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Forsiden:
Roadstar Warrior 1700, årgang ‘05
Tilhører Ellert Traustason (2757)

Fra redaktionen
I skrivende stund (6. februar) blæser milde forårsvinde,
og man tror jo næsten ikke, det kan nå at blive rigtig vinter. Men som nogen af jer måske husker, fik vi faktisk et
par meget rigtige vinterdage sidste år, lige i slutningen af
februar måned. Så hvor forårsagtigt vejret end arter sig,
må vi nok væbne os med tålmodighed lidt endnu.
Men det må da blive tidligt forår i år, når Bakken åbner
allerede den 13. marts!?
Undertegnede har i mange år hængt ud på bagsædet
og holdt øje med vigtige ting, som fx om køer nu rent
faktisk går, hvor køer bør gå, men sluttede den forgange
sæson med at flytte en plads frem på motorcyklen.
Jeg er endelig blevet selvkørende på en lille, fin 535’er.
Derfor glæder jeg mig ekstra meget til sæsonstart, for nu
behøver jeg ikke stå og glane misundeligt efter jer andre
- jeg kører selv :o) Strabadserne for at få kortet kommer
måske i News en anden gang, men det kan afsløres, at
både teori- og køreprøve blev bestået 1. gang!
Vi ses derude - GSH (394)

www.masi-import.dk
www.highwayhawk.com
tlf. 59 47 00 46
anviser nærmeste forhandler
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Nyt fra bestyrelsen
Hej alle - jeg håber I er kommet godt
over jul og nytår.
Tiden haster afsted, og nu er det ved
at være tid til vi igen skal på landevejen. Det går den rigtige vej mod sommer med forhåbentlig masser af sol.
Der er kommet en ny lokalklub på
Sjælland, som heder Virago Midtsjælland, og vi fra bestyrelsen vil ønske
dem velkommen.
Sæsonen starter tidlig i år, Bakken
åbner allerede den 13. marts, der er
Skærtorsdags træf i Esbjerg den 20.
marts og så er der åbent hus hos alle
Yamaha-forhandlerne den 1. april.
Allerede den 1. marts åbner en ny
Yamaha forhandler i Hillerød, efter sigende skulle han være et besøg værd,
så der er nok at starte med i den nye
sæson. Det er bare med at holde mc’en
pudset og klar.

Når I læser dette blad, har der lige
været afholdt to store mc-udstillinger,
i Tappehallerne på Sjælland som Turklubben stod for, og i Herning Messecenter i Jylland, som en flok jyder
stod for.
Jeg håber, at I alle var ude at se de nye
modeller og udstyr, som er kommet
på markedet i år, og der skal lyde en
STOR tak til dem, som har deltaget
i udstillingerne (ps: der kom mange
henvendelser fra folk som gerne ville
hjælpe til, tak for det).
Til slut kan jeg meddele at Top Danmark har opsagt deres aftale med os,
og som I kan se, er der ikke annoncer
fra dem med i bladet længere.
Opsigelsen vil dog ikke berøre de
forsikringer, som I har, og de 18 % får
I stadig.
Bestyrelsen vil tage kontakt til andre
forsikringsselskaber for at høre, om

vi kan lave en anden aftale, måske
endnu bedre, men det er for tidlig at
sige noget om endnu, da det er helt
nyt, men så snart vi ved noget, vil I få
svar omkring det.
Hvis i ringer til mig, må I gerne bruge
”vis nummer”, så jeg har mulighed for
at ringe tilbage.
Til slut vil jeg ønske alle et rigtig
varmt og TØRT mc år.
MVH
Formanden (1992)

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

Generalforsamlingstræffet finder
sted i weekenden 30. maj til 1.
juni i Lynge på Sjælland.

Arbejdsgruppen knokler for at
arrangere et kanon-træf, så sæt
X i kalenderen allerede nu!

Vimmelskaftet 41B, 3 - 1161 København K
Erstatning for personskade
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Info fra kassereren
Februar – det går mod forår… og vi
kan snart komme ud at køre… Det
eneste det virkelig drejer sig om..
Men vi er en klub – med vedtægter
og generalforsamling og alt hvad der
hører til. Og der er ikke længe til at vi
har generalforsamling. Denne gang
på Sjælland, så vi jyder skal ud at køre
en dejlig lang tur i år.. Det er ved at
være et stykke tid siden sidst..
Jeg glæder mig, og min dejlige skat
trænger til at trille nogle kilometer..
Men før vi nu når dertil, så skal vi lige
huske på vores vedtægter:

§ 4 Stk. 8
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen
i hænde senest 1. marts. Rettidigt
indkomne forslag skal bringes i sidste
”Virago News” inden generalforsamlingen.
Det vel sige at der stadig er tid. Kom
nu med nogle forslag.
Som nogle måske vil huske havde
bestyrelsen sidste år stillet forslag om
ændring af §7
Forslaget lød i al sin enkelhed som
følger:
Ændring af §7, stk. 6
Stk. 6 Clubrygmærker o.lign. vil blive
betegnet som uforenelig adfærd.
Foreslås ændret til
Stk. 6 Clubrygmærker båret på kørejakker og køreveste vil blive betegnet
som som uforenelig adfærd.
Bestyrelsen trak forslaget pga. den
megen debat for og imod og opfordrede medlemmerne til at komme
med input til, hvordan paragraffen
skal formuleres så den bliver mere i
trit med virkeligheden.

