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Forsidefoto: Chefens smukke, røde Virago

News har været på foryngelseskur, thi lidt gransken i
klubbens historie afslørede, at bladet så dagens lys første
gang i 1994. Vi er altså først lige startet på 13. årgang, og
det er rettet på forsiden. Til jer, der deltog i julekonkurrencen: Det rigtige svar på bladets alder er derfor 16 år.
Nu, vi er ved klubbens historie, så kunne det jo være, at
nogle af jer ”gamle” medlemmer havde lyst til at lave en
arbejdsgruppe, hvor I samler jeres fælles viden i en slags
historiebog? Tænk over det...
I dette nummer har et medlem været nede ad sin ungdoms
Memory Lane. Det er blevet til en underholdende historie
fra en tid, hvor lovens lidt for lange arm havde mange
fordomme mod mc’ister. Heldigvis er de fleste fordomme
efterhånden udryddet, og man behøver ikke længere at
frygte en anholdelse på en fredelig søndag eftermiddag.
Om et par uger dækker forsikringen igen, og der er ikke
længe til at uret atter står på sommertid. Forude venter en
forhåbentlig lang og solrig sæson med mange gode køredage. Pas godt på jer selv - bilisterne har igen glemt de
to-hjulede med høj fart!
Med begyndende forårsfornemmelser :o)
GSH (394)

www.masi-import.dk
tlf. 59 47 00 46
anviser nærmeste forhandler
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Nyt fra bestyrelsen
Ja, så er vi begyndt på et nyt år, og
bestyrelsen vil ønske et rigtig godt
nytår til alle med håb om et godt og
uheldsfrit år samt masser af sol.
Året som svandt bød på meget nyt
inden for Virago MC Club DK.
Om det er faldet i alles smag ved vi
ikke helt, men det får vi nok at vide til
generalforsamlingen til maj.

vende sig, lige meget om det er stort
eller småt, alt modtages også RIS.
Lige nu er vi igang med at forberede
til messen i Herning men den er overstået når i læser dette .

Er der nogen, som mener de har en
god ide, er de velkommen til at hen-

Ellers har det været et sjovt og godt
år på mange måder, men der mangler
lidt opbakning fra mange medlemmer. Hvad der skal til, er vi ikke helt
klar over, men som eksempel kan
nævnes træffet i syd og Esbjerg, hvor

Kvæk – kvæk – jeg vil også være
med…. Bare lige et lille kvæk fra kassereren:
Ved I godt at det snart er forår – og vi
skal ud at køre… Jeg trænger også i
den grad til at få blæst regnskabet ud
af hovedet.
Ikke for det – det ser da nydeligt ud.
Ikke de store overraskelser. Men før
det bliver offentliggjort har vi lige en
intern revisor – og en meget skrap
ekstern af slagsen – der skal have lov
til at revidere det. Men nok om det.
Det bliver jo offentliggjort her i bladet
på et senere tidspunkt.
Når vi nu skal ud at køre, så er der

mange af os der gør det som medlemmer af Virago MC Club Danmark.
Der er også nogen der ikke rigtig er
kommet ud af starthullerne endnu,
og som sædvanlig er der en lille liste.
Ikke noget med at nævne navne, kun
medlemsnumre.
Og som sædvanlig skal listen tages
med et forbehold for menneskelige
fejl ( jeg har ikke krydsrevideret med
bankens udskrift endnu)
Og der er såmænd også nogen der
har husket på girokortet i tidsrummet
mellem udskriften af listen og leveringen af News.
Og jeg fik faktisk ca. 20 blade – og

der kun var ca 60 fremmødte hvert
sted, og i julekonkurrencen var der
kun 5 som sendte svar tilbage. Det
må man da sige, ikke er ret mange når
vi er ca 800 medlemmer .
Den nye info-folder og visitkortene
er lige på trapperne, så hvis I vil have
nogen til at dele ud af, skal I bare sende en mail, så vil I få nogen tilsendt.
MVH
Tage Knudsen (1992)

girokort – retur fra postvæsenet. Der
var diverse påskrifter som ”Ukendt på
adressen”, ”Flytteanmeldelse udløbet”
osv. Og så er der sikkert nogen jeg
ikke har fået retur…
Som sagt kan det ske at der har
indsneget sig en fejl, eller at man har
været så uheldig at miste sit girokort.
Men vi finder ud af det – bare giv mig
besked… chefen@viragomcclub.dk
eller 75 55 48 20
Med venlig hilsen
Helene Nielsen (1683)
Kasserer
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Værktøjskassen
Forår i luften…
Har det allerede været jul?
Det har jo være forår hele januar, se
bare på knopperne på buskene, vores
hyld er lige ved at springe ud, nåh
men det ser ud til at vi kommer under
frysepunktet i ugen der kommer (4)
Imens er der nok at gøre i laden eller
hvor nu det lige er, du går og pusler
om din mc i de køligere måneder.
Jeg for min del skal have malet det
store dyr i åbenbaringen, altså min
Venture!
Jeg kunne få mange gode ideer fra en
svensk maler jeg er stødt på ”Barkholz
Artwork Custompainting”.
Han laver efter hjemmesiden at
dømme noget meget flot arbejde, jeg
har talt med nogen, der har set hans
arbejde, og det er i top.
Han bor på den anden side af Sundet,
så det er ikke så tilgængeligt for alle,
til gengæld er priserne værd at rejse
efter.
Jeg må nok selv holde mig til noget
standard bemaling, som den lokale
Jensen’s Paint på Energivej i Ballerup
kan levere til en fornuftig pris.
At finde malere på internettet er rimeligt nemt, men der kommer mange resultater ved søgning på f.eks. Google,
så man skal være lidt tålmodig når
der skal sorteres. Jeg fandt et par stykker, nævnt her til sidst.

Den langhårede afdeling
Forkromet aluminium:
Kontakthusene på styret:
De er malet sorte, og er til at skille ad
ved hjælp af en struetrækker.
Der er mange smådele og skruer
inden i, men det er ikke så svært, tag
evt. billeder undervejs.
Med de sorte skaller i hånden er det
blot at fjerne malingen med noget
”Bums” el. lign. polere og til forkromeren med dem.



De efterhånden lidt ældre Viragoer
har det med at de forkromede dæksler
og andre dele bliver trætte at se på.
Det er der tildels noget at gøre ved.
Venstre side af motordækslerne på
alle Virago modeller er nogenlunde
ligetil, af med dækslet samt derefter
generator og andet jern, så er det
blot at aflevere det hos en polerer, og
derefter hos en forkromer der ”gør i”
aluminimum. De er til gengæld svære
at finde, jeg kender kun en enkelt på
Sjælland.
Højresiden er lidt mere kompliceret,
i hvert fald hvis man har en XV1100.
Der sidder en ring og en hvælvet
plade over koblingen, ringen kan kun

Claus Ørnfeldt
Willemöes (248)
claus@eagleone.dk

Dynamik og feedback

… som det vist hedder på moderne.
Jeg vil gerne prøve at holde trådene
samlet i disse spalter, men hvis det
ikke skal være et fuldtidsjob, skal
jeg bruge nogle indspark fra jer
derude.
Hvad kunne du tænke dig at læse
mere om her ? Stil gerne spørgsmål, også selvom du mener, at de
er lidt tynde, der er altid nogen der
kan bruge andres arfaringer (du må
gerne være anonym bare jeg har
navn og medlemsnummer).
Det kan jo også være at du sidder
med noget du gerne vil bringe
videre på siderne her, så tøv ikke
med at sende mig netop dine erfaringer som kan viderebringes her.
Det er ikke så farligt som du tror:
- emner hvor du går og tænker ”det
må man kunne gøre selv – men
hvordan” så spørg efter det her.
Jeg har tidligere været inde på vedligeholdelse af bremser.

