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Forsidefoto: Et kig ud over cyklerne på generalforsamlingen 2012
Fra redaktionen
Det andet sidste blad fra min hånd.. Og som sædvanlig
har jeg haft det sådan, at jeg bare kunne vælge og vrage
mellem alt det materiale, der er kommet til bladet - og det
er ovenikøbet kommet i god tid!!!!
Ups - nu gjorde jeg det igen. Sidder her i min drømmeverden og drømmer om hvordan tingene burde være.
Gad vide om det er en tilstand der kan behandles?
Deadline for næste blad er 26 august. Alt modtages med
tak.
Det blad du sidder med i hånden nu - er dit blad. Du er
med til at skabe det. Du bestemmer indholdet. Du bestemmer om alle de andre medlemmer i vores club, skal
have en god oplevelse, når de åbner det. Du skal ikke
holde dig tilbage. Send hvad du har - stort eller småt.
Selvom det er et fortæsket slogan så mener jeg det stadig
holder : Sammen kan vi mere...
Om ikke andet - så giv mig en god oplevelse når jeg skal
lave det sidste blad til dig...

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

Chefen (1683).
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Nyt fra bestyrelsen
Generalforsamlingen stod Turklubben
for i år, bestyrelsen blev genvalgt for
andet år i træk, bestyrelsen vil gøre
vores yderste for at leve op til den tillid I har vist os.
Turklubben skal have stor ros for
arrangement, det var super fint, det
eneste minus var vejret, men det er
der jo ingen af os, der er herre over.
Virago Østjylland havde som sædvanligt træf i pinsen på Touring Campen,
det var et fantastisk vejr og dejligt
at se så mange glade mennesker, et
super fint træf.
I dag er vi 5 aktive lokalklubber, så
derfor er det utrolig vigtigt at vi alle
bakker op om de træf, der bliver lavet
i løbet af sæsonen.
Er næsten lige kommet hjem fra det
Internationale træf på Øland, der var
ikke meget at råbe hurra for, både
torsdag og fredag var der problemer
med maden, der var bare ikke nok,

det burde ikke kunne ske, da man
vidste hvor mange madkuponer, der
var solgt, fra torsdag aften kl. 20.30
var informationen ikke bemandet
og det var der ikke indtil vi tog hjem
søndag, vi betalte alle overpriser på
hytterne i forhold til campingpladsens
normale priser, overpriserne var fra
390,00 – 500,00 Skr. Begrundelsen var
at den overbetaling skulle dække rengøring, det var en dyr rengøring, og
den var tvunget. Musikken torsdag
og fredag var fin.
Skal opfordre alle jer, der ikke har et
OK benzin kort om at få det, det vil
kunne give klubben en stor økonomisk håndsrækning til glæde for os
alle.
Sidder I inde med ideer, som I mener,
at bestyrelsen skal tage hånd om, så
kontakt os, det kan være alt lige fra
rabatordninger til arrangementer vi
er lydhøre for alt, der er til glæde og

Brug hjemmesiden: http://viragomcclub.dk/
Nu indfører Virago MC Club Danmark et medlems-login, så du selv
kan logge på hjemmesiden. Når du
logger på kan du se (og rette) dine
egne informationer såsom navn,
adresse, mc osv.
Du vil også få adgang til den elektroniske udgave af Virago News, samt
diverse interne meddelelser, som nye
rabat ordninger og anden information
kun for medlemmer.
Hvis du vil bruge denne mulighed
skal du skrive til klubbens webmaster
(wm@viragomcclub.dk ) og bede

Første gang du logger på, bliver du
tvunget til at skifte adgangskode.
Adgangskoden bliver krypteret, så
ingen kan læse den.
Så er du på og kan se dine registreringer og foldere i menuen i venstre side
.
God fornøjelse !



om et kodeord (husk navn og medlemsnr.).
Når du har modtaget kodeordet, logger du ind på følgende måde :
Find logoet i venstre
side og klik på M i
Virago MC

Så kommer der et login vindue.

gavn for klubben.
En sidste ting, HUSK at henvende jer
til Webmaster og få et login til medlemssiden, så kan I se de oplysninger,
der er om jer på siden, er de ikke
korrekte har I mulighed for at rette
dem, fremover vil vore rabat aftaler,
ligesom aftalen med GF forsikring
ligge på medlemssiderne.
En anden meget vigtig post er ledig,
vi har søgt en ny redaktør det sidste
år, men har desværre ikke fået nogen
henvendelser, det er bare lidt skidt,
da bladet så er i fare. Da vores nuværende redaktør laver sit sidste blad i
løbet af efteråret.
Sidst, men nok så vigtigt, er der nogen
af jer der kunne tænke sig at deltage i
bestyrelsesarbejdet, så overvej at stille
op til næste år på generalforsamlingen.
På vegne af bestyrelsen
Birger (3101)

News

Virago Syd’s ø-tur
Af Jan Venborg(XXX)
Virago Syds ø tur gik i år til Sverige
til High Chaparral, hvor de havde
et arragement til minde om Swedish
Bikemeet.
Vi var 19 personer, 13 motorcykler
og en følgevogn med alt baggage og
mad, som tog afsted fra Vejen kl 19.30
den 31.5.
Vi skulle sejle fra Grenå kl 01 om natten. Vi tog den med ro derop ad med
Jelsi i spidsen. Det var meget koldt,
med heldigvis tørvejr.