Hermed igen en opfordring. Formuleringen i vores nuværende vedtægter
er vag og kan tolkes næsten efter for
godt befindende.
Kom med nogle forslag – eller bare
nogle input.
Er der andet der skal reguleres – ændres – eller mangler vi noget. Så fat
pennen – eller bare tastaturet.
Fristen er d. 1 marts 2008.
Chefen (1683)
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Dæk!
Det kunne lyde som en kommando,
men er dog blot et tilbud om at blive
klogere på emnet - dæk.
Virago Midtsjælland inviterer nemlig
en foredragsaften om dæk, hvor Carsten Mortensen, Product Manager hos
Bridgestone Danmark A/S, kommer
og deler ud af sin viden.
Alle medlemmer i Virago MC Club
Danmark er velkomne til arrangementet.
Aftenens foredrag byder blandt andet
på gennemgang af MotoGP, dæktryk
og slid-egenskaber, og så bliver der
naturligvis også mulighed for at stille
masser af spørgsmål.
Carsten nøjes ikke med teoretisk
viden om dæk, for som mangeårig
motorcyklist, har han også stor erfaring fra ”den virkelige verden”.
Om sig selv siger han:
35 år, næsten to børn, samboende,
bosiddende i Ry.
”Fik min første avisknallert som 13årig (Puch Maxi) og har kørt tunede
Yamaha 4-gear fra 16-18 år (fy…)
Min første motorcykel blev købt hos
Brdr. Sejr, en gammel sort og sølvnisteret CB 400Four som jeg havde et
års tid – hold da kæ… hvor den rykkede i forhold til min knallert.
Min næste motorcykel blev købt hos
Rydberg’s MC, en Honda CB 750 Mini
Bol’dor som kostede mig en del penge
og derfor beholdte jeg den i 5 år.
Dernæst blev det til en Kawazaki
ZX10 ’88 – Den var jeg virkelig glad
for og havde den i 2 år, men så gik der
en indtægt fra husstanden, så…
Jeg lånte mig så lidt frem blandt klubbens motorcykler når vi skulle til træf
– fra XJ 600, FZ750, CBR1000 SC21,
FZR 1000 Exup og sidst men ikke
mindst GPZ 900 R.
Denne cykel var ombygget med ZX9R
for-og baggaffel og Mikuni fladspjældskarburatorer.
På vej hjem fra træf lørdag middag,
skulle jeg lige hilse på en kammerat
fra træffet, men de to forankørende
motorcykler på motorvejen måtte



Tid, sted og tilmelding
Onsdag 27. februar kl. 19.00
Virago Midtsjælland
Skolevej 4, 4532 Gislinge
Tilmelding:
Birger Johansen
tlf. 20 24 92 61
Tirsdag den 4. marts kl. 19.00
VMC Club Østjylland
Sognevejen 21, 8560 Kolind
Carsten Mortensen
Bridgestone Danmark

bremse for en bil – og så bremsede jeg
også. Jeg prøvede at dreje men mistede forhjulet og ramte min makkers
baghjul (uden han dog styrtede) og
gled ad motorvejen, og motorcyklen
(med åbne karburatorer) brød i brand
og udbrændte i vejkanten.
Den var kun ansvarsforsikret, så den
købte jeg af min klubkammerat – som
prøvet og beset.
Den blev genopbygget og jeg kørte på
den de næste 6 år.
Næste motorcykel var – og er stadig
– min Honda VTR 1000Firestorm ’97.
Jeg er blevet bidt af banekørsel og
har kørt i 9 år på bane. Har haft en
Yamaha Thundercat YZF 600 og har
nu en R6 fra 2003.
Ikke deltaget i DM, men bedste ”resultat” en 14. plads ud af 45 startende på
Brno-banen i Tjekkiet med Bikepromotion.de”
Det er med andre ord ikke en novice,
der står for foredraget, og vi glæder
os derfor til at byde velkommen til en
interessant og lærerig aften.
Der bliver hele tre muligheder for at
deltage, se særskilt info.
På vegne af Virago Midtsjælland
Birger Johansen (3101)

Tilmelding:
Jens Schmidt
tlf. 20 66 86 08
Onsdag den 12. marts kl.19,00
Custom VMC Esbjerg
Forum Kirkevej 53, 6715 Esbjerg N
Tilmelding til:
Per Josefsen
tlf. 75 15 77 38
Tilmelding nødvendig af hensyn til planlægningen.
Det er gratis at deltage, og
Virago Midtsjælland byder på en
kop kaffe.
Øl og vand kan købes til de
sædvanlige Virago-venlige
priser.
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Store legedag på motorcyklen
- for medlemmer med hang til at ha’ det sjovt

Så kom der tid og sted på forårets
køretekniske kurser med MC-Instruktørerne.
Undervejs i planlægningen har jeg
talt med mange, og mødt næsten lige
så mange forskellige undskyldninger
for ikke at deltage i sådan et kursus
- det er bestemt ikke her, I mangler
fantasi :o)
Jeg nævner lige de mest almindelige:

ves. Spørg bare dem, der har været af
sted flere gange.
- har ikke brug for det, da jeg har kørt i
mange år
Det er ikke farligt at køre lige ud, så
længe man slipper for uventede forhindringer. Kilometre på tælleren gør
ikke nogen til verdensmester.

- har ikke tid
Har du tid til en langtids sygemelding
med brækkede knogler og varige mén
(i bedste fald). Sæt X lørdag og drop
den sædvanlige søndagstur.

- skal ikke på kursus hos politibetjente
med mine larmepotter
Fra særdeles pålidelig kilde oplyses,
at politi’er bliver en smule hørehæmmede med alderen, så længe du ikke
kører med fri udblæsning.

- har ikke råd
Kig lige i skabet, hvad du ellers har
ofret at penge på udstyr og dimser til
motorcyklen og dig selv.