fjernes på én måde, ved at ødelægge
den! Og af skal den, ellers kan man
ikke komme den i syrebadet hos
forkromeren, uden at det ”løber” fra
hulrummet bagved.
Løsingen er et Columbusæg: man har
simpelthen to dæksler, saver det ene i
stykker og redder ring og plade, mens
man brækker ring og plade ud af det
andet dæksel.
Hvis man er den heldige ejer af en
XV1000 eller XV920 så kan ring og
plade købes hos forhandlere, der har
de rigtige microfiche med reservdele
til 920, det er nemlig kun på den, at de
er opført som separate dele.
Et godt sted at sætte ind på alle
modeller er gaffelbenene, de kan
blive rigtigt flotte med en polering og
forkromning i stedet for den gråmetal
som de leveres med fra Yamaha.
Men det er til gængæld ikke så ligetil.
... Og dog.
Benene skal skilles ad, få fat i en Haynes manual, hvis du ikke allerede har
en. Du skal bruge to stykker specielt
værktøj:
En 19mm bolt svejst på et 75cm langt
3/8” stålrør med en udslidt ½” top
svejst i den anden ende, så det bliver
en helvedes lang ”omvendt” topnøgle.
En umbrco topnøgle ligeledes 19mm.
Førstnævnte til at skille indmaden i
dæmpreren og sidstnævnte til at få
toppen af dæmperrørene af med.
Har du god tid
Et alternativ til at forkrome kan det
være at lade al aluminium stå rent i
poleret stand, det kræver dog en hel
del vedligholdelse og disciplin for at
holde det pænt, navnlig hvis du bruger din MC til daglig transport, også i
mindre pænt vejr.
Der er mange ledige stunder at slå
ihjel her med omhyggelig pudsen
og poleren, sammen med forskellige
forseglere.
Polér Selv
I stedet for at sende tingene til polering kan du vælge at polere selv, det
kræver en rimelig stærk bænksliber,
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mindst 500-1000 W, og en polereskive
og polermiddel, det hele kan kan
skaffes i de fleste værktøjsmagasiner
til omkring 1000,- Kr. Så har du meget
at polere kan det klart godt betale sig.
Men det er i bogstaveligste forstand
”sort arbejde” så du skal nok ikke
opstille den i køkkenet.
Rustfri
Når dæksler og dele skal monteres
igen kan jeg anbefale at skifte til rustfri stålbolte, de fås i løs vægt hos f.eks.
Fog i Lyngby.
På den anden side af Valby bakke ved
jeg ikke hvem der kan den slags, giv
endelig adresser videre her hvis du
”kender nogen”.

Et tip til rustne tanke:
Har du en rusten tank, kan den
ikke sandblæses indvendigt, men
den kan renses for rust ved at
blande et kilo fint grus, skarpkantet (akvariegrus), med vand, og
skvulpe det rundt i tanken.
Hvis du har mulighed for at benytte en betonblandemaskine, kan
du stille tanken ind i den, puste en
bilslange op på hver side af tanken,
så den ligger fast, stille blanderen i
den mest hensigtsmæssige vinkel
og så lade den rotere et stykke tid,

du skal evt. vende tanken under
processen.
Efter at tanken er er skyllet ren og
blevet tør Indvendig, kan du blande
lidt olie med lidt benzin, og ryste
det rundt i tanken. Dette giver en
rustbeskyttelse indtil den skal tages
i brug.
Det er for øvrigt en god ide, et par
gange om året, at tilsætte benzinen
karburatorsprit, da det optager
vandforekomst i tanken. På den
måde får man forbrændt vandet af.

Custom MC Club Esbjerg
Praktiske oplysninger:
Barkholz Artwork Custompainting:
www.barkholz.se
MC Maleren:
www.mc-maleren.dk
tlf. 2835 2833
H-A-C:
www.hac-art.dk
Jensens Paint:
spørg efter Poul Erik
tlf. 44 66 88 84
Haynes manual:
Set hos www.amazon.com til ca.
250,- Kr
Værløse Galvaniske:
spørg efter Claus (det er ikke mig)
tlf. 44 65 78 78
tlf. 44 68 00 30
Polering og sandblæsning:
Gladsaxe Metalsliberi ApS
tlf. 39 56 45 43
Forhandlere med 920 microfiche:
Aagesen MC i Rødovre
tlf. 36 72 18 72

Generalforsamling i

Custom MC Club Esbjerg
Der afholdes generalforsamling Lørdag den 24. februar 2007
Kl. 14.00 i klubhuset Forum Kirkevej 53 med følgende dagsorden.
Dagsorden
1.
Valg af dirigent
2.
Bestyrelsens beretning
3.
Regnskabsaflæggelse
4.
Indkomne forslag
5.
Valg af bestyrelse (Kasserer, Næstformand,
bestyrelsesmedlem og suppleant)
6.
Valg af Revisor
7.
Valg af webmaster
8.
Eventuelt
Efter generalforsamlingen er klubben traditionen tro, vært for
lidt godt til gane og hals.
Af hensyn til indkøb af mad er tilmelding til spisning nødvendig.
Tilmelding kan ske på opslag i klubhuset eller til formanden,
senest søndag d. 18. februar 07
Med Venlig hilsen
Bestyrelsen
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Opslagstavlen
Mens du venter...

Foråret er lige om hjørnet, og snart
er det tid at køre årets første tur.
Kniber det med at sidde stille og
vente, er her lidt underholdning:
Fold-selv-Dragstar 1100.

til at blive ganske imponerende.
Jørgen Clevin ville ha’ været vildt
misundelig!
Det er Lars Guldborg (2943), der
har sendt linket - tak for det :o)

Der kræves både tålmodighed og
fingersnilde, men resultatet ser ud

www.yamaha-motor.co.jp/global/
entertainment/papercraft

Webmaster(ere) søges stadig til www.viragomcclub.dk

Kan du lave det fede design? Eller vil du hellere klare opdateringerne og
fodre siderne med stort og småt?
Kontakt bestyrelsen, hvis du har lyst, tid og overskud til en af delene.
Du behøver ikke at være verdensmester fra starten, når bare du har det
grundlæggende kendskab til tingene og har mod på at gøre siderne interessante, så både medlemmer og andet godtfolk igen har lyst til at kigge forbi.
Som alt andet arbejde i klubben, er det på frivillig basis.

Jeg er igen ved at løbe tør for jeres
gode historier! Kom ud af busken og
skriv din historie, meget gerne ledsaget af fotos.
Alle tur-beskrivelser er velkomne,
uanset om turen går til Brabrand,
Berlin eller nærmeste ishus.
Netop din tur kan være til inspiration for andre når der skal planlægges
ferie, weekend eller søndagstur.
Og efter sigende bliver der sat stor
pris på jeres bidrag!
Man skal ikke være cand.mag i
dansk for at skrive til bladet. Det
vigtige er din beretning - jeg skal
nok drysse kommaer ud over :o).
Og kig lige efter, om ikke der skulle
gemme sig et foto eller to et sted
i gemmerne. Måske et, der kan få
smilet frem?
Falder dit øje på noget sjovt eller
interessant, fx en lille notits i den lokale avis, et link til stedet, hvor man
køber de fedeste dimser, eller... ?
så send det til:
redaktionen@viragomcclub.dk
På forhånd tak :o)
GSH (394)

Statistikker taler deres eget klare
sprog, ikke mindst denne, udarbejdet af Danmarks Statistik, som også
har lavet mange andre forskellige
statistikker over arten af uheld på
motorcykel.
Du kan blandt andet finde ud af, på
hvilken ugedag eller tidspunkt af
døgnet, de fleste uheld finder sted.
Vidste du fx at mange uheld sker i
sving, der foretages i lyskryds?
Hvor tit er nu lige, man er i den
situation?
Tragisk læsning, men værd at have
i tankerne når sæsonen starter om
ikke så længe.
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Side 9-cyklen

Se salgsannonce side 22

Få luft når
du er flad
Hvis din mc er forsikret hos os, kan du også få
Tophjælp til den. Hvis du punkterer, løber tør,
har et uheld. I hele Europa. Døgnet rundt, året
rundt.
Som medlem af Virago MC Club Danmark er
din årspris for Tophjælp til en maskine, der er
op til 8 år gammel kun 291 kr. Ældre maskiner:
557 kr. (2007-priser).