På færgen fandt vi en liggeplads hist
og her, og fik da hvilet lidt inden vi
ankom til Sverige.
Lige da vi var kommet af færgen
fandt vi en overnatningsplads for
autocampere, hvor vi lavede kaffe og

spiste vores medbragte morgenmad.
Så kørte vi videre i den smukke Svenske natur. Men vi var desværre ikke
kommet ret langt inden Connys mc
ikke kørte som den skulle. Det var ellers Connys jomfrutur, da hun endelig
havde fået sit ønske opfyldt med egen
mc. De kloge hoveder iblandt os fandt
ud af at hun ikke kunne køre længere..øv.
Vi fandt en landmand hvor den kunne stå i hans lade, til Jany og Conny
fandt ud af hvordan de fik den hjem.
Så måtte Conny alligevel bag på Jany.
Efter nogle pauser
og ikke ligefrem
den direkte vej( det
er jo ikke altid lige
nemt, når der ikke
er så mange skilte)
kom vi endelig

og puste i alkoholmeter, men det
klarede vi også fint. Heldigvis kunne
trætheden ikke måles.
Vi fandt et godt sted, og nåede lige
at få vores telte slået op inden det begyndte at stå ned i stænger. Jan havde
heldigvis sat markise på bilen, så der
kunne pludselig godt stå en masse
mennesker under, der var også nogle
svenskere som sluttede sig til i tørvejr.
Da regnen havde en pause, grillede
vi pølser, det var lækkert at få lidt at
spise.
Så skulle vi ind og se i High Chaparral. Der var ikke så meget gang i
den endnu, der var ikke shows, men
butikkerne og spisestederne havde
åbent.
Om aftenen var vi alle på en hyggelig
restaurant og spise. Overalt er der
som om man er iblandt cowboys, det
er meget hyggeligt.

frem til vores mål.
Svenskerne er
meget strikste, der
var enormt mange
politifolk. Vi skulle
både vise kørekort,
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igen, efter at vi havde fået pakket alle
telte mm. sammen. Vi skulle igen vise
kørekort og puste, men fik at vide at
det var fordi sidste år var der en som
blev kniv dræt der.
Der havde kun været ca 1600 på pladsen, og de havde regnet med 5000, så
det var lidt ærgeligt der ikke var mere
gang i det.
På turen hjemad var vi lige forbi en
elgpark, for man kommer ikke til Sverige uden at klappe en elg. Det syntes
alle hvis også var ret hyggeligt.
Så kørte vi hjemad ned gennem Sverige med stop ved en kæmpe slikbutik
med vejselv slik til under halv pris i

På campingpladsen var der opstillet
forskellige boder. Der var også mange
dejlige motorcykler at kigge på.
Om natten var der skide koldt, der var
is på teltet da vi vågnede. Det var lidt
ærgeligt at der ikke var varmere, det
tog lidt af glæden fra det hele.
Om lørdagen var vi rundt og prøve
forskellige aktiviteter og se shows, det
var rigtigt spændende og sjovt. Vejret
var heldigvis blevet bedre. Der var
en cowboy på toget som var ved at
tage livet af Karin, men han blev hvis
ligeså bange som hende.
Søndag morgen gik turen hjemad

Danmark. I pausen grillede vi lige de
sidste pølser.
Nu gik turen ellers hjemad over Sjælland og Fyn, vi var heldige at køre
foran regnen hele tiden. Alle kom
godt hjem og det havde været en god
tur, bortset fra vejret, men det er vi jo
desværre ikke herre over.
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Alkohol-tester lovpligtig i Frankrig

Hvis ferieturen går til eller igennem Frankrig til sommer, så husk at have en alkoholtester med i bilen. Det kræver
fransk lov nemlig fra 1. juli
Artikel hentet fra FDM
Af FDM: Oprettet 02/03-2012 - 14:56
Fra 1. juli er det ikke nok, at man har
en advarselstrekant og en fluorescerende sikkerhedsvest med, når man
kører i Frankrig. Den franske regering har taget forskud på sommerens
glæder med et glas vin rouge eller to
i de lune sommeraftener ved allerede
nu at udstede en lov, der påbyder
bilisterne at altid have en funktionsdygtig alkoholtester med i bilen, og
det gælder også turister. Meningen er,
at man skal kunne teste sig selv inden
man sætter sig bag rattet, hvis man er
i tvivl om sin promille.

morgenen/formiddagen, hvis aftenen
før udviklede sig til en regulær fest til
ud på de sene timer, se f.eks. Motor
12/2009. FDM anbefaler derfor, at man
altid benytter sig af sin sunde fornuft
uanset hvor i verden man befinder
sig.
– Man kan ikke have fuld tillid til en
alkoholtester, der er købt på en tankstation eller i et supermarked. Den
kan sagtens give grønt lys for kørsel
selv om promillen er for høj, siger
afdelingschef i FDMs juridiske og
tekniske rådgivning, Per Alkestrup.

Har man ikke en tester med i bilen
er bøden 11 euro, ca. 80 kr. Men de
franske myndigheder begynder først
at håndhæve den nye lov fra 1. november.

FDM peger også på, at der går ca. 45
minutter fra indtagelse af den sidste
genstand, før effekten af den kan
måles i en test, så det sikre råd er: Lad
være med at drikke alkohol, når du
kører bil.

Vær på den sikre side
Promillegrænsen i Frankrig er 0,5, og
den kan man sagtens være over om

Husk også at tjekke forlygterne
Det forventes, at der vil blive rig mulighed for at købe de snart efterspurg-

te alkoholtestere bl.a. på tankstationer
og i supermarkeder herhjemme og
i udlandet. Det vil også både her, i
Motor og i nyhedsbreve fra FDM vil
blive oplyst, om FDMs bilistbutikker/netbutikken vil forhandle de små
apparater, og hvilke typer, de franske
myndigheder anderkender. Ejere af
smartphones kan også holde sig opdateret via FDMs app „Min bil”.
Danske bilister på tur Frankrig skal
også lige huske at justere deres forlygter, så de ikke blænder modkørende,
og det DK-skilt, bilen også skal være
forsynet med i andre lande, hvis man
ikke har en EU-nummerplade.
Læs mere om færdselsregler i Frankrig [1]
Links:
[1] http://m.fdm.dk/koer-selv-ferie/
frankrig/faerdselsregler
[2] http://www.fdm.dk/nyheder/alkohol-tester-lovpligtig-frankrig
[3] http://www.fdm.dk/user/login