Det er både mit og bestyrelsens håb,
at rigtig mange af jer vil benytte sig af
tilbuddet. Der er stor risiko for, at det
bliver en både sjov og lærerig dag ;o)

- har taget sådan et kursus, da jeg tog
kørekort
Køreteknisk kursus kan ikke overdri-

Vi glæder os til at se dig :o)
GSH (394)

Pris og tilmelding:
Pris: 1.000 kr. pr. motorcykel
bagsæde passager deltager gratis.
Morgenmad og frokost inkluderet.
Mekaniker tilstede hele dagen.
Max 24 deltagere pr. hold
Tilmelding til:
Flemming Kirk
wildstar@mail.dk

www.mcinstruktoererne.dk

Hvornår

Hvor

Adresse

Lørdag den 3. maj 2008 kl. 8.30 - 16.15

Køreteknisk Anlæg Sydsjælland

Lundebakkevej 18 B, Toksværd
4684 Holmegård

Lørdag den 10. maj 2008 kl. 8.30 - 16.15

Kolding Køretekniske Anlæg

Vranderupvej 15
6000 Kolding

Manøvre- og bremsekursus
- det byder dagen på:
Henvender sig til alle.
Kurset varer ca. 8 timer, og vi starter
med teori til dagens øvelser, efterfulgt af
fysisk opvarmning af krop og maskine.
Grundlæggende principper vedrørende
bremseteknikker og balanceøvelser gennemgås.
Hver kursist bliver personlig betjent
- hele tiden !
Manøvre- og balancebanerne indeholder

bl.a. cirkelkørsel i stor, mindre og lille
cirkel, kort, lang og bred slalom, forskudt passage, “kludder-slalom”, “hurtigvende-øvelse” (paraplyen) og flere andre
øvelser.
Er I for gode.... så finder vi på noget
sværere..... ;-)
Dagen slutter med fælles evaluering og
kritik
Der vil hele tiden være 2 instruktører på
bremsebanen og 1 instruktør på manøv-

rebanen
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Opslagstavlen

Skærtorsdagstræf i Esbjerg
Skærtorsdagstræf, der arrangeres af MC Roadriders,
løber af stablen den 20. marts kl. 13.
Et par tusind motorcyklister mødes på torvet i Esbjerg, og kl. 15 køres der fællestur fra torvet til MC
Roadriders klubhus, hvor der vil øl og mad i lange
baner samt live musik.Der er mulighed for overnatning indenfor,eller i eget telt. Se evt. mere på www.
roadriders.dk
Virago-klubbens ”egne” vestjyder, Custom VMC
Esbjerg, kører med, men efter fællesturen fortsætter
de til klubhuset på Forum Kirkevej, hvor der i vanlig
stil er lagt op til en festlig Virago-aften. Også her er
der mulighed for overnatning, men kun udendørs (i
eget telt)!
Kontakt Per Josefsen, tlf 2368 2654 for mere info

Bakken åbner 13. marts
Virago-klubben mødes traditionen tro på
Langelinie ved Isbjørnen.
Kom i god tid - der er afgang senest kl. 17

Værd at skrive i kalenderen allerede nu:
Køreteknisk kursus - se side 7
Generalforsamlingstræf i Lynge 31. maj - 1. juni
Træf i Esbjerg 5.-6.-7. september

www.viragomcclub.dk
Åbent hus 1. april
Den 1. april holder Yamaha-forhandlerne åbent hus over hele landet, men
hos Masi i Næstved kan man allerede
i påsken kigge forbi til nyheder og
gode tilbud. Her der nemlig åbent:
Torsdag d. 20/3-08 kl. 10-16
Fredag d. 21/3-08 Kl. 10-16
Lørdag d. 22/3-08 kl. 10-16



Webmasteren mangler dine
fotos og andet stuff til vores
hjemmeside, hvor du også kan
søge råd hos andre, dele ud af
din erfaring, annoncere gratis
under køb/salg, eller give din
mening til kende om stort set
hvad som helst. Send dit indlæg
til wildstar@mail.dk

ECYCL
Så har man hørt det med! Gad vide,
om Kansas er et ufattelig kedeligt sted
at bo, eller om Andrew Cameron bare
er for nørdet...
Han har i hvert fald kastet sig ud i
at bygge en XV 250 om til en såkaldt
ECYCL. Altså en el-drevet motorcykel.
Redaktionen undres, og tænker på,
om det så ikke nærmere bliver til en
battericykel?
De tekniske specifikationer kan ses
på evalbum.austinev.org/757, her skal
bare lige nævnes den vanvittige topfart på 60 MPH (96 KPH) - man bli’r jo
helt vindblæst! :o)
Tak til Lars Guldborg (2943) for tippet

News

Side 9-cyklen

Yamaha XV1000 Gold Virago årgang
1985, tilhører Steen Rasmussen (2989)