06-201

Ring 70 13 7● 9 ● 13 og hør mere eller klik
på www.topdanmark.dk/virago



Søndagstur til Kullen

News

august 2006
Kl. 06.55 Springer op af kassen og kigger ud af vinduet. Det er fugtigt på
fliserne men det regner dog ikke. Er
helt overskyet.
Kl. 07.30 Steen ringer for, at spørge
om turen til Kullen den bliver til noget. Det er temmelig overskyet og ser
ud til regn når som helst. Aftaler at
mødes kl. 09.40.
Kl. 07.45 Bent (Maja) SMS’er og skriver, at i Kalundborg regner det altså
rigtigt meget. Vil vide om turen bliver
til noget.
Kl. 08.00 Max ringer. Bliver turen til
noget?. Aftaler at mødes kl. 09.30.
Kl. 08.20 Gået på værkstedet og pakker Viggo’en ud for, at gøre klar til
turen. Nu regner det. Øv bøv. Flemming ringer og spørger, om turen
bliver til noget. Aftaler at mødes kl.
09.40 samme sted som med Monica
og Steen.
Kl. 08.25 Dan fra Slagelse ringer for, at
spørge om turen køres.
Han er ikke helt sikker på, hvordan
han finder til Q8 tanken. Foreslår ham
at ringe til Claus og Gitte fra Sorø, så
kan de følges.
Kl. 08.30 Vil ringe tilbage til Bent
(Maja), da han jo skal have et svar på
sin SMS. Ser samtidigt for ca. tiende
gang på radaranimationen af skydækket over Danmark på PC’en. Når ikke
at ringe op, da telefonen ringer. Det
er Bent. Forklarer ham, at der kun er
skyer over Kalundborg og de er på
vej væk. Han og Maja er friske på at
komme til Roskilde. Kører først til
klubhuset, da der kan være flere, der
dukker op der.
Kl. 08.35 Ringer til Claus (skolelæreren). Spørger om ham og Bente kommer, så vi kan følges til Q8 tanken i
Roskilde. Det gør de.
Kl. 08.40 Kaj fra Ejby ringer for at
spørge, om turen den bliver til noget.
Han vil køre direkte til Q8 tanken.
Kl. 09.00 Max ringer igen, og vi aftaler at mødes kl. 09.30 med Claus og
Bente.
Kl. 09.05 Ringer til min far, som vil
holde klar ved Vallensbæk. Vi skal
lige en smut fra motorvejen, for at han
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kan komme til at følge trop.
Kl.09.10 Nu skal der altså til altså til
at ske noget. Rygsækken skal pakkes.
Madkasserne nederst, så termokande
og kiks. Regntøj, kamera, varm ekstra
trøje til konen, mobil, kasket, papir
med tidsplan, sodavand og til sidst
endnu mere regntøj.
Kl.09.25 Nu kommer Max, Claus og
Bente. De er klar til at køre. Af sted
det går.
Jeg kører forrest. Drager mod tilkørslen til motorvejen. Der holder ikke
nogen. Venter lidt inde i vejsiden.
Efter ca. 5 min. dukker Flemming op.
Steen og Monica er der ikke.
Nu begynder jeg at tvivle, og kører
derfor en lille runde for at se efter, om
de holder et andet sted end aftalt. De
er der ikke.
Vi beslutter, at blive nødt til at køre
mod Q8, og de må så selv finde vej
derop til. Da vi kører op ad rampen til
motorvejen, holder de inde i siden. Vi
sænker farten og de følger med os. De
står klar med hjelmen på.
Q8 tanken nåes ca. kl. 10.05 og her
tanker samtlige deres motorcykler, da
vi ved, vi skal køre langt.
Venter lidt på Claus og Gitte, der jo
gerne skulle have Dan med. Claus
Andersen lander så efter en lidt
spændende tur, hvor han har kørt på
reservetank det sidste stykke vej. Nu
kommer Claus og Gitte sammen med
Dan. De er kommet lidt sent af sted.

Dan’s Drag Star ville ikke starte lige
med det samme.
Kl. 10.40 er vi klar til at køre mod det
Svenska. Ved Vallensbæk kører vi lige
ind, og hægter min far på flokken. Nu
er vi 14 cykler. Når hurtigt over sundet, hvor vi lige holder en smøgpause,
mens de sidste får betalt de 130 kr. til
broen. 12 km resterer før vi er ved MC
Huset i Malmø.
Det går glat med at køre dertil. Vi er
dog lidt forsinkede iflg. tidsplanen,
som Bente har placeret i forlommen
på sine overalls.
Inde i forretningen er der mange flotte
maskiner, og de har jo godt nok nogle
priser, der minder om tilbudspriser i
Jem og Fix. En ny Kawa VN 1600 koster kun lidt over det halve af prisen i
Danmark.
Efter ca. en time er det tid til at gå ud
af biksen og køre videre mod Turning
Torso.
Igen bliver der kigget på tidsplan fra
Bentes forlomme. Hun siger, at nu er
det altså mere end 20 min. siden vi
skulle have været ved det høje hus.
Efter en hurtig tår at drikke, pakkes
rygsækken med regntøj i flere lag, og
der er ikke plads, så der må indlejes
lagerplads i sidetasken hos Max.
Alle er klar og vi kører ind mod centrum. På en gade med mange sideveje,
får jeg ikke reageret hurtigt nok på
min GPS, som siger, jeg skal dreje til
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højre (tror jeg nok). Det er jo uden betydning, så tager jeg da bare næste vej
til højre, men bliver derved henvist
til at køre en tur i ring, således at vi
kommer til samme vej endnu en gang.
(Hvilket jeg selvfølgelig straks fik
nogle kommentarer til, da vi ankommer til Turning Torso.)
Nogle begynder at spørge, hvor langt
der er tilbage, det sidste stykke til
Kullen, da de nok bliver nødt til at
tanke igen. Jeg indtaster en Shell tank
92,4 km derudad, og vi letter anker
efter ca. 15 min. ved den 192 m høje,
snoede bygning.
Dagen før, var en mand sprunget med
faldskærm og landet på taget af huset,
sprunget videre ned, hev endnu en
skærm, for derefter at blive kørt af
sted bagpå en motorcykel, som holdt
klar til at fragte ham til færgen! (Måske sprang han ud som bøsse).

og bænke. Vi planter os med vores
medbragte mad. Der er et børnebord i forlængelse af det store bord
og vi bliver enige om, at det må
være til dem, som kører på 535’ere.
Skolelæreren siger, at nu havde han
også kørt i over en time og tænkt på,
hvor godt en makrelmad den egentligt smagte. Han var nærmest ved at
vansmægte helt. Flemming forklarer,
at han har fået at vide af sin læge, at
han skal sørge for, at spise sundt. Det
er vigtigt, at han får masser af salat.
Derfor spiser han meget af det. Han
spiser rejesalat, hønsesalat, makrelsalat, krabbesalat og frugtsalat.
Efter spisningen gik vi alle en tur
ud på spidsen af Kullen, og nød den
smukke udsigt (man kan se Danmark). Victor Borge sagde engang, at
svenskerne, de har noget, danskerne
ikke har. Nemlig bedre naboer!
Et brudepar kom til fotografering på
toppen af klipperne. Det så flot ud i
det dejlige solskinsvejr.

I Höganäs ankommer vi på tanken
som planlagt, og alle får en opfyldning. Nu er vi ca. 10 km fra Kullen.
Flemming siger at: ”nu skal vi sgu’
også snart ha’ noget at æde”, ellers
kan han ikke nå at få sin middagslur,
og tidsplanen er overskredet meget.
Efter 10 min. er vi ved betalingsstedet
for det sidste stykke ud på Kullen.
Alle skal betale 20 kr. pr. person.

Efter spadsereturen på spidsen, sadlede vi op og kørte kun en kilometer for
at gøre holdt ved et lille udsigtssted.
Det var flot at skue ud over den lille
havneby Mölle.
Bagefter kørte vi 10 km til Skäret, hvor
der er konditori i skoven. Vældigt
hyggeligt sted, og det var jo solskin,
så det kunne næppe være dejligere at
sidde udendørs og spise lagkage med
varm chokolade eller kaffe til.