News

Pinsetræf på TouringCamp stemningsbilleder
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Side 9 cyklen

XVS 1100 monteret med et 18 graders AME kit
AME gaflen er godkendt til montering på XV535, XV1100,
XVS650 og XVS1100

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



Virago MC Club Danmark
Generalforsamling 2012

Referat fra Generalforsamlingen i Virago Danmark den 12.maj 2012
Ole Nielsen (685): Bød velkommen på
Turklubbens vegne.
Nichlas Nielsen (2993) Bød velkommen til Virago Danmarks 22 generalforsamling
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent, referent samt to
stemmetællere
2. Formandens beretning og godkendelse
3. Regnskabets aflæggelse og godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter
6. Valg af formand
7. Valg af to revisorer
8. Eventuelt
Dirigent: Majbritt Schmidt (327) blev
foreslået og enstemmigt valgt Referent: Birger Johansen (3101). Stemmetællere: Dot (443) Jørn ( ) Dirigenten
konstateret at generalforsamlingen
var varslet rettidigt og dermed lovlig.
Der var 29 stemmeberettigede medlemmer til stede.
Formandens beretning:
1. Velkommen til den 22. Generalforsamling, i Virago Mc klub Danmark.
Tak for genvalget sidste år på Djursland. Jeg vil indledelsesvis lige takke
MC-Turklubben for arrangementet i år,
takke Virago øst for sidste år.
2. Bestyrelsen har i året 2010/2011,
været med til et internationalt træf
der forløb over alt forventning, og lad
mig da bare starte med det internationale træf. Lidt utraditionelt starter jeg
beretningen med at sige tusind tak til
alle der hjalp til omkring det internationale træf sidste år, og som en ny
ting har vi fået lavet en vandre pokal,
som bliver delt ud til en klub eller en
enkelt person som laver eller arrangere årets event, og det er bestyrelsen
der bestemmer hvem der har skilts sig
ud fra mængden af træf og arrangementer. Og nu står vi i den situation at
vi ikke vidste helt hvordan man skulle
takke Virago Syd, for den ekstraordinære indsats de gjorde inden hjælperne kom til træffet og da hjælperne var
kørt igen. Der er brugt ugers arbejde
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på at få det hele til at fungere. Vi
giver derfor vandrepokalen til Virago
Syd som den første klub nogensinde.
Medlemmer af VIRAGO SYD KOM
HER OP.
HPDH Skrev på mail. Takker for den
fedeste oplevelse til træffet i JELS en
stor fornøjelse at være med. Hilsen
Trommeslager Carsten.
Englænderne skrev på mail godt det
ikke er os der skal afholde internationalt træf til næste år. De bedste træf
hilsner Kevin
Holland skrev stakkels svenskerne.
Det internationale træf gav et underskud på 7.368,67. Men et lager i
klubbens egen tøj gør dog at hvis
kludebutikken købte det tilbage ville
træffet stort set været gået i 0. Så var
der nogle små sponsorater til træffet,
men værd at lægge mærke til er Bikegear.dk´s sponsorat på 6.227,50. Dette
er salg af dragin jeans. Under Int-træf
var der formands møde mellem de
forskellige lande der var repræsenteret, og Tyskland er blevet godkendt til
at afholde internationalt træf i 2014 og
Finland afholder i 13.
På opfordring af de andre landes
formænd, skal vi spørge om det er
muligt at i vil invitere og fortælle de
andre lande når der er træf i lokal
klubberne her i Danmark. Præcis som
de andre lande gør til os. Og det kunne sku da være sjovt hvis en håndfuld
Hollændere pludselig dukkede op til
september træf i Esbjerg.
3. Medlems status pt. er 307 og med
det antal og en fornuftig økonomi er
klubben ved at være på sporet igen,
der har også været en kontingent
forhøjelse i 2010, og lidt andre ændringer og besparelser på bl.a. bestyrelses
møder administration og kun 3 udgivelser af NEWS, Helene vil fremvise
regnskab senere. Vi har dog været
nød til at betale os fra NEWS så vi har,
kunne få det i jeres postkasser, og nu
er det alvor, vi har søgt efter en ny
redaktør i klubben i over et år nu. Og
stadig ingen har meldt sig, vi mangler
virkelig hænder til det job. Så vi råber
HJÆLP. Eller ingen NEWS i 2013.