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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En lille smuttur rundt i Europa (2)
Den følgende dag forlod de to campingpladsen i øsende regn og begav
sig af motorvejen gennem Appeldorn
og Arnhem mod Haag.
Omkring Antwerpen stødte man på
myriader af indfalds- og udfaldsveje
til motorvejen og det skyldtes alene
de overbærende og hjælpsomme
belgiske trafikanter, at man havnede
på den rigtige vej. Herfra drejede man
fra ved en lille by som hed Breda og
kørte i retning mod Gent. Umiddelbart udenfor en anden lille by som
hed Wachtebeke, fandt de en campingplads, hvor de slog lejr.
Skiltningen i Holland og Belgien
veksler undertiden mellem det mangelfulde til de direkte misvisende. Det
er ikke usædvanligt, at man kommer
til en rundkørsel, hvor der er et skilt
som viser den stik modsatte retning
af ens ønskede destination, mens
der på de øvrige skilte blot står ”Den
anden retning”. Spørgsmålet her er
så, hvor de to andre skilte som peger i
den anden retning fører hen(?).
Det var tørt og meget varmt, da de to
ankom til førnævnte campingplads,
hvilket fik fruen til højlydt at udbryde: ”Nej, hvor jeg glæder mig til at få
bukserne af.” At denne bemærkning
affødte en brunstig latter hos skolelæreren, var hun fuldstændig uforstående overfor.
Det var onsdag den 25. juli (den
følgende dag), da parret kørte til
Gent. En relativ stor by som er kendt
for produktion af klokker, men som
også har mange spændende gamle
bygningsværker. Det positive var, at
det var strålende solskin. Det negative var, at Tour de France havde haft
denne by som udgangspunkt, da man
startede cykelløbet. Dette gjorde, at
ægteparret bogstavelig talt kørte i
knust glas, da alverdens ølflasker og
glas var havnet i stenbroen fra de
tusindvis af tilskuere. Læreren priste
sig lykkelig over, at han havde fået
monteret nye dæk på Viragoen inden
han kørte hjemmefra. Den punktere-
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de heldigvis ikke, men det var
med nerverne uden på tøjet,
at han trillede rundt i byen.
Ved samme lejlighed priste
han sig lykkelig over det gode
vejr, for Gent gaderne overalt
var brostensbelagte gennemskåret af sporvognsskinner.
Ikke ligefrem nogen motorcykelvenlig by. På byens torv
afførte fruen sig de varme
goretexbukser til stor morskab for de forbigående, og de
to begav sig på sightseeing.
Det var blevet torsdag morgen og parret begyndte at
pakke lejren sammen. Det
undrede dem begge, at græsset var så fint slået, på trods af at man
aldrig så eller hørte en plæneklipper i
området. Forklaringen skulle vise sig
at være meget enkel. I skumringen
og daggry var området invaderet af
kaniner i hundredvis, hvilket forklarede de utallige kæmpestore huller
overalt i terrænet. Dette måtte være
en plage, eftersom disse små gnavere
formerede sig eksplosivt.
Man vinkede nu farvel til de omkringliggende hollændere og kørte
mod Brussel.
Da de nåede Charleroi var vejret overskyet og køligt, men ved Namur skinnede solen igen varmt. Herfra gik det
ad snoede veje, flankeret af mægtige
klipper langs floden Meusse.
Der herskede en nærmest sydlandsk
stemning over området med flodpramme og hvidkalkede bindingsværkshuse. Ved middagstid kørte de
gennem en lille hyggelig by; Profondeville, hvor de så skilte til en
campingplads. Det ældre ægtepar
som drev stedet kunne kun fransk, så
dialogen var stærkt begrænset, men
det var søde og venlige mennesker
og prisen var under en tredjedel af,
hvad andre pladser krævede. De slog
lejr under en stor hængepil og rullede
derfra til byen Dinant. Det var vidun-

derligt at cruise af sted med 90 på de
idylliske veje.
Dinant er, på trods af en beskeden
størrelse, stærkt præget af turisme.
Fortovscafeerne er, grundet byens
placering mellem klipper og floden,
indrettet således at gæsterne sidder
under halvtag på den ene side af vejen mens selve cafeens køkken og bar
befinder sig på den anden side. Dette
medfører at de stakkels tjenere og
servitricer konstant skal krydse den
stærkt trafikerede vej med overlæssede serveringsbakker til og fra disse
halvtag. Et temmelig livsfarligt job.
På sydsiden er indgangen til Dinant
flankeret af to tredive meter høje
klipper og passagen er så smal, at
selv mindre autocampere må klappe
spejlene ind for at komme igennem.
En foranstaltning som begrænser den
tunge trafik til og fra byen en hel del.
Fredag forlod parret teltpladsen i
Profondeville og kørte gennem Dinant til Rochefort (ja, den er kendt for
sine oste). Her besøgte de Grotte de
Lorette, en drypstenshule med et utal
af gange, hvoraf nogle var så store,
at man kunne parkere en jumbojet i
dem. Guiden som viste rundt, talte
primært hollandsk og fransk, men
gav sig ind i mellem tid til at forklare
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fænomenerne på engelsk for skolelæreren og hans kone.
Efter Rochefort kørte de til Hans sur
Lesse, en lille by, hvor man i en park
havde ulve, bjørne, vildsvin og hjorte
gående frit omkring. Alle de dyr som
engang havde været en naturlig del
af den belgiske fauna. Problemet med
dette var blot, at transporten rundt i
denne park foregik i vogne med tæt
gitter, trukket af en traktor.
Nu led hverken læreren eller hans
hustru af klaustrofobi, men dette var
midt i turistsæsonen og vognene var
fyldt til bristepunktet med hylende og
skrigende børn. Dette mindede skolelæreren for meget om hans hverdag
på arbejdet, hvorfor en ellers spændende attraktion blev valgt fra.
I stedet frekventerede man en lille

restaurant i nærheden, hvor man
bestilte omelet jambon. Som en helt
naturlig del fulgte et kæmpe fad
pommes frites med skinkeomeletten,
en temmelig ejendommelig sammensætning efter lærerens mening.
Der var imidlertid noget som undrede
ham langt mere end de kulinariske
ejendommeligheder. Blandt de mange
andre gæster på restauranten sad en
flok højrøstede arbejdsmænd som

hver især indtog overdådige fade med
salat. Hver gang en ny mand sluttede
sig til selskabet blev han mødt med
overdådige kys og kram fra de øvrige.
At denne yderst hjertelige hilsen var
en helt naturlig del af landets kultur,
gik dog snart op for parret.
Fra Hans sur Lesse kørte de nu gennem St. Huberts skovrige områder.
Her var smukt med bløde kurver og
behagelige stigninger. De passerede
en restaurant under navnet Grand
Virage og navnet lignede viragologoet
så meget, at skolelæreren standsede
og tog billeder af det med XV 750’eren
i forgrunden. Virage betyder sving,
hvilket måske gør, at Viragoen befinder sig rigtig godt i disse områder.
Vejret skiftede lidt mellem sol og
regn, men det var
egentlig ikke så
ubehageligt, da
afstandene mellem byerne kun
var tyve-tredive
kilometer, hvilket
gjorde, at man
kunne snuppe
sig en kop mocca,
når det så aller
sortest ud.
Om aftenen
gjorde ægteparret holdt ved en
lille restaurant
for at indtage
aftensmaden.
Det kan være
en blandet fornøjelse at bestille mad
på et sprog som ligeså godt kunne
være kinesisk for en. Dels kan man
forfalde til en ensformig kost fordi
man måske kun kan ord som poulet
(kylling) eller jambon (skinke). Man
kan også vove sig ud på dybt vand
og bestille hvad man tror er et solidt
måltid mad. Således mindedes skolelæreren engang, hvor han bestilte en
menu, som findes anført på stort set
alle spisekort i Frankrig, Belgien og