Vi kører gennem den fugtige skov,
hvor vi parkerer på græsset. Lige ved
siden af, hvor vi holder, er der borde

Tidsplanen holdt jo som bekendt ikke,
og ca. kl. 18.15 kørte vi fra Flickorna
Lundgrens kager, vistnok alle med en

god mæthedsfornemmelse i maven.
På vejen derfra havde vi en meget flot
udsigt over vandet. Det var ca. 5 km,
hvorefter kursen gik via den lidt kedelige motorvej mod Malmø, hvor vi
skulle over broen igen. I lidt over en
time gik det med 110 ud over asfalten
inden vi nåede broen.
Av min r..., sagde de fleste vistnok nu.
Alle fik betalt og vi tog afsked med
Dan, Claus og Gitte, der ville køre
hjem ad Køge Bugt motorvejen.
Inden vi kørte, stod vi lige og betragtede en flok Corvette-biler race af sted
for fuld drøn mod Danmark. Flere af
dem var convertible-modeller, hvor
damen ved siden af vinkede til os,
idet de kørte larmende forbi.
Nu mod Q8 i Roskilde igen, for at
tage afsked med de sidste. Her blev
tanken igen fyldt op for nogle. Andre
kørte bare hjem, efter de havde sagt
farvel.
Efter mange telefonsamtaler, SMS’er,
kiggen på radarbilleder og ca. 450
kørte km, var vi hjemme på matriklen
igen. Det var en rigtig god tur, selvom
det om morgenen ikke havde set ud
til, at vi skulle ud at køre på to hjul.
Dejligt er det jo at samle folk fra nær
og fjern, der deler den samme interesse som en selv. Nemlig at hygge
sig, og selvfølgelig høre motoren fra
sin MC spinde derudaf kilometer efter
kilometer…
MC hilsen fra Lars O
Virago Vestsjælland (592)
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En tur til Syd Tyrol

Jeg har længe villet skrive om et sted
i Italien, der hedder Kiens, meget tæt
på Bruneck. Det er nemt at finde:
Over Brennerpasset, så kør sydpå
mod Bressanone/Brixen, der drejes så
mod Bruneck og få km. før Bruneck
ligger Kiens.
Der drejes til venstre midt i byen, så
kører man helt op til kirken, og lige
før kirken ligger Hotel Gassenwirt.
Ejerne hedder Andreas og Petra. Andreas kører også selv motorcykel.
Hotellets mail = info@gassenwirt.it
Hvis man slår sig ned der, er man meget tæt på nogle af Europas flotteste
steder. Vandfald-Byer inde i bjergene
f.eks. Sand in Taufers.
Der er miner, som man besøger ved
hjælp af tog, der kører langt ind i
bjerget. Mega høje tinder som helt kan
tage luften fra én, og badesø med restaurant i gå afstand fra hotellet.
Hvis man følger bækken op igennem
skoven til søen, kommer man forbi et
lille brænderi.
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Hotel Gassenwirt, som har jordens
flinkeste værter, har Swimmingpool
– spa – sauna - dampbad. 1oo m. fra
hotellet ligger en keglebane.
Vi har været der to gange, en tur med
Virago Østjylland, hvor vi havde forskellige muligheder for rejsen.
Vi valgte på den tur at køre i biltog
Hamborg - München. Andre kørte i
biltog Hamborg – Bolzano, en dyrere
tur. De fleste kørte selv hele vejen derned med to overnatninger på vandrehjem hver vej.
Turen hjem f.eks. forbi München op
af Romantischer Strasse, så kan man
indlogere sig på Jugend herberget i
Rothenburg ob der Tauber, en meget

flot by. Vi var på denne tur 12 motorcykler.
Nede i området omkring Kiens, som
ligger på solsiden af Alperne, er der
det helt rigtige motorcykel klima. Vi
var kørt en tur til Bolzano, en stor meget varm by, med masser af butikker,
som man hurtigt vil ud af igen.
En flot lidt længere tur fra Kiens kan
også være Kiens – Bruneck – Dobbiaco – Sappada – Rigolato – Villa – Ampezzo –Forni – Auronzo - Cortina d.
Ampezzo – Dobbiaco - Bruneck – Kiens. Man kan også få værten Andreas
med på en tur. Så starter han harlyen
og kører foran ind til nogle af de flotte
steder. Man kan også få ham til at vise
en god tur på kortet.
Desuden spiser man rigtig godt på
hotellet. Vi havde halvpension, mens
vi var der. Fantastisk morgen/tag selv
bord og 4 retter mad til aften.
Med venlig hilsen
Bruno Kristoffersen (2499)

07-009

Vira-super-go’ forsikring
Som medlem af Virago MC Club Danmark får
du 18 % i rabat på dine forsikringer, hvis du
har mindst 2 forsikringer hos Topdanmark,
hvor den ene skal være en motorcykelforsikring.

Ring 70

13 7● 9 ● 13

Priseksempel til 535 Virago incl. ansvar og kasko:
Postnr.:
2500
5000
3200
5 års anciennitet
4.566 4.263 3.812
3 år som elitekører
2.367 2.214 1.980

og hør mere - eller klik på www.topdanmark.dk/virago
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Rejsedagbog - Ungarn i sol og regn (1)
Ja - så er julen vel overstået og kun
afdragene tilbage, man kører vel ikke
i ”MC Riebers” ( MC-klubben forbeholdt bikere med rod i økonomien)
for ingenting.
Det er først på denne tid af året, at vi
begynder at tænke på den kommende
sommerferie og hvor den skal gå hen,
det får vi meget tid til at gå med, men
det hjælper ikke, vi kan ikke bestemme os, vi snakker om øst og vest.
Vi har ferie i uge 30-31-32. I uge 27
kommer Lis forbi en boghandel og køber bogen - Turen går til Ungarn - så
nu er det bestemt hvor årets ferie går
hen. Vi finder MC bladet Touring nyt
nr. 3 og finder et par adresser på nogle
campingpladser i Ungarn.

Lørdag den 22. juli 2006
Endelig - kom så dagen hvor vi skulle
af sted, vi kom ud af fjerene kl. 6.00
for vi skulle gerne tidlig af sted.
Vores 2 nyerhvervede MC’er (Lis på
en Dragstar 650 og jeg på en Wildstar
1600) havde vi pakket dagen før, så
starten på ferien ikke skulle blive så
hektisk.
Vi kommer af sted kl. 8.30, vejret er
lidt gråt, der er ikke så meget trafik på
motorvejen, så vi når forholdsvis hurtigt grænsen, omkring kl. 12 får solen
magt og så bliver der meget varmt at
kører.
Det første stop for overnatning har vi
ikke planlagt, men det ender med at
blive en Campingplads i Goslar ved
Harzen, hvor vi har været før. Der er
en del danskere på pladsen og vores
naboer er fra Danmark, de er kørende
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i en fin Ford (BIL) som de har vundet i
lotteri for et indskud på 150 kr. - hvor
heldig har man lov at være!?
Dagens etape: 744 km
Søndag den 23. juli 2006
Vi fik tidlig pakket og vejret viste sig
fra sin bedste side, med en sol som
bare bagte. Vi havde bestemt at køre
så lidt på motorvej som muligt, så vi
kørte igennem Harzen på de flotte
landeveje og så får man også lidt
bjergkørsel, det går ikke så stærkt,
men man får set noget land og natur,
benzinen er også lidt billigere på landevejen.
Tiden løber fra os, så da vi skal finde
ly for natten kan vi ikke finde en campingplads, så vi ender på gasthof i
byen Schwandorf, hvor der er byfest
og alt er lukket, men med flinke menneskers hjælp får vi os indlogeret på
Gasthof Baier, hvor vi også kan parkere mc’erne i ”lobbyen” hvis vi kan få
dem ind igennem døren. Det går, og
så er vi fri for at tage hele oppakningen af, derefter går vi op på værelset
med det nødvendigste og tager så til
ølfest i byen.
Dagens etape: 487 km

Mandag den 24. juli 2006
Ja - om 5 mdr. er det juleaften og nu
er vejret bare godt, så vi sveder ”tran”
fra morgenstunden. Vi vil stadig kører på landevej og kursen er sat mod
Østrig.
Kl. 12.30 må vi søge skygge, for nu er
det uhyggeligt varmt, her i sydtyskland har de fleste huse solfangere på