4. Så har vi det forløbne år haft en del
dialog med GF forsikring, hvor der
har været en del misforståelser, og
Henrik Sangild fra GF var villig til at
komme til vores Formands/medlems
møde og fortælle hvorfor og hvordan
de arbejder indenfor deres kredse, GF
forsikring er ked af den første oplevelse vi har haft med dem, men nu skulle
de være klar med en ny rundringning.
5. Yamaha har også været ude med
en undskyldning, for sidste års aftale
med dem, har godt nok været lidt
af en lala oplevelse. Vi har fået nye
medlemmer via Yamaha aftalen, men
99 % af de nye medlemmer er kommet
fra Rene i Næstved. Og det ville være
underligt hvis kun Rene i Næstved
kan sælge custom cykler. Så nu har vi
selv overtaget styringen af aftalen, og
Aude har kontakten til div. Yamaha
forhandlere, og kan ud fra det sende
regningen videre til Yamaha Danmark. Til sidste møde med Morten fra
Yamaha, har vi i samarbejde kunne
lave en landsdækkende fotokonkurence, med rigtig flotte præmier fra
bl.a. Yamaha, Bridgestone, Bikegear.dk
og os selv. Til finalen i Ringe vil der
være div. Boder. Og dommer komiteen består af Morten, Rene, og Lars fra
Yamaha, Tonny fra vores egen klub,
og Annemad kendt fra TV. Morten
fortalte også om en MC aktivitets uge,
med deltagelse af alle MC importører
samt MC organisationer, et arrangement der er ved at blive arrangeret.
Takket være Birger, har Yamaha lavet
en ny aftale med Bridgestone som
kommer Virago DK’s medlemmer
til gode. Noget rabat på deres dæk
ved køb og montering hos Yamahas
forhandlere.
6. Så har jeg lidt om OK aftalen igen.
OK aftalen er ved at blive annulleret
fra OK´s side, det gør de fordi vi ikke
vokser, og vi i bestyrelsen har gjort
hvad vi kunne få at opfordre medlemmerne til at tegne et OK kort. Aftalen
kunne virkelig give os mange penge i
klub kassen, som så kunne blive delt
ud til arrangementer, Eller til andet
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Medlemsnyt
Så er det igen blevet tid til en medlems status. Efter udsendelsen af
årets første blad til alle registrerede
medlemmer af klubben (uanset om de
havde betalt eller ej), kom der heldigvis en del indbetalinger, men vi har
stadig langt igen. På nuværende
tidspunkt er der registreret 436 medlemmer, hvoraf de 307 har betalt.
Jeg håber, vi kommer stærkt tilbage
i løbet af året. Restance listen ligger på vores hjemmeside www.
viragomcclub.dk og bliver løbende
opdateret.
Klubben får stadig nye medlemmer,
hvilket er dejligt. Desværre ser vi ikke
meget til dem. Der er ellers god mu-

lighed for at ”se giraffen”. Lokalklubberne har mange gode arrangementer
og landsbestyrelsen har sammen med
Yamaha arrangeret en landsdækkende konkurrence for Yamaha custom
motorcykler, med prisuddeling d. 12
august 2012 på MC Camp Fyn i Ringe.
Birger har gjort et stort arbejde for
klubben og Yamaha for at få stablet et
spændende arrangement på benene,
så vi glæder os til at se jer. Plakaten
og linket til tilmelding af netop din
mc ligger på hjemmesiden www.viragomcclub.dk
Vi har fået et hjemmeside afsnit
specielt for medlemmer. Her har du
mulighed for at få din egen indgang

til medlemssiderne.Du kan se og rette,
de informationer, der er registreret
på dig. Eksempelvis: navn, adresse,
telefon nummer og e-mail adresse.
Det betyder, at du selv kan opdatere
dine data og dermed være sikker på
at bladet kommer til korrekt adresse.
Skriv til vores Webmaster og få dit
personlige login:
wm@viragomcclub.dk
På gensyn ved nogle af sæsonens
mange arrangementer og husk at
tjekke hjemmesiden for de sidste nye
tilbud til dig.
Tilbagelænet derud Aude(808)

NYE MEDLEMMER
Nye medlemmer siden sidst, som vi
byder velkommen til :
Karl Martin Riess, Aabenraa

sjov til klubbens medlemmer. Men det
har åbenbart ikke interesse.
7. Virago Danmarks hjemmeside er
virkelig blevet en prof hjemmeside, og
vi vil gerne opfordre alle til at begynde at bruge den noget mere, Aude og
Spir har arbejdet på en medlems data
base som er ved at være 100 % klar.
Klubbens medlemmer har mulighed
for at gå ind og taste nyt om dem selv
ind. Og den har gjort arbejdet med
medlems registrering meget nemmere
for den medlemsansvarlige.
8. Så til sidst lidt om klubben og ting
vi tumler med. Det er blevet besluttet
at lukke kludebutikken ned, og Tonny
vil fremover stå for salget af klubbens
mærker og buer. Men vi arbejder på at
få en aftale med vores gamle tøjleverandør, så i stadig kan købe tøj, men
i kommer bare til at stå for det selv.
Formands/medlems mødet blev sidste
år af 2 omgange aflyst, og da det er
på opfordring af medlemmer vi skal
afholde det, syntes vi det er for dårligt

Ngu Tam Khuu, Odense
Karl Erik Thøgersen, Holstebro
Pia Rutkjær, Korsør

at tilmeldingen til det er så svag. Nu
bliver dette års formands/medlems
møde afholdt til vinter træffet i og
sammen med Virago syd. Og lad os
nu bruge det møde til at lave kalender
indbyrdes så vi ikke får lagt arrangementer oven i hinanden, det sku
tosset med dem smule mennesker vi
kan samle sammen til div. Træf og
arrangementer. Og så har Virago syd
fået GF i 2013, så der glæder vi os til at
se alle igen.
Spørgsmål/kommentarer til formandens beretning:
John (Jelsi) Nielsen (123) Efterlyste
små dannebrogsflag med med Virago
Danmarks logo på, til at have på
mc`en når man kørte på tur.
Ole Nielsen (685) GF Forsikring vil
ikke have motorcykler til en værdi
over 180.000,00 kr.
Birger Johansen (3101) Har talt med
GF forsikring omkring problemet, GF
vil tage stilling i hver enkelt sag, da
man ikke er interesseret i at få racecykler ind, men det er jo heller ikke en