Luxembourg, nemlig Filet Americane.
Selve ordlyden får en til at tænke på
en stor beskidt amerikansk bøf, men
sandheden er en anden. Filet Americane er råt hakket oksekød, som
slet ikke nogen som helst lighed med
tatar, da det kødkvaliteten er ringe og
fyldt med fedt og sener at det serveres
med varme kartofler og sauce er kun
en ringe trøst, hvis man ikke ligefrem
er vegetar.
Nemmere var det dog nu, da han
belært af tidligere tiders fejltagelser
undgik denne ret på spisekortet og
i stedet bestilte Steak avec pommes
frites.
Bøfferne som blev placeret foran dem,
var på størrelse med lokumsbrædder,
ligesom skålene med salat og pommes
frites var enorme. Skolelæreren fik
ved denne lejlighed øget vægten på
sin i forvejen lettere korpulente skikkelse. At han allerede dagen derpå
ville forbrænde det meste af dette
overdådige måltid, var han endnu
lykkeligt uvidende om.
Dagen startede med regnvejr, men
efter en del venten besluttede man sig
for at køre ind til Namur. På klipperne over denne by knejser et gammelt
slot, Citadellet, men vejen derop var
trods hårnålesving og våde brosten
overkommelig. Her oppe fra havde
man en flot udsigt over byen.
Da de to senere forlod byen og kørte
tilbage til Dinant, var det også helt i
tråd med fruens eventyrlyst, at man
skulle udforske det slot, som også her
var hævet højt over byen. Problemet
var bare at adgangen til dette bygningsværk foregik ad en stejl trappe
med ikke mindre en 450 trin.
Skolelæreren stønnede udmattet bare
ved synet af den trappe, som førte op
til toppen, og kun fruens skarpe overtalelsesevne kombineret med en kritik
at herrens figur, fik ham overtalt til at
forcere trappen.
Under højlydt jamren tilsat eder og
forbandelser over den vanvittige byg-
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gjorde ikke ligefrem vejret mere
opmuntrende.

ningsarkitekt som havde fostret den
idiotiske ide at placere slottet så højt
oppe, traskede skolelæreren opad. Det
viste sig imidlertid at den trappe, som
fra bunden havde virket uendelig,
kun dækkede en fjerdedel af opstigningen. Læreren styrtede pustende
omkuld efter den første etape, hvilket
fik de forbipasserende til at iagttage
ham med bekymrede blikke.
”Kom nu, det er da dejligt at få rørt
sig,” smilede fruen opmuntrende.
”Javist,” gispede han, ”Turen kan
varmt anbefales til alle masochister
og andre selvpinere”
Den kommunalt ansatte underviser
var en kollaps nær, da parret omsider nåede toppen. ”Her er da en flot
udsigt. Synes du ikke?” spurgte fruen
med begejstring i stemmen. ”Jeg ved
det ikke,” stønnede skolelæreren,
”udmattelsen har givet mig synsforstyrrelser og sløret mit blik.”
Det var blevet søndag og regnen silede ned. Fra sin plads i teltet kiggede
parret ud på de omkringliggende
campinggæster.
Belgien burde tildeles en eller anden designpris for deres evne til
at konstruere verdens grimmeste
campingvogne. Irgrønne skrumler,
der ligner skurvogne beklædt med
bølgeblik plader og buede tage fra udrangerede togvogne, er ofte udbygget
med ejendommelige hjemmelavede
udestuer og pyntet med havenisser og
plastikstorke. At beskue disse vogne
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Hen imod klokken ti ophørte
skybruddet dog,
og man fik pakket teltet sammen
og forlod campingpladsen. For
at komme videre
sydpå, skulle
de igen gennem
byen Dinant, men denne gang foregik
turen på højre side af floden Meusse.
Trods de sorte skyer og de regnvåde
veje besad stedet en egen skønhed
med hektisk aktivitet på floden og
postkortlignende skove og bjerge i
baggrunden.
Omkring middagstid ankom man
til byen Givet, hvor man tankede op.
Uden at vide det, var parret pludselig
kørt ind i Frankrig.
Turen gik nu videre gennem byer som
Beauraing, Bieve og Bouillon. Det
småregnede hele dagen, men kulminerede omkring klokken to, hvor parret besluttede sig for at spise frokost
på en restaurant. Det tog en halv time
inden maden blev serveret, hvilket
under normale omstændigheder
ville have
været et
irritationsmoment.
Denne
dag hilste
parret dog
ventetiden
velkommen. De
befandt
sig på en
varm, tør
krostue,
mens himlen for alvor havde
åbnet for
sluserne og