tagene - det er forståeligt.
Vi kommer fint ind i Østrig, men vi
har ikke fået købt de obligatoriske
motorvejsmærker og når jeg spørger
på en tank siger de ”spørg på den
næste”.
Jeg får drukket for meget koldt vand
og får ondt i maven, så jeg må ind på
en tank - ikke for at få mærker - MEN
for at voldtage potten UHA-UHA.
Vi kommer fint igennem byen Linz,
det er en meget pæn by som floden
Donau løber igennem.
Vejene, som vi kører på ud af Linz,
løber parallelt med Donau og her er
meget flot.
Sidst på dagen får vi en MEGA-byge,
men vi når at komme i læ ved et supermarked og så køber vi en bolle,
som vi kan overleve på indtil aftensmaden.
I byen Grein ved Donaus bred slår vi
lejr for natten på en campingplads,
der er mange cyklister på pladsen.
Dagens etape: 323 km
Tirsdag den 25. juli 2006
Vi har bare sovet godt i nat, så efter
morgenmaden får vi hurtigt pakket
og kører op på landevejen igen.
Vi kører på landevej helt til Wien og
igennem Wien, måske var vi bare
heldige, men vi fandt den rigtige motorvej til Budapest. Ved grænsen til
Ungarn køber vi motorvejsmærker.
Selvom vi kører 120 km/timen bliver
vi ikke nedkølet - der er bare varmt.
Vi må tage motorvej til Budapest,
for den eneste vejbeskrivelse vi har
til Bikercamp Budapest er via motorvej, vi får fundet den rigtige afkørsel
inde i Budapest og der er vejene bare
dårlige, det er rigtig sporkørsel - kun
for ”Crossere”, men vi klarer skærene
og får fundet Bikercamp, som er en
villa med en hyggelig have med plads
til ca. 15 telte, der er 2 brusere og 2
wc’er, det er mest unge mennesker på
cykel der er her.
Vi har kørt 1949 km fra Aalborg til Bikercamp Budapest.
Dagens etape: 416 km
Onsdag den 26. juli 2006
Det er som om det gode og varme vejr
ingen ende vil tage, for der har bare
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været varmt i nat. Efter morgenmaden, som vi køber på pladsen, står der
Budapest på programmet.
Vi tager metroen ind til centrum hvor
vi besøger et stort marked, tager en
tur op ad ”strøget” og så ned for at se
pladsen, hvor der var kampe under
opstanden i 1956, og til sidst tager vi
en rundtur på Donau.
På vej hjem i metroen, får jeg stjålet
min pung i bæltetasken på ( under)
maven, men som Lis siger ”de er
eksperter og så må vi håbe de 700 kr.
falder på et tørt sted!”
Vel hjemme på campingpladsen hygger vi os med vin og læsestof.
Torsdag den 27. juli 2006
Jeg har sovet dårligt i nat, først var
der varmt og så har jeg udtænkt en
plan for at tyverisikre min bæltetaske,
jeg vil skære et hul i bæltetasken og
putte ”snøvsen” ind i tasken og første
gang jeg mærker noget - må jeg slå til
- MEN Lis siger nej - for som hun siger ”Tyvene går kun efter større ting”
- så ideen bliver droppet.
Vi tager det stille og roligt fra morgenstunden, for vi skal først på rundtur med bus i Budapest over middag.
Rundturen i Budapest er i åben bus,
så det er til at holde ud i varmen.
Der er mange ting at se i Budapest, og
efter turen finder vi et bord på en fortovscafe og får lidt koldt at drikke og
ser på folk som går forbi.
Fredag den 28. juli 2006
I dag har vi bestemt os for at køre
videre, op til en MC Campingplads
Magyar route 66 der ligger i det østlige Ungarn. Det går godt med at pakke
sammen, det går godt med at finde
ud af Budapest og det første lange
stykke foregår på landevej, men vi må
en tur op på motorvejen, for at få benzin. Der møder vi 2 piger i en ”RED
BULL-BIL” som giver os to dåser, som
smagsprøver, de smagte godt og så
var de kolde!
Efter vi kom af motorvejen, havde
vi svært ved at finde vej til campingpladsen, men det lykkedes.
Route 66 er en fin plads og har en god
beliggenhed, men der var øde, ingen
mennesker på pladsen, aftensmaden

fik vi på den lokale kro - store portioner og små priser.
Dagens etape: 216 km
Lørdag den 29. juli 2006
Der har været dejlig køligt i nat,
men kl. 6.00 begyndte naboens hane
at gale, så nu var vi rigtig kommet
på landet.
Op af dagen begyndte det at regne,
så vi kom ikke ud at køre, så vi gik
en tur ned til den lokale købmandsbutik, for at handle lidt - det er en
købmandsbutik, som man kun ser i
MATADOR, så det var helt nostalgisk.
Det var også dagen hvor vi fik skrevet
vores 45 postkort, aftensmaden spiste
vi på den lokale kro, som kun havde
en menu den aften, først gullaschsuppe, så schnitzel og hønsebryst
fyldt m. svesker og til sidst dessert
+ 4 store øl og 2 snaps til en pris af
150 kr. Det hele blev indtaget på
under 30 minutter (så hurtig var
serveringen BØVS!!) til musik fra
et 4 mands orkester. På vej hjem fra
dette æde og drikkegilde, begyndte
det at regne, lyne og tordne.
Søndag den 30. juli 2006
Det har lynet og regnet hele natten,
men vi er stadig tørre, der er kommet
en hollænder på pladsen så nu er vi
tre.
Det er blevet tørvejr, så vi kører ind til
den største by i nærheden, Eger. Inde
i byen er der en gammel borg, hvor
der er festival med riddere, jomfruer,
dansere og to bikere, solen skinner og
vi hygger os ved borgen.
På vej hjem til pladsen kører vi omkring et stort supermarked, hvor de
har alt og så har de åbent 24 timer
i døgnet. Aftensmaden spiser vi på
vores ”stamkro ”, hvor vi får lokal ungarsk mad og vin.
Under middagen beslutter vi os for
at køre videre i morgen, vi skal bare
finde ud af hvor vi vil hen - det sover
vi på.
Mandag den 31. juli 2006
Efter morgenmaden holder vi en lille
landskonference, hvor vi beslutter os
for at prøve at køre til Balatonsøen,
hvor vi aldrig har været, men hørt så

meget om.
Vi må igen igennem Budapest og det
gør vi i fin stil, men der er meget trafik og lastbilerne kører som det rene
Wild West.
Efter vi har kørt lidt frem og tilbage,
får vi fundet campingpladsen - Balatonfüred - der er god plads, og vi får
hurtigt teltet op at stå.
Om aftenen, hvor vi spiser på pladsen, møder vi Per og lykkelige Åse
med deres familie. Det er et par gamle
bikervenner, fra den rigtige ”Viragotid”, dengang hvor Virago MC
Club Nord bestod.
Dagens etape: 366 km
fortsættes...
Lis og Preben Jervild 1770
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Virago MC København
Torsdag den 30 november 2006 blev
Virago MC København stiftet, for
aktive ejere af Virago og Star som
turklub med udgangspunkt fra København og omegn.
Vi har besluttet ikke at have eget
klubhus, og vil primært fokusere på
at vi mødes den 3. torsdag i vintermånederne, nu hvor MC’erne sover
vintersøvn.
Vi vil deltage i åbningen og lukning
af Bakken, er ved at arrangerer fælles dag-/aftenture, arbejder på at
planlægge hyggeweekends til Sverige
i starten og slutningen af MC-sæsonen, og vil også deltage i nogle af de
mange fælles mc-arrangementer der

finder sted rundt om i landet i den
kommende sæson.
Vi forventer at have fundet mindst
to egnede samlingssteder inden mcsæsonen starter, som udgangspunkter
for vores fællesture, henholdsvis nord
for København (fx Mosehuset) og
syd-vest for København (fx Avedøre).
Dette og meget mere kan du læse om
på vores nye hjemmeside:
www.viragomckbh.webbyen.dk
Du er velkommen i Virago MC København, hvis du kører på Virago/
Star, er medlem af Virago MC Club
Danmark og er interesseret i at bidrage med forslag til at gøre klubben
til et hyggeligt mc-mødested.

Er du kommet til skade
i trafikken? – på jobbet?
i fritiden?