Jørn Rasmussen, Haderslev
Niels Sandbjerg, Skibby
Arne Legernes, Støvring

del af vor aftale.
Formandens beretning er Godkendt
Johan Asring (2533)havde et enkelt
spørgsmål til formandens beretning vedrørende underskuddet på
det internationale træf, formanden
fortalte at det var 7.368.67 men ifølge
regnskabet er det 16.144,92 og det er
det korrekte.
Regnskabet er godkendt
Valg af bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter.
Bestyrelsen blev genvalgt.
Suppleanter til bestyrelsen: Helene
Nielsen (1683) og Rasmus Hrenczuk
(3016)
Valg af formand.
Nichlas Nielsen (2993) blev genvalgt.
Valg af to revisorer.
Marlis Zimmer (3238) og Svend Ove
Banhsen blev valgt til revisorer.
Eventuelt.
Johan Asring (2533) Virago Danmark
vil få overdraget domæne navnet
Virago
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Til internationalt træf i Sverige.
Af Claus(2945)
-Jeg kan slet ikke forstå, hvorfor
du skal skrive om træffet i Sverige,
konstaterede min kone, da vi sad ved
spisebordet om aftenen i færd med
at gøre kål på et stort læs sprødstegt
flæsk med persillesauce og nye kartofler.
-Måske fordi mine artikler indeholder
sådan en høj grad af troværdighed,
forsvarede jeg mig og lod hendes protester overdøve af det knasende kød.
Selvom det piner mig at måtte indrømme det, havde hun alligevel ret.
Jeg havde ganske vidst været til træffet men så alligevel ikke på en måde.
Forvirret? Lad mig forklare:
Himmelen var grå og blytung af mørke skyer, da jeg fredag morgen stod
op klokken halv fem. Meteorologerne
havde lovet regn i løbet af dagen, men
jeg havde et spinkelt håb om at kunne
nå til Sverige før vandmasserne væltede ned.
Takket være mit job som skolelærer,
havde jeg haft nogle temmelig lange
dage som censor og eksaminator til
niende klassernes afgangsprøver,
hvilket bevirkede at jeg var træt allerede, da jeg væltede ud af sengen om
morgenen. Nåh, men jeg iførte mig et
par slidte draggin’ jeans og en ditto
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jakke, fuldendt med en hel regndragt,
som fik mig til at ligne en punkteret,
overvægtig udgave af Batman. Man
kunne lige så godt tage sine forbehold, og både de dystre skyer og
meteorologerne var enige om det nok
skulle blive skybrud. Hastigt fik jeg
spændt den sidste del af oppakningen
på motorcyklen og bakkede ud af
garagen. En enkelt spinkel solstråle
skinnede ned på Dragstar’en, som
den stod der, sort som døden, med
stafferinger så røde som blod. Med en
dyb buldren fra Vance Hines potterne
vågnede den til live, og jeg trillede

af sted mod min destination Öland i
Sverige. Dagen før var hele banden
kørt og det undrede mig at de havde
været over otte timer om at nå frem.
Måske var det, fordi de havde haft
Birgers GPS til at navigere efter. Jeg
besluttede mig imidlertid for, at det
måtte kunne gøres hurtigere. Første
stop var et stykke oppe i Sverige, hvor
jeg alligevel skulle have tanket op. Jeg
gik indenfor mens jeg febrilsk prøvede at få en smule følelse tilbage i mine
kolde fingre.
-Det er ikke særlig varmt, forkyndte
jeg og bestilte et rundstykke og en
kop kaffe.
-Nej, svarede ekspeditricen bag disken, -De har også lovet regn!
Igen denne truende regn, tænkte jeg
og skyndte mig at køre videre. Jeg
var kørt hjemmefra klokken seks om
morgenen og allerede da klokken var
ti og var ved at tanke op for anden
gang, kunne jeg se at der kun var små
hundrede kilometer til Kalmar. Derfor
ringede jeg til banden og meddelte
min snarlige ankomst. Jeg havde dog
ikke taget højde for vejarbejde og
hastighedsbegrænsninger, hvorfor jeg
først nåede frem da klokken var lidt
over tolv. Jeg havde dog været heldig
med vejret, det varslede skybrud begrænsede sig til et par regndråber på
visiret, det var alt.
Hvis ikke det havde været for min
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kone, Birger og Tonny, der ivrigt
fægtede med armene, ville jeg have
troet, at jeg var kørt forkert. Hele
stedet var som forladt. Der stod ganske få motorcykler parkeret, der var
ingen mennesker ved indgangen, og
græsgangene mellem hytter og telte
virkede også mere eller mindre mennesketomme.
-De er alle sammen på fællestur,
forklarede Tonny, men det virkede
stadigvæk lidt ligegyldigt, at man
ikke kunne lade sig indskrive. Birger
havde betalt for mig, så det var blot at
køre ned til hytten og rede sin seng.
Jeg var temmelig sulten efter køreturen og efter kun at have indtaget
et rundstykke, men da der ikke var
nogen steder at købe mad, gik konen
og jeg op til campingpladsens restaurant for at få noget at spise. Skik
følge eller land fly, har altid været mit
motto, så jeg bestilte en gang kjötbullar med lingon og potatis, mens min
kone bestilte en eller anden steak.
Dette vidste sig imidlertid at være forbundet med problemer. For det første
måtte vi betale hver for sig, først en
middagsret, så endnu en middagsret,
så en cola og så endnu en cola, for
kasseapparatet var gået i stykker, og
det lod ikke til at man var i besiddelse
af en lommeregner på etablissemen-

tet. Efterfølgende fandt jeg ud af at
mine kødboller pludselig kostede det
samme som Bentes steak, men undlod
at påtale dette, da det sandsynligvis
havde forårsaget en mental nedsmeltning hos manden bag disken. Og han
virkede bestemt ikke som om han
havde den store kapacitet mellem
ørerne. Så i fordragelighedens navn
accepterede jeg at betale 120 kroner
for nogle kødboller som almindeligvis koster 29 i Ikeas cafeteria. Der
var helt mennesketomt, da vi ankom,