regnen væltede ned.
Efter måltidet gik det videre gennem
Florenville, Tintigny, Etalle, Arlon og
Fauvillers. Det var omkring spisetid,
da parret ankom til en campingplads
langt, langt ude på landet.
Almindeligvis kunne Viragoen køre
omkring hundrede miles på en tank,
men da man ikke havde set nogle
benzintanke på vejen, havde man
tilbagelagt ikke mindre end 110 miles.
Man kørte med andre ord på de sidste
dampe, og skolelæreren mindedes
mekanikerens advarsler om ikke
at køre den lille 535’er tør, da der
sandsynligvis stadig var en del skidt i
benzintanken.
Ægteparret havde fået en hyggelig
plads mellem kæmpegraner henvist
af en usædvanlig kvinde, som både
beherskede tysk, fransk, hollandsk og
engelsk.
”It’s kind of shady, but I guess it doesn’t matter today,” forklarede hun og
så op på den blygrå himmel.
Parret var i færd med at indtage
aftensmaden, en gang frysetørret
vildmarksgryde, da det var søndag
og man derfor ikke havde kunnet
handle, da stilheden blev sønderflænget som med et rustent barberblad.
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være ren dødsforagt, som gjorde
føreren på denne chopper i stand til
at følge med. De gange, hvor man
normalt havde set choppere køre med
lang forgaffel, foregik det altid i uhyre
adstadigt tempo rundt i svingene.

Det tordnede så jorden skælvede, men
tordenskraldene lød tusinde gange i
minuttet. Konklusionen måtte være,
at den altoverdøvende buldren ikke
skyldtes vejret, men ankomsten af to
Harleyer. Med deres enorme forgafler
gjorde de holdt ved siden af læreren
og hans kone, hvilket affødte den
naturlige snak om motorcykler, choppere og lovgivning.
Da skolelæreren den følgende dag
kravlede ud af teltet, stod den ene af
Harleykørerne udenfor.
”Solen skinner,” udbrød han henrykt,
”Jeg havde helt glemt hvordan den
så ud.” Javist solen skinnede, men
paradoksalt nok var det koldere end
det havde været i lang tid.
Receptionisten havde forklaret læreren og konen at den nærmeste benzintank lå omkring ti kilometer borte
i Martelange.
”Er det i Frankrig?” spurgte læreren,
der kunne se en eller anden grænse
på kortet.
”Luxembourg,” svarede hun.
Martelange var i Luxembourg, men
ligesom overalt, hvor man færdedes i
Belgien, kunne man kun se grænserne på kortet og på de skiftende nummerplader. Man kunne bevæge sig
mellem Holland, Belgien, Tyskland,
Frankrig og Luxembourg uden nogen
sinde at opdage nogle grænser.
Efter at have tanket op, kørte de nu
mod Bastogne, Vinseler og Wittz.

Parret erfarede at Luxembourg besad
en sjælden skønhed med tætvoksende
skove, stejle stigninger og hårnålesving. Grænsen mellem Belgien og
Luxembourg var ikke bare en fysisk
grænse, men også en økonomisk. Her
var husene større, smukkere og mere
velholdte.
Der er noget drengerøvsagtigt betagende ved at smide en Virago rundt
i hårnålesving og brøle op af stejle
stigninger. En kørsel, der konstant fik
den mere fornuftige kone til at sakke
bagud og endte med at skolelæreren
ofte måtte vente på hende.
Det var ved en sådan lejlighed, at
lyden af en større flok motorcykler
pludselig fyldte luften. Femten lavtflyvende racere passerede nu læreren
med et omdrejningsniveau, der
måtte befinde sig
faretruende tæt
på det røde felt.
Alt dette var der
dog ikke noget
mærkeligt i.
Det mærkelige
var, at der midt
inde i flokken
kørte en buldrende Harley
med lang forgaffel og et Massey
Ferguson bagdæk. Det måtte

De følgende timer skiftede skiltningen mellem tysk og fransk. Ikke fordi
parret på noget tidspunkt passerede
nogen grænser, men fordi man befandt sig tæt på Tyskland. Det var dog
ikke desto mindre forvirrende, når
man ikke vidste om man rent faktisk
befandt sig i Luxembourg, Belgien
eller Tyskland.
Parret kørte gennem byer som Diekirch, Clervaux, St. Vith, Schoenenberg, Büllingen og Amel, før de ankom til campingpladsen i Diedenberg.
Trods det tyskklingende navn lå Diedenberg i Belgien. Ikke alene lå det
i Belgien, det lå også et stykke oppe i
bjergene, hvilket gjorde, at parret vågnede op næste morgen og frøs som to
små hunde i kort snor.
Skolelæreren iførte sig hurtigt sit goretextøj og gik ud for at brygge kaffe.
Udenfor teltet standsede han imidlertid op med åbne mund og polypper. Store isflager dækkede Viragoen
ligesom campingbordet så ud som om
det var glaseret. Intet under at man
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syntes, at det var koldt. Det knasede
som glas der knuste, da han trykkede
på sadlen.
Da parret senere kørte gennem Diedenberg, måtte skolelæreren erkende, at selvom han trillede gennem de
smalle gader med 2000 omdrejninger,
lød det alligevel som om man affyrede et maskingevær mellem husene.
Hvad måtte en Harley med fri udblæsning så ikke lyde som her?
Nu gik turen gennem St. Wittz (igen),
Prüm, Gerolstein mod Daun.
De ankom til Cochem ved totiden og
glade over, at de omsider var i Tyskland, så de frem til et solidt tysk måltid mad. Det blev der ikke noget af.
Tirsdag er ruhetag i Tyskland og
overalt blev de mødt med skilte som
lukket. ”Fandens,” bandede skolelæreren ”Her troede jeg lige, at jeg
omsider var kommet til et civiliseret
land. Det er sgu ikke underligt, at de
tabte krigen.”
Det lykkedes dog fruen med sine
sædvanlige pædagogiske evner at
berolige ham.
Alene den kendsgerning, at de to
Viragoer var stillet på en parkeringsplads udenfor Jysk Bedlager viste jo,
at Lars Larsen i det mindste fandt
landet civiliseret nok til at banke en
butik op her, og hvad der var godt
nok for Lars Larsen, måtte nødvendigvis også være godt nok til dem.
Det lykkedes parret at finde en krostue på første sal, hvor de kunne få
varm chokolade og apfelstrudel (varm
æblekage) med iskugler og flødeskum.
Efter således at have overlevet og
underveget den overhængende
hungerkatastrofe, følte skolelæreren
sig meget bedre tilpas. Han var nu
i stand til at bemærke Moselflodens
dybgrønne vand spejle solen i tusindvis af sølvskinnende krusninger.
Han så de majestætiske bjerge, de frodige grønne drueklaser og de hvide
bindingsværk huse med postrøde
blomster i de mange altankasser.
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Da han en
halv time senere cruisede
af sted langs
Mosel blev
han hensat i
en nærmest
euforisk tilstand. Motorcyklen kørte
ikke mere end
70, men det
var en perfekt
fart til også
at få tid til at
beundre de
trappeformede klipper,
de allestedsnærværende vinranker og de spidse
kirkespir, som strakte sig mod den blå
himmel.
Dovent gled de kilometerlange pramme ned af floden, transporterende
alverdens gods. Ukrudt klatrede langs
vejens stensætninger, og ved flodens
bred voksede pil, poppel, ahorn og
alskens buskads.
De gjorde holdt og satte sig ved flodbredden, hvor de lyttede til vandets
klukken og ændernes plasken. Atter
steg de på motorcyklerne og lod sig
transportere langs det smukke sceneri
i afslappet tempo.
Tredive kilometer fra Bonn fandt
de en campingplads, hvor de nød et
kæmpe glas iskoldt fadøl, inden de
slog teltet op. De befandt sig i en dal
omgivet af skov og bjerge.
Det var koldt, den følgende dag. De
havde drukket kaffe, spist boller fra
nærmeste supermarked og pakket
sammen. Udenfor en forretning viste
et termometer temperaturen 5 grader,
da de kørte forbi den. Det ville være
rart, når solen fik mere magt i løbet
af dagen. En flink tysker forklarede
dem, hvordan de skulle slippe gennem Bonn og langsomt begyndte
turen hjemad. Det havde været en
spændende tur trods det meget skiftende vejr.