Så kontakt os på tlf. 3330 8990
for en drøftelse af din sag,
eller læs mere på
www.troelsnielsen.dk

Vimmelskaftet 41B, 3 - 1161 København K
Erstatning for personskade
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Du kan søge om optagelse via klubbens hjemmeside, når du oplyser
navn, adresse e-mail og hvilken MC
du kører på. Du vil derefter blive indkaldt til vores førstkommende klubmøde der i finder sted i Tårnby på
Amager, hvor vi også afholder klubbens første ordinære generalforsamling i slutningen af marts 2007.
Vi håber på godt kørevejr i 2007, og
glæder os til at komme på hjul igen,
vi ses derude.
På den nye klubs vegne
Kasserer Jens Grønlund (2893)
Merløsevej 14
2700 Brønshøj
Mobil: 22 52 42 53

Vindere i julekonkurrencen:
Rasmus Hrenczuk (3016)
Dragstar sweatshirt
Krumstrup 4
fra Yamaha
4270 Høng
værdi kr. 499,- (ex moms)
Frede Haahr (2539)
Vibens kvt 9b
2620 Albertslund
Bjarne Hrenczuk (2331)
Krumstrup 4
4270 Høng

Gavekort til
kludebutikken
værdi kr. 500,Sikkerhedsvest og
førstehjælpskasse fra
Topdanmark

Formanden modtog fem - 5 - kuponer i postkassen.
To kuponer var desværre mangelfuldt eller forkert
udfyldt.
Den rigtige kombination af 1, X og 2 var:
2XX 1XX X1X 1221
Løsningen stod øverst på side 2 med bitte-bitte små
bogstaver, lige over Virago-logo’et.
Tak for jeres deltagelse :o)
Tak til Topdanmark og Yamaha for flotte gaver :o)
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Steen’s Mc-Center Aps
Dornen 16 - Tarp - 6715 Esbjerg N
Salgsafdelingen: Tlf. 75 16 70 10
MC-lager/reservedele: Tlf. 75 16 70 33
Autoværksted: Tlf. 75 16 70 44

Motorcykler købes kontant
evt. bytte med bil eller campingvogn
Alle mærker tages i bytte
- stand og alder underordnet
Gerne finansiering
(forbehold for trykfejl)

Brugte velholdte YAMAHA Virago’er
Se billeder på www.steens-mc.dk

Årg. Model

Farve

Udstyr

Km

Pris

1992 XV 250

34

29.900

2000 XV 535

Tasker, sissybar, servicebog 16

69.900

1995 XV 535

Sortmetal

Sissybar

30

56.900

1999 XV 1100

Blå/Koks

Udstyr

20

114.900

1991 XV 1100

Sortmetal

17

79.900

1992 XV 1100

Rød/sølv

41

79.900

1997 XV 1100

Bordeaux/sort

12

109.900

1995 XV 535 S

Rød/sølv

36

63.900

1995 XV 535

Sortmetal

30

56.900

1998 XV 1100

Bordeaux

Fremflytter, sidetasker, toolbox

1987 XV 920

Rubinrød

Nysynet

64

49.900

1999 XVS 1100

Sort

Meget udstyr

32

114.900

1998 XVS 650

Blå/sølv

Tasker

13

84.900

1995 XV 535

Grønmetal

Meget udstyr

54

56.900

Effektpotter
Meget udstyr

106.900
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Motorcykel-minder (1)
Lovens lovligt lange arm - en historie fra det virkelige liv.
Jeg hørte klikket og mærkede den
snerrende smerte om håndleddet, da
en af de mange betjente brutalt iførte
mig håndjern. Et par store schæferhunde knurrede arrigt, da han greb
fat i mit lange hår og trak mig hen til
den ventende patruljevogn.
15 betjente var sat på opgaven, og
mængden af blinkende blå lygter
kombineret med de halsende hunde
havde på få sekunder forvandlet
Vestvolden til et borgerkrigslignende
inferno.
Hele denne indsats var iværksat på
grund af kun fire motorcyklister. Fire
motorcyklister, hvoraf jeg tilfældigvis
var den ene.
Da vi nåede politibilen blev jeg nærmest slynget op på kølerhjelmen og
kropsvisiteret for anden gang den
aften. Det syntes at skuffe dem, at de
heller ikke denne gang fandt den store
drabelige kniv, de ledte efter. Jeg var
bare lykkelig over, at jeg var komplet
ubevæbnet. Hvis jeg tilfældigvis havde haft så meget som en foldekniv på
mig i denne situation, havde jeg været
solgt til stanglakrids. Jeg hørte et hyl
bag ved mig, da Brænder blev slæbt
hen af asfalten, han …
Den dybe buldren af en stor v-motor rev
mig ud af et af mine talrige ungdomsminder, da sønnen entrede gårdspladsen
på sin larmende motorcykel. Unge mennesker, altid skal de larme, provokere og
være i opposition. Han trak hjelmen af
og smed jakken over dyret, hvorved han
afslørede to ting: den næsten skallede isse
og den drabelige tatovering af et dødningehoved som dækkede næsten hele højre
overarm. Hele hans fremtoning slører det
faktum, at han faktisk er et både fornuftigt
og sympatisk ungt menneske. Sådan har
det nok altid været. Vi har en tendens til
at lade os styre af forudfattede meninger,
en kendsgerning som jeg selv har oplevet.
Måske er der i virkeligheden slet ikke så
stor forskel på unge i dag og unge dengang. Den eneste iøjefaldende forskel jeg
kan få øje på er hårlængden.
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Den oplevelse som jeg indledningsvis startede med at referere
til, udspillede sig i halvfjerdserne
– 1975 – for at være helt præcis, og
min hårpragt på dette tidspunkt,
ville have kunnet give de fleste herrefrisører psykologkrævende depressioner. Skulderlangt, krøllet hår, der
i bagklogskabens skærende klare lys
må have været skræmmende for datidens ældre medborgere. Nå, men
tilbage til historien:
Dagen var startet med fælles
morgenmad i huset, hvor Amatørens
forældre boede. Amatøren hed i
virkeligheden Henning men havde
erhvervet sit tilnavn på sin evindelige
påtale om andres manglende professionalisme. Brænder, der i virkeligheden hed Kaj, men havde erhvervet det
lidet flatterende tilnavn på grund af
sit køretøj en MZ 150 trophy. Denne
benzinbrænder osede som en gammel
dieselvogn og havde en acceleration
som en moderne supertanker, til
gengæld var bremserne stort set ikke
eksisterende, ligesom den mest dominerende farve var rustrød.
Flipper havde også deltaget i dette
morgenmåltid. Flipper hed i virkeligheden Kim, men halvfjerdsernes
foretrukne rusmiddel var også et af
hans foretrukne rusmidler, hvorfor
han havde tilegnet sig dette lidt hippieprægede navn.
Efter morgenmaden tog vi til Gentofte, hvor vi med stor begejstring
overværede en Elvis-film.
Hvad filmen manglede i kvalitet blev
i rigt mål opvejet af tilskuernes næsegrus beundring for idolet, og efter
filmen indtog vi hotdogs i en mængde
som kunne have mættet en middelstor
indisk by.
Klokken var omkring to om eftermiddagen, og der var stadigvæk meget tid
tilbage af lørdagen. Derfor besluttede
vi os for at tage ud i naturen, for at
nyde det gode vejr.

Naturen betød i dette tilfælde Vestvolden ved grænsen mellem Rødovre
og Brønshøj. Men man måtte naturligvis proviantere på vejen, ligesom
man måtte sørge for ikke at komme i
underskud med væske. Derfor gjorde
vi holdt hos den lokale købmand.
Amatøren og jeg på hver sin Suzuki
380, Brænder på sin Brænder, mens
Flipper måtte tage til takke med pigekammeret bagpå Amatørens Suzuki,
da hans egen motorcykel efter en ekstrem acceleration var brændt sammen
og nu stod på værkstedet.
Efter at have foretage de absolut mest
nødvendige indkøb fortsatte turen
mod Røde Bro i adstadigt tempo.
Mest af alt tror jeg at Amatøren kørte
ved denne lave hastighed, fordi Flipper, som sad bag på ham, havde en
kasse øl i hver hånd, og et styrt ikke
alene ville være katastrofalt for Flipper, det ville også betyde en tragedie i
knuste grønne flasker.
Røde Bro er en slags overgang over
Vestmotorvejen, hvorfor dette var det
mest naturlige sted at vælge, hvis man
ønskede at opleve naturens fascination uden at komme for langt væk fra
civilisationen på samme tid.
Vi sang alle de Elvis-sange vi kendte,
alt i alt et omfattende repertoire for
fire teenageknægte, alt imens vi sørgede for smørelse af ganen. At denne
adfærd har kunnet virke stødende,
faldt os aldeles utænkeligt på det
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givne tidspunkt. Vi var jo blot nogle
unge mennesker, afkom af en socialt
marginaliseret gruppe, som hyggede
os på en aldeles uskyldig måde.
Jeg mener, det kræver faktisk en hel
del stemme, når man synger og samtidig skal overdøve en motorvej. Hvad
vi ikke tænkte på, var at nogle få,
ligeså socialt marginaliserede unge på
Nørrebro og Amager, i stigende antal
var begyndt at optræde på forsiden
af landets tabloidpresse under navne
som Dirty Angels, Galooping Goose,
MC-Nomads og Filthy Few.
Disse havde investeret deres relativt
begrænsede midler i nogle motorcykler og et par haglgeværer, hvilket under nogle uoverensstemmelser førte
til et par dødsfald.
Man kunne have valgt at tolke dette
som nogle tragiske hændelser afledt
af en utryg barndom, men pressen og
politiet valgte at anskue tingene fra en
anden vinkel. Tabloidpressen så deres
snit til at komme ud af agurketiden
og betalte disse unge med rigelige
mængder af øl for at stå med drabelige våben og hagekors, alt imens de
med ansigtet tæt op til kameraerne
kundgjorde at en bloddryppende bandekrig var begyndt.
Politiet, der så deres snit til flere bevillinger, støttede disse udtalelser, og
inden længe blev historierne gengivet
på en måde, der fik Chicagos gangsterkrige til at ligne latterlige bagateller i forhold.
I sammenligning med disse unge var