men efterhånden kom der et mylder
af mennesker. Min positive indstilling overfor svenskere var ved at
blive taget op til kraftig revision, da vi
efter en time og et kvarters venten og
efter at have rykket for vores måltid
to gange, stadigvæk ikke havde fået
vores mad og samtlige øvrige gæster
(alle svenskere) havde fået deres. Jeg
skulle netop til at rejse mig og kræve
mine penge retur, da denne mentalt
underfrankerede tjener placerede en
ynkelig bøfsandwich foran min kone
og mig. Vi nægtede naturligvis at indtage et måltid til en tiendedel af den
pris vi havde betalt, foruden at det
slet ikke var det vi havde lyst til. Efter
endnu en gang at have forklaret, hvad
vi skulle have og efter at have ventet
yderligere et kvarter, kom vores mad
endelig. Ikke noget at skrive hjem om,
men dog nok til at fjerne den værste
sult.
Vi gik nu tilbage til hytterne, hvor de
andre fra klubben var vendt tilbage
efter fællesturen. De fortalte om nogle
bikere, der var kommet langvejs fra
og som havde måttet sove på en stol
i indskrivningen hele natten, fordi
de var kommet frem efter mørkets
frembrud, og man derfor ikke havde
bemandet indskrivningen. I de dage
jeg befandt mig på træfpladsen, så jeg
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at fryse bravt, hvilket var et problem,
da der slet ikke var nogen steder, hvor
man kunne gå hen og få varmen. Vi
tilbød naturligvis, at de kunne få et
varmt bad i en af hytterne, da de selv
lå i telt, men om de gjorde brug af
dette tilbud står hen i det uvisse.
Hen i mod aftenen fik jeg en voldsom
hovedpine og lagde mig i hytten efter
at have indtaget et par piller. Det
føltes som om en eller anden idiot
havde sat en skruetvinge i spænd i
mine tindinger, men jeg var overbevidst om at et par timers søvn ville
kunne kurere dette. Dette viste sig

kun nogle få som langede mad over
disken i den ene staldbygning ellers
var alt mennesketomt. Ingen i indskrivningen, ingen andre steder. Var
hele dette træf virkelig holdt i gang af
fire mennesker?
Jeg fik hilst på et par tyskere, som
Marlis fra vores klub kendte, et par
briter, jeg havde mødt ved tidligere
internationale træf samt nogle finner.
Dette fik Marlis og mig til at beslutte,
at vi i løbet af aftenen ville besøge alle
de forskellige nationaliteter, som vi
ved tidligere lejligheder havde truffet.
Det er jo trods alt det, det internationale træf handler om.
Da tiden nærmede sig aftensmaden
blev vi alle bænket i noget som lig-
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nede en gammel lade;
Birger, Marianne,
Bente, Marlis, Tonny,
Gitte, Max, Jan, Leif,
Anne, Erik og jeg.
Imidlertid tror jeg at
de svenskere som afholdt dette træf havde
foretaget en regnefejl. Man havde ganske simpelthen
undervurderet Eriks appetit, og da
han muntert kom slæbende med chili
con carne nok til at mætte en middelstor negerlandsby og tilsvarende
brød, var der ganske enkelt ikke mad
nok til alle, og Jan måtte tage til takke
med en lille skål mad. Erik var meget
skuffet over maden, hvilket fik os til
at ånde lettet op,
for hvor tanken
om de mængder
han havde sat
til livs, hvis det
havde været noget
han kunne lide,
ville sikkert have
resulteret i at ingen
andre fik noget at
spise.
Efter maden fik vi
hilst på Bikerjens,
Arne og Hans Jørgen, der så ud til

ikke at være tilfældet, mens de andre i
klubben havde moret sig med dans og
musik, var jeg rigeligt optaget at min
hovedpine og min egen selvmedlidenhed. Det blev morgen næste dag, før
jeg fik det bedre. Så på en måde kan
man sige, at jeg næsten ikke deltog i
træffet.
Om lørdagen var det blevet varmere
i vejret, hvilket gjorde at vi i klubben
besluttede os for at køre en lille fællestur. Der var heller ikke så meget andet
at foretage sig, da træffets arrangører
syntes at have forladt stedet. Man
havde virkelig haft en fornemmelse af
at de kun ønskede at vi som træfdeltagere skulle aflevere nogle penge og
så i øvrigt skrubbe af. Jeg har været
til rigtigt mange træf i mit liv, men
dette var nok det dårligste jeg nogen
sinde havde været til. Naturligvis har
jeg kun de andre medlemmers ord for
kvaliteten (eller manglen på samme)
på alle de andre aktiviteter, men dette
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Måske var det en
helt ukendt form
for selvopholdelsesdrift, der fik
gutten bag disken
til at skynde sig at
finde maden frem.
Måske var det en
overlevelsestrang
som stammede
fra det tidligste
urmenneske, der
fik den ellers ikke

var også tilstrækkeligt til at jeg for
alvor ville revurdere om jeg over hovedet ønskede at tage til internationalt
træf i Sverige igen.
Efter en hyggelig tur rundt i området,
der takket Birgers fantastiske indsats
som sporhund eller den føromtalte
GPS ledte os ned af lukkede veje
og ind på gårdspladser, fandt vi en
hyggelig lille restaurant langt ude i
vildmarken med hjemmebagt kage,
gammeldags Madam Blå kaffe og
lokum inde mellem træerne. Alt i alt
et meget fascinerende sted.
Da aftenen nærmede sig skulle vi
indtage vores aftensmad på den tidligere omtalte restaurant, hvor vi ikke
ligefrem havde de bedste minder. Vi
blev fortalt at maden var forsinket
ti minutter, hvilket var for intet at
regne i sammenligning med gårsdagens ventetid. Efter sytten minutters
ventetid rejste Erik sig og gik op til
disken. Vi andre sendte hinanden
nervøse blikke. Man kunne drille
Erik med hans bukse- og jakkeknapper, der altid så ud som om, de vil
fare ud af tøjet som projektiler takket
været det enorme pres de var udsat
for. Man kunne drille Erik for at tre
fire mennesker kunne drage nytte af
den skygge hans korpus lavede, når
solen blev for stærk. Man kunne grine
hånligt af hans altid spontane og
ikke altid velovervejede spørgsmål.
Men ingen havde til dags dato haft
modet til at nægte ham mad til tiden.

