bare knallerter kommer alle
steder fra, men nu også biler busser
og lastbiler med fuld skrald på. Det
gjaldt godt nok om at holde tungen
lige i munden, og holde sin bane,
brumme lidt med udstødningen for at
gøre opmærksom på sig selv, men så
gik det dog også helt af sig selv. En
nat mere på hotellet skulle lade os op
til den fine sejltur fra Napoli til
Catania på Sicilien, for det skulle vise
sig at vi skulle bruge al den energi vi
nogen udsigt til den friske havbrise og
kolde bajer, bliver der krise. Men med
lidt kommunikation med en lidt
magtsyg sydlænding, får vi at vide at
vi kan komme ind i indslusningen
ved færgen klokken 1900. Den skal
dog gå hen og blive næsten 2000 før vi
kommer ombord på færgen. Men en
anelse solbrændt og noget udtørrede
blev det så til havbrise og kolde

overhoved kunne skrabe sammen,
eller suge ud af en RedBull dåse. For
da vi lander i færgelejet eller hvad det
nu var, og skulle ombord på færgen
klokken 1900, og skulle tjekke ind 2
timer før sejltid, finder vi frem til
færgen som er en ganske pæn stor
færge, i denne meget lille aparte havn.
Men der finder vi ud af at logistik
ikke er italienernes stærke side. Der er
en vej ud af havnen, det er så tilfældigvis den samme vej man skal ind af,
så det propper naturligvis ret meget i
denne lille havn. Vi ankommer der i
ca. 40 graders varme, klokken 1600,

og regner med at vi
snart kan køre ombord
på den fine hvide
færge, komme ud og
nyde havluften og en
kold bajer. Men der
skulle vi blive klogere… Uden nogen
form for skygge står vi
der i solen, og bliver
mere og mere utilpasse, og da de stadig
kører lastbiler ud af
færgen da klokken
passerer 1800, uden
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bajere. 11 timer senere klokken 9 om
morgenen, kom vi i havn i Catania på
Sicilien. Efter vi fandt vores hotel,
blev resten af dagen brugt på koldt øl
og tiltrængt afslapning, efter 2700 km
kørsel. Herfra brugte vi de næste
dage, på lange køre ture i sadlen til
Sperlinga, Siracusa, Ragusa vulkanen
Etna og iflg. vores Siciliens bog
verdens måske bedste ishus, som
desværre var lukket. En masse ruiner,
og andre turistede seværdigheder på
øst siden af Sicilien blev besøgt før vi
cruisede mod vest, til et hotel booket
hjemmefra i en by der hed Alcamo.
Der var vi lidt uden egentligt rigtigt at
opdage det, gået en stjerne op på
luksus. Dette hotel var udstyret med,
til 2993 store fornøjelse et boblebad på
værelset. Store bøffer i restauranten
og herlig lokal vin. Med udgangspunkt i Alcamo blev de næste 4 dage
tilbragt i sadlen. Først gik turen til
den legendariske by Corleone. Turen
startede lidt skævt, da vi i en meget
ensrettet by, via TomTom’en blev
forvildet ud af en lidt meget brugt
men også stejl landevej. Det gik meget
pludseligt ret meget ned af, og ca.
halvvejs nede blev underlaget til grus
med meget store sten i. Der skulle vi
så også op fra selvfølgelig, så med os
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nærmest hængende i styret, kæmpende op af den stejle bakke af grus og
efter 3205s mening lidt skarpe stenvej.
Det skulle så vise sig at dette stykke
vej, langt fra var det eneste tilfælde af
dårlig infrastruktur på Sicilien. På
vejen til Corleone manglede store dele
af vejen, efter jordskred og andre
naturlige årsager, og måske sydlændingenes dovne tendens til ikke at
reparere vejene igen. I selve Corleone
kom de lave Star cykler så på prøve, i

kampen for at finde det hemmelige
Mafia museum. De stejle gader var
beklædt med, i varmen meget glatte
brosten, med helt flade granitstens
kørespor. Så med os kurrende rundt i
hele byen, som i øvrigt var en meget
kedelig provins by hvor der i virkeligheden ikke skete noget som helst,
endte turen i en kiosk med kold vand
og mere is. De sidste par dage gik
med flere ruiner bl.a. en af verdens
ældste og bedst bevarede templer,
mange km, store is og kolde øl. Så
skulle bikerne igen ud og sejle. Turen
gik fra Palermo, nord på Sicilien, til
Genova i Italien tæt ved den franske
Grænse. Der skulle det så vise sig at
logistikken foregik lidt bedre. Havnen
var stor og fin, der var ligefrem en vej
til både dem der kom ud af færgen og
dem der skulle ind i færgen. Færgen i
dette tilfælde var af en lidt ringere
karakter end den foregående, med en
afrejse klokken 2100. Og da vi var
kommet ombord klokken 2030 og alle
tre skulle bade før vi ville spise, havde
vi efterhånden fået opbygget en god
sulten mavse. De tre sultne bjørne
begik sig nu ud på rov, klokken ca.
2140, da italienere igennem hele ugen
har prøvet at overbevise os om, at
man i de varme lande spiser sent.
Tænkte vi ikke videre over klokken.
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XV 535 Virago sort/bronce,
sissibar, vindskærm, varme i
håndtag
Årgang 2002
Kilometer : 17.000’
Pris : kr. 59.900

Steen´s Mc-Center Aps
Dornen 16 - Tarp - 6715 Esbjerg N
Salgsafdelingen: Tlf. 75 16 70 10
MC-lager/reservedele: Tlf. 75 16 70 33
Autoværksted: Tlf. 75 16 70 44