vi andre ikke at regne for andet
end amatører. Vi havde ingen
våben og havde, mig bekendt heller ikke slået nogen ihjel. Vores
forbrydelse bestod alene i vores
fascination af The King, vores motorcykler og så den kendsgerning,
at vi næsten havde tømt de to kasser med øl.
Ikke desto mindre havde en eller
anden person ringet til politiet og
sagt at hun (for det må have været
en dame) var blevet truet af fire
rockere på Røde Bro. Truet med
en springkniv at hun skulle give
dem tyve kroner(?), da hun ellers ville
blive voldtaget.
De tyve kroner burde have advaret
den vagthavende om, at der var ugler
i mosen. Selv med henblik på den efterfølgende inflation, var tyve kroner
et latterligt lille beløb at indkassere for
så frygtelig en trussel.
Vagthavende på stationen turde, med
henblik på den forestående ”bloddryppende bandekrig”, ikke tage nogen chancer og indkaldte et stort politiopbud til den forestående aktion.
Mørket havde sænket sig, og med
det også en gravlignende stilhed på
motorvejen. Der var fugt i den kølige
aftenluft, og man kunne i sin lettere
alkoholiserede tilstand forfalde til
sådan en slags resigneret eksistentialisme, hvis ikke stilheden pludselig
var blevet sønderflænget at talrige
ophidsede stemmer. Den nærmest
unaturlige ro var med et forvandlet til
et kaos af modstridende ordrer, de fik
os alle fire til at stirre på de tililende
med måbende mistro.
”Hænderne op på hovedet!” ”Læg jer
med ansigtet nedad og armene spredt
ud til siden!” ”Det er politiet!” ”I er
arresteret!” ”Rør jer ikke!”
Uanset hvilke af disse ordrer vi valgte
at følge, ville det automatisk betyde,
at vi ignorerede andre eller handlede i
direkte modstrid med dem.
Brænder lagde sig på jorden, hvilket

åbenbart blev opfattet som en provokation af den betjent, der havde brølet: Rør jer ikke!
Kim satte hænderne ovenpå hovedet,
hvilket var i direkte modstrid med
ordren om at lægge sig på jorden.
Amatøren og jeg gjorde dog det mest
utilgivelige, da vi stod som forstenede, hvilket var et regulært brud på
alle henstillinger.
Langt hår er absolut ikke at anbefale
i den slags situationer. En betjent fik
et solidt tag i mit nakkehår, samtidig med at han vred min arm om på
ryggen. Det er direkte ubehageligt,
at blive kastet ned på den regnvåde
asfalt, når man kun har en hånd til at
tage fra med, og man kan ikke undgå
at slå knæene. Selvfølgelig landede
jeg som den eneste i en vandpyt og en
betjent gjorde sit bedste for at drukne
mig, mens en anden gav mig håndjern
på. Mudderbrunt vand smager hæsligt, når man hele aftenen har skyllet
halsen i grøn Tuborg.
Da man havde sikret sig at håndjernene sad som de skulle, blev jeg hevet
på benene.
Nu om dage må de stakkels kriminelle tage til takke med engangsnylonstrimler, når de bliver arresteret, men
dengang var det kram i metal, som
borede sig ind i huden og efterlod
blodudtrædninger fjorten dage efter.
På samme måde som overfald, voldtægt og knivdrab i dag diagnosticeres
som den naturlige følge af en ulykkelig barndom, var den dengang blot
resultatet af manglende opdragelse.
Dette fik Flipper at mærke, da han i
sin forvirring spurgte, hvad fanden
meningen var med dette her. En betjent trak ham hen ad jorden i håret,
mens han spurgte ham, om han aldrig
før havde fået en røvfuld, for så ville
de da med glæde give ham en med
det samme.
En af schæferhundene blev grebet af
samme entusiasme for arbejdet som
omtalte betjente og snappede
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efter Brænder. Med henblik på dyrets
appetit udtalte hundeføreren omsorgsfuldt: ”Hvor er det synd, at du
ikke må æde ham!” Brænder var dog
heldig ikke at ende som hundemad
og slap et par mistede hårtotter og en
flænset læderjakke.
Denne aften må siden hen være blevet omtalt som meget ressourcekrævende, for vi blev hver især slæbt ind i
hver sin politibil.
At vi alle var dybt kriminelle, kunne
der ikke herske nogen tvivl om. Vi
havde alle de karakteristiske kendetegn som på dette tidspunkt i historien afslørede deltagere i bandekrigen.
Vi kørte motorcykel, vi drak øl og vi
gik klædt i sort lædertøj.
Det eneste problem var, at ingen af os
var bevæbnet med så meget som en
neglefil.
Jeg sad nu placeret bag i en politibil, med ikke mindre end to betjente
foran, og forvirringen over dette totalt
uforståelige sceneri snurrede rundt i
min hjerne, sammen med de begyndende tømmermænd.
Belært af Flippers hårde medfart vidste jeg dog, at jeg skulle være yderst
forsigtig i min måde at formulere mig
på. En uovervejet sætning eller et bandeord kunne betyde at begge betjente
ville yde deres bidrag til at rette op på
min manglende opdragelse.
Derfor spurgte jeg på den mest uskyldige og troværdige måde om de høfligst kunne informere mig om, hvad
jeg var anklaget for.
Jeg tror at selve sætningens formulering forvirrede dem og de vendte sig
begge mistroisk mod mig. Heldigvis
overbeviste synet dem om at de ikke
havde taget fejl. De havde med en virkelig kriminel at gøre. En velformuleret, ja endog troskyldig kriminel, men
dog trods alt en kriminel.
”Det ved du vist godt selv!” svarede
den ene. Jeg forsikrede ham med samme overbevisning som tidligere, at jeg
var aldeles uvidende om dette og nu
vendte den anden sig om.
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”Jamen, du ser jo også ud til at være
ren som nyfalden sne!” sagde han.
Dermed var diskussionen slut, og
ingen ord blev ytret, før jeg ankom til
stationen.
Jeg blev afført håndjernene på en
måde, der ville have været Hannibal
Lecter værdig omringet af betjente,
og måtte lægge nøgler og livrem i en
plastikbakke. Jeg kunne jo finde på
at hænge mig selv og på den måde
undgå at få min retfærdige straf.
Herefter blev jeg ført ned til detentionen, hvor et lidt komisk syn mødte
mig. Brænder, Flipper og Amatøren
var ankommet før mig, for deres
fodtøj stod placeret udenfor døren,
som havde det været et fornemt hotel. Indretningen i detentionen lod
imidlertid meget tilbage at ønske. En
plastovertrukket hynde på en støbt cementbriks, fire glatte vægge malet i en
ejendommelig farve som changerede
mellem pisgul og brækgrøn.
Her kunne man med fordel have tilkaldt en indretningsarkitekt. Farven
på cellen var muligvis praktisk med
henblik på det klientel som benyttede
den, men den var alt andet end hyggelig. Dette behøvede jeg nu ikke at
bekymre mig så meget om, for snart
blev lyset slukket, og farver og indretning fortonede sig i bælgmørke.
Klokken var to om morgenen, da jeg
blev hentet op til afhøring.
Efter en detaljeret beskrivelse af hele
min dag inklusiv opremsning af de
sange Elvis havde sunget i filmen, fik
jeg endelig historien om denne dame
som havde ringet op og fortalt om de
tyve kroner og trusler om voldtægt.
Efter at have arresteret os prøvede
man at finde damen, kun for at konstatere at adressen var opdigtet og
navnet ikke eksisterede.
Herpå blev vi bedt om at forlade etablissementet.
Udenfor stod vores motorcykler, de
var blevet bragt til stationen af Falck.