En ting var sikkert. Ardennerne var et
rejsemål, som de ville anbefale andre
bikere. Overalt hvor de havde bevæget sig rundt i Europa, var de blevet
mødt af venlighed og hjælpsomhed. Det eneste tidspunkt, hvor den
positive indstilling overfor turister
savnedes, var da en stakkels tysker
havde placeret sig i forkert vognbane i
Sønderjylland.
”Det er godt nok dejligt, at man ikke
behandler turister sådan syd for
grænsen,” tænkte skolelæreren ved
lyden af de mange bilhorn.
Dumpe (2945)
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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 kontakt

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

1991
1992
2005
1999
2001
2004
1994
2001
2000
1998
1995
1988
2000
2000
2002

Model, farve, udstyr

XV 1100 sortmetal, ny vindskærm + nye sidetasker
XV 1100 Virago rød/sølv, effekt potter, fodplader, fremrykker, ekstra lygter,
ny vindskærm + nye sidetasker
XVS 650 Dragstar sort, fuld servicebog, 3 års garanti på motor og gearkasse, vance & hines udstødning, fremflyttersæt, fremtræder som ny
XV 250 Virago koks, topbox + sidetasker, 1 ejer, fuld servicebog, 2 nye
dæk, vindskærm, nysynet
XV 250 S, Koks/sort, 1 ejer, fuld servicebog, fremtræder som fabriksny og
100% original
XV 535 DX Grøn/perlemorshvid, sissibar, fuld servicebog
XV 535, turkis, styrtbøjler, toolbox, sissibar, fodplader, highway hawk spejle
+ dæksler til karburator, nyt fordæk, har lige fået stor service.
XV 535 Virago DX grøn, fuld servicebog, vindskærm, toolbox, sidetasker
+ sissibar
XV 535 Virago DX sort/bronce, nyt bagdæk, nyt fordæk, ny serviceret,
lædertasker, fremflyttersæt, sissibar, 2 ekstra lygter, toolbox, chrom håndtag,
highway hawk spejle m.m., udstyr for ca. 15.000 kr
XV 750 Virago Bourdeaux/gul, 1 ejer, sissibar + bagagebærer, sidetasker,
toolbox, styrtbøjle med ekstra fodhviler, vindskærm
XV 750 Virago bordeaux/sort, 2 nye dæk, servicebog, crom håndtag, toolbox, trådhjul
XV 920 sort, hårde sidetasker, effekt udstødning, ekstra crom, sissibar +
bagagebærer, ny synet
XVS 650 Drag Star hvid, sissibar, sidetasker, rask udstødning, høj styr,
ekstra lygter, armerede bremseslanger
XVS 650 Dragstar, lilla, effektudstødning, sissibar, chrom håndtag, nyt
fordæk
XV 535 S, grøn/perlemorshvid, har fået alle service, 1 kvindelig ejer, står
100% original.
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Ny Yamaha forhandler i Hillerød
1. marts 2008 åbner dørene til MC Center i Nordsjælland.
René Henriksen, der sammen med sin
kone Tina står for forretningen, siger
selv følgende om målsætningerne:
”Vi håber med etablering af MC Centeret Nordsjælland, at kunne tilbyde
mc folket i Nordsjælland en forretning med et bredt sortiment af både
udstyr og tilbehør.
Samtidig tilbyder vi også et værksted
med det nyeste indenfor værktøj og
udstyr og selvfølgelig en personalestab, der kan servicere kunderne på
en åben og professionel måde, både
på værkstedet og i forretningen.
Kundernes tillid til MC Centeret
Nordsjælland er vores fundament, og
vi vil altid arbejde for at sikre, at vores
kunder får både god service, rådgivning og en oplevelse med på vejen.
Vores målsætning er at yde den bedst
tænkelige service, overholde aftalte
tider og priser, og vi kontakter altid
kunden, hvis pris eller tid mod forventning skulle skride.”