Brugte velholdte YAMAHA Virago
og YAMAHA Star
XV 250 koks 100% som ny,
står helt originalt
Årgang 2001
Kilometer : 10.000
Pris : kr. 24.900

XV 535 Virago DX rød/elfenben, 1 ejer, servicebog, meget
udstyr: silvertail udstødning,
sissibar, bred og forlænget forgaffel, fremflyttersæt, smart
bremseskive + meget andet
udstyr
Årgang 2000
Kilometer : 2.000
Pris : kr. 64.900

XV 535 Virago DX grøn,
vindskærm, sissybar, tasker,
toolbox, servicebog
Årgang 2002
Kilometer : 19.000
Pris : kr. 59.900
XV 750 Virago, boudeaux/sort,
2 nye dæk, servicebog,
cromhåndtag, toolbox, trådhjul
Årgang 1995
Kilometer : 38.000
Pris : kr. 59.900

XV 920 sort, meget velholdt
Årgang 1987
Kilometer : 74.000
Pris : kr. 29.900

XV 1100 Virago Bordeaux, 1
ejer, fremflytter, sidetasker,
bagagebærer
Årgang 1998
Kilometer : 66.000
Pris : kr. 49.900

XV 535 Virago Rød, 1 dansk
ejer, har lige fået service,
sissibar
Årgang 2001
Kilometer : 2.000
Pris : kr. 56.900

XV 1100 Virago Rød, 1 danske
ejer, servicebog, silvertail
udstødning, fremflyttersæt,
ekstra lygter
Årgang 1999
Kilometer : 5.000
Pris : kr. 79.900

XV 535 DX sort/bronce, fuld
servicebog, 1 kvindelig ejer,
sissibar med bagagebærer,
effektudstødning, fremtræder
100% som ny
Årgang 2001
Kilometer : 2.000
Pris : 64.900

XVS 650 A Classic sort,
effektudstødning, sissibar,
sidetasker, stor vindskærm,
fuld servicebog, 1 kvindelig
ejer, ekstraudstyr for ca.
18.000 kr.
Årgang 2008
Kilometer: 2.000
Pris : kr. 84.900

Motorcykler købes kontant evt. bytte med mc, bil, campingvogn eller autocamper
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MEN det foregår ikke i internationalt
farvand helt som det gør i Italien…
For da restauranten på færgen lukkede klokken 2130 altså 30 min efter
afgang, til de tre små men efterhånden lidt gnavne bjørnes store undren
gjorde det, det temmelig umuligt at få
nogle godter i mavsen. Med lidt
trampen frem og tilbage på færgen,
fandt vi dog lidt proviant i form at et
par oversize toasts, en gammel og
efterhånden lidt brun salat, og et flute
med skinke og ost, til overpris naturligvis. Da vi ankom til Genova, i det
nordlige Italien gik det der med

logikstikken helt godt. Vi var efter
noget der ligner 20 min ude af Genova og godt på vej mod den franske
grænse. Med en overnatning i sigte i
Grasse, ville vi lige på havnen i
Monaco til en vand og et foto, bare for
at kunne sige vi også havde været der.
Dagen efter gik turen til Napoleons
ruten mellem Grasse og Grenoble,
hovedmålet på denne tur var dog, det
franske ”Grand Canyon” Gorges du
Verdon. Med en super dag i bjergene
med kørsel i hårnålesving, og fantastisk udsigt hele dagen, rendte vi ind i
feriens nok eneste problem. Med et
par hårde opbremsninger i høj
temperatur og ned af bjerg, med 2817
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bag på, begyndte 2993s bag bremse at
koge. Gps’en blev sat på hurtigeste
rute til vores hotel, så vi kunne få
fikset den bremse, og efter
ca. 40 km med et stop hos
den franske ”Harald
Nyborg” fandt vi noget
bremse væske. Efter en god
times tid liggende på knæ
foran Star’en, for at nærmest skille hele den ene side
af motorcyklen ad, fik vi
tømt den gamle væske af og
fyldt ny på. Dagen efter
med velfungerende bremser, gik turen mod Chamonix Mont Blanc og en

kæmpe is med store kugler, ad resten
af Napoleons ruten. Det var hjemme
fra bestemt at vi ville sigte på en
overnatning hos et vennepar i Geneve. Og da fruen i huset havde stået i
køkkenet 3 timer før vores ankomst,
gik bjørnene heller ikke sultne i seng
den dag. Så gik den lange tur hjem, af
2 dage med et enkelt stop på biker
hotellet Villa Lövenhertz midt i
Tyskland, lige i sydkanten af Harzen,
til vores elskede stam værtshus hvor
Bergbrau Dunkel bier bliver serveret
af en rigtig tysk Frau. Så manglede vi
at tilbagelægge de kun ca. 700 km
hjem til Slagelse og København til
egne senge. De næste dage gik med
vasketøj, og med at vaske 7000 km
skidt og snavs af kværnene.

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
Henvendelse
Jytte Kjeldsen (3059)
Tåsingevej 6
7000 Fredericia
Tlf nr. 29297515

Virago XV1100
Årgang 1998
58000 km
Flot og velholdt
Pris: 73.500 kr.

Virago XV535
Årgang 2000
Kun kørt 18000 km
Er fin og velholdt
Pris: 48.000 kr.
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XVS950A 2010 pris 119.998,- • XVS950A 2012 pris 125.998,XVS1300A 2011 pris 149.998,- • XVS1300A ”Unified brake system” 2011 pris 154.998,XV1900A 2009 pris 219.998,- • XV1900A “Unified brake system” 2012 pris 279.998,-

Yamaha Custom 2012

Find nærmeste forhandler på www.yamaha-motor.dk

Returadresse: Virago MC Club Danmark v/Elisabeth Aude, Bøgevangen 2, 4622 Havdrup

Own the highway !