alt for kvikke fyr til at forstå at det var
forbundet med en livsfare og kata-

strofale konsekvenser, at nægte Erik
mad til tiden. Uanset hvad, så slap vi
for at et af vores medlemmer havnede
på forsiden af tabloidpressen, og de
efterfølgende blodige detaljer udpenslet for hele den svenske befolkning.
Erik fik sin mad, og det samme gjorde
vi andre. At maden, nogle meget tørre
lasagneplader med næsten ingen kød,
skulle lade vente på sig var et mysterium, for som Gitte sagde: det her har
ligget i varmekasser siden klokken
ti i formiddags. Denne halvlunkne
mad er en tikkende
bakteriebombe.
Hun fik naturligvis
ret, halvdelen af
klubben tilbragte
det meste af natten
med at frekventere
hytternes toilet, så
vi var lettet for
adskillige kilo, da
vi den følgende dag
kørte hjem. Efter
morgenmaden forlod vi træffet, ingen
sagde farvel, træfarrangørerne havde
fået det de ville have - vores penge, så
vi satte kursen mod Danmark igen.
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OK
altid billig benzin
og
sponsorkroner til
Virago MC Club Danmark
Husk sponsornummer
560361
Virago MC Club Danmark har indgået en sponsoraftale med OK Benzin, der indebærer
at Virago MC Club Danmark modtager 6 øre for hver liter benzin eller diesel, der tankes
med et OK Benzinkort tilknyttet aftalen.
Det betyder at du kan hjælpe Virago MC Club Danmark økonomisk hver gang du (alligevel) hælder benzin på dyret! Hvad enten det er den 2 hjulede eller den 4 hjulede....
Og aftalen gælder ikke kun for medlemmer af Virago MC Club Danmark, men for alle
med et OK Benzinkort tilknyttet aftalen, så det er bare med at få familie og venner med
på aftalen.
Så næste gang du kommer i nærheden af en OK tank så tag en af de røde foldere og
bestil et benzinkort.
Og husk - i feltet nedesrt til højre - hvor der står ”Udfyldes af OK” skal du selv udfylde
sponsornr. med 560361.
Og tag endelig ekstra foldere med til familie og venner.
Har du allerede et benzinkort hos OK kan du få dem til at ændre sponsornummeret på
de eksisterende kort ved at ringe på tlf. 70 10 20 33 - et nummer der svarer døgnet rundt.
Vil du hellere bestille kort på nettet kan det også lade sig gøre. Hvis du går ind på vores
egen hjemmeside er der links herfra.
Adressen er www.viragomcclub.dk
I venstre side vælges punktet Sponsoraftale. Inde på siden er der god vejledning i hvordan du bærer dig ad med at bestille kort og ændre sponsornummer.
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Lang gaffel - kan man køre med sådan en ?
Artikel af Tekcoach
Mange har kigget efter motorcykler
med lange gafler. Rygter går at det er
svært at køre med dem, og motorcyklerne er usikre, men det er en gammel
skrøne, som kan bekræftes af dem,
der har kørt med en lang AME gaffel.
AME i Tyskland, der har udviklet lange
gafler siden 70’erne, har dengang allerede brudt alle fordomme ved at udvikle et unikt system, der sikrer at køreegenskaber bibeholdes og der ikke
laves om på de oprindelige vinkler.
Gaflerne er blevet testet af TÜV under
alle forhold, og resultatet står klart.
AME gaflen har en brudsikkerhed der
svarer til op til 1 million kørte km. Ud
over det er den blevet testet på Nürbergring af seks forskellige racerkører, der
alle kom til samme konklusion – gaflen
har mindst samme egenskaber som
den originale, og i nogle tilfælde bedre.
I Danmark har det dog været forbudt
at udskifte gaflen, og specielt ikke
med en lang gaffel, hvilket lå mere i
en holdning end i en teknisk forklaring fra myndighedernes side.
I 2007 påbegyndte TekCoach ved Thomas Krebs at importere AME gafler
til Danmark. En lang og hård kamp
begyndte, for at få lov til at syne lange
gafler som konstruktive ændringer
og få dem anerkendt hos Færdselsstyrelsen. Kampen varede 3 år, hvor
Thomas fremlagte mange dokumenter
fra TÜV, testrapporter, rapporter fra
Dansk Standard og til sidst en blåstempling af AME gafler fra Dansk
Teknologisk Institut. 1. april 2010 blev
AME gafler godkendt i synsreglerne,
og dette gav officielt mulighed for at
udskifte en gaffel på en motorcykel
med en ikke original gaffel.
Gennem arbejdet i SKAD i hele 2011,
blev der per 1. december 2011 også
indført hos SKAT, at det er afgiftsfri
at totalombygge en motorcykel over
mindst 3 år. Derfor er vejen til en lang
gaffel nu ryddet, så man uden problemer kan montere en AME gaffel på
sin egen motorcykel.

Yamaha Virago 1100 - med 14 graders kit. Se flere billeder rundt om i bladet
Det unikke ved en AME gaffel ligger i teknikken. Udlægning sker
ikke gennem den nedre bro, som på
andre gafler, men via en patenteret
forsætningsadapter, der monteres på
undersiden af kronrøret. Den øvre bro
er så forsynet med et kuglehovedleje,
som også findes på biler i form af en
styrekugle. Dette koncept gør, at en
AME gaffel kan køres let og uden besvær. Drejningsmodstanden halveres
i forhold til kronrørslejerne, og det
betyder at en AME gaffel kan køres
helt op til tophastighed, også med
passager og fuld oppakning, uden at
motorcyklen bliver ustabil eller svær
at styre.

