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Forsidefoto: Yamaha VX 1000 Beltdrive Special fra 1981
Fra redaktionen
Hør lige her venner. Den går altså ikke. Er I slet ikke selv
klar over hvor fantastisk og medrivende I selv skriver.
Jeres beretninger fra ture - tips omkring vores elskede
motorcykler - fælles oplevelser... Nå jo - der er da stavefejl
og lidt sjove formuleringer ind i mellem. Og hvad så? Jeg
kunne da godt rette det hele til og måske ændre de sjove
formuleringer til lidt mere grammatisk korrekt dansk.
Men så vil det ikke være så interessant læsning. Og helt
ærligt - jeg bryder mig faktisk ikke om at alt skal rettes
ind og være stringent. News er medlemmernes blad - og
skal vel også afspejle, at vi er mange forskellige mennesker med én fælles interesse. Men for at kunne sende
et blad ud der er værd at åbne, er det nødvendigt at jeg
modtager noget fra jer...
Engang for meget længe siden sad jeg i bestyrelsen - og
fik lov til at tumle med medlemsregistreringen. Allerede
dengang var vi lidt ramt af udmeldinger og det der slog
mig var, at medlemmerne opsagde deres abonnement
- de meldte sig ikke ud af en landsdækkende klub. Er det
det, der er galt? Jeg ved det simpelthen ikke.
Men jeg ved at klubben - og bladet kun har en eksistensberettigelse hvis medlemmerne - det vil sige jer og undertegnede er aktive og sørger for at klubben er dynamisk
og synlig.....

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

Chefen (1683).
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Nyt fra bestyrelsen
HUSK DET NU - skaf nye medlemmer til klubben
For hvert medlem du skaffer får du
et gavekort til Kludebutikken på
50,00 kr. Gavekortet får du når det
nye medlems kontigent er indgået på
klubbens konto Andelskassen Midtthy reg.nr.5991 konto nr. 1043491

Du skal sige til det nye medlem at
hun/han skal skrive dit medlems nr.
på indbetalingen.

Der er ingen begrænsninger - du får
de 50,00 kr. pr. medlem, om du skaffer
10 eller 100 medlemmer.
Birger(3101)

Skattekisten - Stumpeboden
Har du har nogle stumper, beklædning eller lignende til at
ligge hjemme på hylderne - og vil du gerne sælge,
så mærk dem med navn, tlf. og pris, og indlever dem i Informationen.
Måske er der nogle bikere der lige står og mangler dem.
Når træffet er ovre, kan du hente nogle penge
(eller dine effekter, hvis de ikke er blevet solgt)
samme sted.
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Og de knokler dernede i Jels....

Af Chefen(1683)
De har virkelig gang i den dernede
i Jels. Der bliver arbejdet på højtryk
med planlægningen af det internationale træf - ikke engang deres bagjulefrokost d. 8 januar var fredet for snak
og planlægning af træffet.
Alle formalia med tilladelser er på
plads. Det er ikke kun politiet der
skal give grønt lys til et træf af dette
omfang. Også hos kommunen og
naturstyrelsen skal der søges om tilladelser.
Og så er det store maskineri skudt i
gang. Og meget af det har de allerede
på plads.
Indretning af pladsen. Organisering
af brandvagter og første hjælp. Informationen og informationsstander både til gæster og frivillige. Informationer til byen. Opbygning af bar - både
ude og inde. Fællesture - en kort og en
lang. Mad - og det er heldigvis ikke
noget problem. Vandrehjemmet står
for alt vedrørende mad - der skal bare
nogle frivillige til, for at få det stillet
ind og ryddet væk igen. Konkurrencer skal på plads og der skal laves
aftaler med eksterne aktører. Vikinge
spillet - måske har de lyst til at lave
en lille genralprøve for os. Reklame
for træffet - måske tv. Drikkevarer
og boozecard. Markedsplads - med
lidt til cyklerne og lidt til bikerne. Og
en stumpebod - skattekiste. Det kan
jo være at vi medlemmer har nogle
stumper derhjemme på hylderne, som
vi gerne vil af med. Og hvorfor så
ikke tage dem med og sætte dem til
salg. Der bliver lavet en bod på pladsen hvor man kan sælge stumperne.

Bare tag dem med og husk en etiket
med navn, tlf. og pris. Se mere om
dette andetsteds i bladet.
Gratis kaffe og the på pladsen
- sponceret af Jels Handelsstandsforening. Træffet er ovenikøbet blevet
annonceret på hjemmesiden - altså
Jels´s hjemmeside. Prøv at kigge på
www.jels.dk under lokale aktiviteter.
Testbænk bliver der også plads til
- og skulle det gå helt galt med dyret,
så er der også et lille værkstedstelt på
pladsen. Her kan man tage sig af de
mest simple reparationer. Selv om vi
jo godt ved at de kære Yamahaer ikke
lige er de mest krævende hvad angår
reparationer, så kan der jo ske et eller
andet.
Jeg kunne selvfølgelig blive ved med
at remse op, men der skal vel også
være lidt overraskelser.
Virago Syd har forresten fået ny hjemmeside. Tjek lige www.viragosyd.dk.
Godt gået Yvonne....