Vi var oprørte. Uskyldige som vi var,
havde ordensmagten tvunget os til at
tilbringe halvdelen af natten i detentionen, vi havde hudafskrabninger,
ødelagt tøj, blå mærker og frem for alt
havde vi mistet to kasser med tomme
flasker og den dermed tilhørende
flaskepant. Dette var uhørt. Dette
var urimeligt. Eventuelle sanktioner
overfor de ansvarlige måtte diskuteres
nærmere. Vi gjorde det eneste, man
kunne gøre i denne situation. Vi tog
på værtshus.
Den følgende dag ringede Amatøren
til Ekstra Bladet. I jagten på sandheden og flere læsere måtte dette overgreb ud til offentligheden, troede vi.
Problemet var bare at denne historie
kunne sløre læsernes virkelighedsopfattelse.
Måned efter måned havde man omtalt
motorcyklister som nådeløse mordere,
hvis en historie som denne slap ud,
kunne man risikere at give et nuanceret billede af denne gruppe.
Alt dette sagde avisen imidlertid ikke
til os. Man nøjedes alene med at fastslå at avisen ikke sympatiserede med
folk i sort lædertøj.
(Det følgende år blev sort lædertøj
lanceret i alverdens modehuse, så det
må have været en meget stor del af
befolkningen som avisen ikke sympatiserede med.)
Jeg havde på dette tidspunkt meget
overarbejde på jobbet, og dette tog al
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min tid de følgende dage.
Derfor var kun Amatøren, Flipper og
Brænder der tog på politistationen
den følgende dag for at indgive en
klage. De blev alle tre smidt ud af stationen.
Først da Amatøren indfandt sig med
sin far (som vejede tohundrede kilo)
nedfældede den vagthavende gruppens klagepunkter.

Efter dette så det ud som om alt var
gledet i glemmebogen, indtil to civilklædte betjente indfandt sig på min
arbejdsplads og bad om at få mig i
tale. Vi gik alle tre ned i firmaets frokoststue, men hvis jeg havde troet at
de ville høre mine kritikpunkter, tog
jeg fejl.
Jeg fik at vide at jeg på politistationen
havde slået en betjent ned. En handling der i det juridiske sprog kaldes
vold mod tjenestemand. Jeg bedyrede
naturligvis min uskyld og det fuldstændigt urimelige i denne anklage,
hvilket blev affejet med bemærkningen: ”Det kan du naturligvis godt
fortælle os, men der er fem betjente
som hævder at have overværet det, og
som er parat til at vidne mod dig. Og
hvem tror du, at dommeren i en retssag tror mest på? Fem betjente eller en
biker i lædertøj? Du står lige til seks
års fængsel.”
Jeg tror, jeg blev temmelig bleg, samtidig med at jeg mistede den sidste

tro på, at jeg befandt mig i et retssamfund. Så bleg at den ene af disse
civilklædte betjente smilende foreslog
en løsning på problemet:
”Betjenten som du anklages for at
have slået ned er villig til at trække
sin anklage mod dig tilbage, hvis du
til gengæld vil trække din klage mod
politiet tilbage.”
Jeg resignerede og de fik deres vilje.
Præcis samtidig med at dette fandt
sted, var Brænder, Flipper og Amatøren blev opsøgt hver for sig, og alle
havde de fået samme ultimatum.
Afslutningsvis skal det siges, at jeg siden
har haft mange hyggelige stunder med
politifolk, som jeg respekterer for deres
arbejde. Det danske politi betragtes som
værende blandt verdens mindst korrupte,
hvilket har givet meget status i omverdenen. Ikke desto mindre er jeg himmelhenrykt over at bikere i dag har et ganske
andet image end dengang.
Claus (2945)

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

Der kan tegnes dobbeltannonce
lodret eller vandret.
Lej en MC-transporter
For 1 eller 2 motorcykler
Max vægt 750 kg, Last max 600 kg
Ring for indfo:
LGudlejning v/Lars Guldborg
tlf. 21639522
indfo@lgudlejning.dk
www.lgudlejning.dk

Her er der plads til

Her er der plads til

din annonce - prisen er:

din annonce - prisen er:

500 kr. for 6 udgivelser

500 kr. for 6 udgivelser

Bestil ferieopholdet direkte ved ejeren af ferieboligen.
Se de gode muligheder for ophold i luksushusene på

Er I mere til hytteferie, camping eller ophold i ferielejligheder eller værelser, så se mulighederne på

Faktureringspris:
1.050 kr. - for 6 udgivelser.
Det er muligt at nøjes med
3 udgivelser - pris aftales særskilt.
Annoncering:
Per josefsen
pjf@vestas.com
Layout:
Gitte Salomon Hansen
redaktionen@viragomcclub.dk
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Køb/Salg/Bytte
Medlemmernes gratis markedsplads

Se større foto side 9

Redaktionen beklager:

Intet foto

Det går for stærkt ind i mellem, så i
sidste nummer kom jeg til at skrive
XV 535 route 66 i Lars’s annonce.
En sådan model findes jo som bekendt
ikke... Derfor ny annonce, og stor undskyldning til Lars.
Med rødmende kinder
GSH (394)

Sælges

Sælges

Søges

Virago xv 1100 årg 1998. 23.000 km.
meget flot stand. Silvertail udstødning, sissybar, nyt fordæk,

Til foråret forventer vi at skal have
motorcykel nr.2.

Medfølger: Læder-tasker, bagagebærer for mont på forgaffel, org lydpot.

YAMAHA VIRAGO XV 1100
årgang 1999, km. 23.000. Tofarvet
RØD meget flot. en ejer + mig. Står
som ny ,meget udstyr,blandt andet
ekstra lygter,tasker,frontskærm, m.m.
Lige lavet service,nyt batteri,bagdæk.

Pris: kr. 92.000

Pris: kr. 114.000

Henvendelse:
Michael Eeg (2981)
tlf. 22 34 19 84

Hendvendelse:
Oluf S. Andersen (2523)
tlf. 40 55 38 26

Så er der medlemmer, der har kendskab til, eller hører om, hvor der står
en XV250-Route66 i flot stand til små
penge, så hører jeg gerne fra jer.
Henvendelse:
Lars Guldborg (2943)
lg@12mail.dk
tlt. 21 63 95 22

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.
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NYHED!
XV1900
Midnight star

NYHED!
XV1900
Midnight star

XV1900 Midnight Star
259.998,- (lev. juni)

XV1900 Midnight Star
259.998,- (lev. juni)

XVS650A Drag Star

XVS650A
Drag Star
119.998,119.998,-

Yamaha anbefaler

Yamaha anbefaler

XVS1100A Drag Star
164.998,-

Forh. Jylland:
Telefon:
Sostack ApS ................................74 66 22 37
KS Motor ApS ............................76 42 40 00
Franz Kroons Eftf. I/S...............86 13 15 77
Bille MC .......................................86 57 97 07
Bike-Shoppen ApS ...................86 62 83 55
Harry`s Motorservice I/S .........86 42 22 98
Bank´s MC ...................................97 46 13 44

Thisted MC-Shop I/S ................97 92 48 87
Special ..........................................98 12 71 10

Køge MC-Center .......................56 65 26 19
Ny Masi Motor ApS..................59 45 90 20

Sjælland:
Fisker Motorcykler ....................35 35 81 31
Aagesen Motorcykler A/S.......36 72 18 72
P. Darling Sørensen ..................48 26 36 46
Masi Motor Næstved ApS ...... 55 70 10 11

Fyn:
E. Bruun-Larsen og Søn ApS....66 12 61 03

Forh. Jylland:
Telefon:
Sostack ApS ................................74 66 22 37
KS Motor ApS ............................76 42 40 00
Franz Kroons Eftf. I/S...............86 13 15 77
Bille MC .......................................86 57 97 07
Bike-Shoppen ApS ...................86 62 83 55
Harry`s Motorservice I/S .........86 42 22 98
Bank´s MC ...................................97 46 13 44

Bornholm:
Værkstedet..................................56 97 50 82

XVS1100A Drag Star
164.998,-

www.yamaha-motor-scandinavia.com

Thisted MC-Shop I/S ................97 92 48 87
Special ..........................................98 12 71 10

Køge MC-Center .......................56 65 26 19
Ny Masi Motor ApS..................59 45 90 20
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