I forretningen findes også Palermo
cafe, og om den siger René:
Palermo´s Café er lavet for vores kunder, så de kan sætte sig med en kop
kaffe eller et glas saftevand, og få sig
en sludder med andre mc freaks. Man
kan også se lidt spændende video
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eller kigge i
brochure fra
YAMAHA,
IXS, MCSelect og de
andre leverandører.
Alle er altid
velkomne til
at komme forbi til en kop kaffe, eller
bare slå sig ned i vores røde lædersofaer og nyde livet.
Skulle nogle have lyst, kan vi altid
samle nogen stykker til at køre en
søndagstur, som vi arrangerer, med
udgangspunk fra MC Centeret Nordsjælland.”
René har med sine mange års erfaring
i branchen, fingeren på pulsen og han
har naturligvis set den store interesse
for at sætte sit personlige præg på motorcyklen. Derfor tilbydes dette også
til interesserede:
”Vi opretter et custom værksted i
kælderen, hvor vi tilbyder kunderne
at ombygge deres mc, så man får en
personlig og unik custom bike.
Vores leverandør, som er bla. Thunderbike og AME, leverer custom

udstyr, der opfylder alle EU krav.
Det betyder at cyklen uden problemer
kan synes efter ombygningen.
Vi har blandt meget andet mulighed
for at udstyre en mc med bagsvinger
og egerfælge op til 240”, forlænget
tank, lufttragt, en forlænget 9, 14 eller
18 graders forgaffel, ja, jeg kunne blive
ved. Men kig hellere ind i forretningen og få lidt inspiration og en snak
om tingene”, slutter René.

Tina & René Henriksen glæder sig til
at holde reception den 1. marts kl. 13
i de ny-indrettede lokaler på Ægirsvej
15 i Hillerød
Daglige åbningstider finder du på
www.mccn.dk

News

Sælges - Virago 920

Efter mange overvejelser har jeg nu
valgt at skifte 920’eren ud med en
Virago 1100.
Derfor sælghes Virago 920, indregistreret 1. gang 8/4 1988, kørt 36.000
km, sænket 6 cm, nyt batteri, nye dæk,
changerende lakering fra MC-Maleren
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(mc-maleren.dk), kører upåklageligt
Pris: 40.000 kr.
Henvendelse:
Tonny Jensen (448)
Tlf. 20 13 10 67
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Sælges - Virago XV 750

Yderst velholdt Virago XV 750 sælges
Årgang: 1994
Km.: 27.300
Pris: 76.600kr.
Henvendelse:
Per Josefsen (2792)
Tlf. 23 68 26 54
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Sælges - Virago XV 1100
1989, med afgift og plader - skal synes.
Motor ’91, km 35.000 – sort org. Harley mat
Bred forgaffel 5” udlagt + 10cm forlænget (DPM)
Ducktail bagskærm
Travelcade saddel
DPM luftfiltre
18l tank
Porkerpipes udstødninger
Egerfælge (støbt fælg med forkromede blade medfølger)
Fremflyttersæt
Saddlebag supports
Ombygget speedometer, choker, samt tænding.
Står pæn i chrom og lak (små ridser på tank)
Kører perfekt.
Mangler ved klargøring til syn:
Org. gaffelbro medfølger til syn.
Pris: 88.000 kr.
Henvendelse:
Krølle (498)
Tlf 26 37 60 65
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Sælges - Virago XV 1100
1991. uden afgift og plade – skal synes.
Papirer haves (har været toldsynet, ingen typegodkendelse nødvendig – afgift
ca. 37.000 kr.)
Motor 1989 km ca. 30.000km – (sort org.
Harley mat. -nyrenoveret ca.100 km
siden)
Nye lejepander, plejlstønger, hovedlejer,
cylindre, stempler og ringe.
Mgl. Ved klargøring til syn:
Dæmpning af forgaffel
Udluftning bremser
Montering af org. Udstødninger (medfølger)
Pris: 18.000 kr.
Henvendelse:
Krølle (498)
Tlf 26 37 60 65
EKSTRA
Org. Tank, skærme og sidedæksler, forgaffel, bagsvinger+ differentiale, DPM styr med speedo ophæng, starter+ starter kobling + meget
mere medfølger ved samlet salg af begge motorcykler.

Pris ved samlet salg: 99.000 kr.
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Køb/Salg/Bytte
Medlemmernes gratis markedsplads

Sælges - MC tøj

Rigtig gode jakke + bukser i Gore
Tex,varme og lette, Jeans m. kewlar,
overtræks bukser, støvler, handsker,
hel og halv-hjelme, m.m.
Str. Medium og Small - Vi sælger da
vi grundet sygdom har solgt MC’en
Henvendelse:
Erik og Anne Krusegaard (374)
Tlf 59 55 80 15
Mail 1952@privat .dk

Se også køb/salg på

www.viragomcclub.dk

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

www.lejferiehuset.dk

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

www.landbocamping.dk/virago

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

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

Dobbeltannonce
lodret eller vandret.
Lej en MC-transporter
For 1 eller 2 motorcykler
Max vægt 750 kg, Last max 600 kg
Ring for info:
LG-udlejning v/Lars Guldborg
tlf. 21639522
info@lg-udlejning.dk
www.lg-udlejning.dk

Faktureringspris:
1.050 kr. - for 6 udgivelser.
Det er muligt at nøjes med
3 udgivelser - pris aftales særskilt.

Kontakt:
Gitte Salomon Hansen
2028 4422
redaktionen@viragomcclub.dk

News
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Returadresse: Virago MC Club Danmark v/Helene Nielsen, Møllevej 34, 6622 Bække