Det vigtige ved at lave om på gaflen
er, at man sikrer at Trailen (T) ligger
foran forhjulsakslen. Typisk er der
behov for minimum 6-10 cm. Hvis
Trailpunktet ligger tæt på eller bagved hjulakslen, så opstår der typisk
voblen af baghjulet ved hastigheder
over 100 km/t.
AME gaflen øger Trailen trinvis,
afhængig af hvor stor vinkel gaflen
har. Derfor får man en retningsstabil
motorcykel, også ved meget høj fart.
Et AME kit kommer med alt tilbehør.
Det vil sige en komplet gaffelbro med
forsætningsadapter, lange rør, som
leveres så de passer til motorcyklen.
Her tages der højde for sænkning af
bagenden. Ud over det leveres en
aksel, skruer, spacere, bremseslange,
speedometerforlænger osv.
Man kan finde flere oplysninger på www.tekcoach.dk/ame. Her findes også
håndsyede sæder efter eget valg, styr, risers, belysning osv.
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Generalforsamling 2012 i et format der kan læses
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Dommerpanelet
I forbindelse med Yamaha Danmark og Virago MC Club Danmarks Custom konkurrence tillod undertegnede sig at
stille dommerpanelet nogle spørgsmål til deres mc interesse. Her er hvad nogle af dem svarede :
Anne Hjernøe kok og mad journalist på DR.
5. Hvad er din største motorcykel oplevelse ?
14 dage efter jeg havde fået min motorcykel skulle jeg
lave 4 temalørdage fra Danske Badehoteller til DR2
hvor jeg skulle køre på motorcykel en stor del af tiden.
Min medvært Anders Agger skulle sidde bagpå, og min
erfaring med at have bagsæde passager var mildest talt
ret lille. Men det gik. Under optagelser på Bornholm
havde jeg også en fotograf med et 12 kg, tungt kamera
påkulderen, siddende omvendt bagved mig på motorcyklen mens han filmede, det stillede lidt krav til min
balanceevne. Vi skulle også lave en masse kørescener
hvor jeg skulle ligge helt tæt op af en produktionsbil
mens jeg blev filmet, det kræver tiltro til chaufføren der
kører bilen, for hvis han bremser kører man ind i ham.
Men sjovt var det, og ret udfordrende for en nybegynder.

Foto: Lykke Rump
1. Hvor længe har du kørt motorcykel ?
Jeg starter på 3. sæson i år.
2. Hvad vakte din interesse for motorcykler ?
Tanken om frihed, få luftet hjernen og lidt fart under hjulene.
3. Hvordan ser din drømme motorcykel ud ?
Jeg er glad for min Dragstar, men jeg går med en Harley
Davidson eller en Lauge Jensen i maven.
4. Hvordan forener du, interessen for motorcykler med
familien og en travl hverdag ?
Det er svært at få til at gå op i en højere enhed da jeg i
forvejen er meget væk hjemmefra. Mange af mine programmer på DR bliver optaget i motorcykelsæsonen, så det er
noget med at bruge den til at køre på arbejde på og ellers få
kørt lidt i weekenden
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Tonny Jensen medlem, næstformand i Virago MC Club
Danmark

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

Brugte velholdte YAMAHA Virago’er

Årgang Model - farve

1. Hvor længe har du kørt motorcykel ?
Jeg har kørt motorcykel i over 20 år på forskellige modeller, nu kører jeg XV1900
2. Hvad vakte din interesse for motorcykler ?
Jeg har altid været interesseret i motorcykler, og så snart
jeg havde muligheden købte jeg en.
3. Hvordan ser din drømme motorcykel ud ?
Yamaha XV1900, en fantastisk kører maskine.
4.Hvordan forener du, interessen for motorcykler med
familien og en travl hverdag ?
Ved at tilpasse og prioritere.
5. Hvad er din største motorcykel oplevelse ?
Der har været mange store oplevelser, bl.a.Internationalt
Virago Star træf i Holland, Finland, England osv..

Km

Pris

2000

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

2

64.900

2001

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

2

64.900

2001

XV 535 Virago DX rød sissybar, 1 ejer, har
lige fået service

2

56.900

2002

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

17

59.900

2002

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

19

59.900

1995

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

38

64.900

1987

XV 920 Virago sort, meget velholdt

74

34.900

1998

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

66

54.900

1999

XV 1100 Virago, rød, 1 ejer, servicebog,
silvertail, fremflytter, ekstra lygter

5

79.900

2008

XVS 650 A Dragstar Classic, sort, 1 ejer,
servicebog, udstyr for ca. 18.000 kr.,
effektudstødning, sidetasker, vindskærm,

2

84.900

Se billeder af cyklerne på www.steens-mc.dk
Motorcykler købes kontant evt. bytte med bil,
campingvogn eller autocamper
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News

Køb/Salg/Bytte
Medlemmernes gratis markedsplads

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

SÆLGES : 3 stk MC
Ombygget XS 650 Yamaha
Årgang. 1976
Pris: 19.500 kr.
Henvendelse
Jytte Kjeldsen (3059)
Tåsingevej 6
7000 Fredericia
Tlf nr. 29297515

Virago XV1100
Årgang.1998
58000 km
Flot og velholdt
Pris: 83.500 kr.

22

Virago XV535
Årgang 2000
Kun kørt 18000 km
Er fin og velholdt
Pris: 53.900 kr.
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XVS950A 2010 pris 119.998,- • XVS950A 2012 pris 125.998,XVS1300A 2011 pris 149.998,- • XVS1300A ”Unified brake system” 2011 pris 154.998,XV1900A 2009 pris 219.998,- • XV1900A “Unified brake system” 2012 pris 279.998,-

Yamaha Custom 2012

Find nærmeste forhandler på www.yamaha-motor.dk

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

Own the highway !