INVITATION
Og så en invitation fra Virago Syd til
alle de dejlige mennesker der har lyst
til at give en hjælpende hånd ved det
internationale træf.
Lørdag d. 23 april.
Mød op hos Ole på Mojbølvej, Øster
Lindet.
Først skal der kigges lidt på pladsen
hvor det internationale træf skal
afholdes og de mange forskellige
opgaver skal gennemgås.
Om aftenen bliver der tændt op i grillen og hygget.
Tag endelig liggeunderlag eller luftmadras med og en sovepose. Der er
overnatning i frølageret eller eget telt.
Vi er jo nødt til at sørge for at få cyklerne varmet op til det helt store træf.
Giv lige besked til Ole på
mobil 2814 5720.

Selvfølgelig regner jeg med at der
endnu er mange derude der gerne vil
give en hånd med som frivillig. Bare
gå ind på vores egen hjemmeside og
meld dig til.
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Køb/Salg/Bytte
Medlemmernes gratis markedsplads

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

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

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



Internationalt Virago/Star Træf 2011

For alle Virago/Star kørere!

10-12 juni 2011
@ Jels Motel & Sportscenter
Ørstedvej 10, Jels
6630 Rødding, Danmark
N55.35533 E9.21062
Pris: DKK 400,Camping i eget telt ved træfpladsen
Morgenmad lørdag & søndag
Aftensmad fredag & lørdag
Kaffe & the døgnet rundt
Live band fredag & lørdag
Opdelt bad & toilet med træk og slip
Døgnåben Info
Bartelt, hvor der må ryges, i tilslutning til hallen
”Best Bike” konkurrence i flere kategorier
”Ride-Out”
Fyrværkeri
”Viking-Fun-Olympic”
”Sing-Along-Biker-Firecamp”
Badesø med omklædning og bruser

For mere information se: viragomcclub.dk
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Yamaha 1981 VX 1000 Beltdrive Special.
Af Erik Steen (028)
Virago serien af custom cykler fra
Yamaha er ikke Yamahas første
custom cykler. Allerede i 1978 startede Yamaha en special serie. Den
første cykel var den 2 cylindrede XS
650 Special, man ville over i en mere
amerikansk custom agtig stil med
højere styr, en stil som Triumph Bonneville 120R allerede havde for deres
amerikanske version, men man gik
videre med dråbeformet tank og svaj i
sædet, der mere tydeliggjorde adskillelse mellem for og bagsæde. Efterfølgende fik vi en 2 cylindret XS 400
Speciel, efterfulgt af den 3 cylindrede
XS 850 Special og den 4 cylindrede
1100 Special. Det vrimlede med specials og man havde succes med disse
specials. Da V motorerne kom frem
med bogstaverne XV blev disse motorcykler endnu mere specielle, så den
ny V maskine blev til XV 750 Special
og de større XV 1000 Midnight Special
og XV 1000 Beltdrive Special kom på
markedet inden man gik væk fra Special navnet og den første Virago kom
på markedet i 1982.
Lidt om denne speciele motorcykel.
Det er måske en udstillingsmodel der
aldrig har været markedsført. Det
er en 1981 XV1000 Beltdrive Special,
jeg ved ikke om den nogensinde har
været solgt i Europa. Den er meget
tæt beslægtet med TR1, en slags TR1
custom version. Forgaflen minder
meget om en XS 1100 eller snarere en
Viragogaffel, ligesom styret, lygten,
ekstralygterne, hornene og instrumenterne meget ligner TR1, men de tidlige
XJ serie brugte dem også. Tanken er
meget stor af en special at være - ca.
19 liter. Ligesom den europæiske TR1
har den sikkert været tiltænkt touring
eller længere afstande. Den er også
meget behagelig på langtur, 800 km
om dagen er ikke noget problem, svajet i sædet støtter meget, og siddehøjden er helt nede på ca. 65 cm. Udstødningerne er sikkert Norton inspireret
eller også er de uoriginale, motoren
er en TR1, starter systemet er forbedret med et efter markedet manuelt



Yamaha VX 1000 Beltdrive Special fra 1981
starter system - håndtag (“sure start”
fra “marada tech”). Det virker ved
at man fastholder starterens indgreb
i svinghjulet, inden man trykker på
startknappen og holder fast til motoren er gået i gang. Dette forhindrer
den tandhjuls skuren, man oplever på
nogle TR1 og XV modeller. Systemet
er ikke for nogen, der ikke har forstand på mekanik (brug altid håndtaget inden du trykker på startknappen,
aldrig efter du har trykket). Motoren
har en længere udgangs aksel for at
give plads til det bredere tandremstræk, baghjulet er bredt, med et 180
dæk på en 15” fælg. Tandremmen er
meget tæt på dækket, så originalt har
det nok været et 150 dæk, som var det

bredeste dengang. Forhjulet er 120
- 17” istedet for TR1 og
de andre specials 19 “, men Yamaha
har før brugt 17” på andre modeller
på den tid. Cyklen er meget hurtigere
i svingene end forventet af en cruiser og det skyldes nok 17” forhjulet.
Cyklen følger lidt langsgående revner,
men er nem at få ud igen, sikkert fordi
dækkene er så forskellige, at de ikke
kan “enes” om at følge sporet.
Den virker også kraftigere end Viragoen, men kardantræk koster HK og
TR1 har 71 HK mod Viragoens 66 HK
så vidt jeg husker. Det giver en forskel
mellem 10-12 HK på baghjulet, men
kardanget holder nok længere, da
bæltet skal skiftes ved 60K.

Til sammenligning - en TR1 af ukendt årgang

News

Side 9 cyklen

Ups - var det din cykel der skulle være her.....

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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BIKE SHOW MESSECENTER HERNING, 11.-13. FEBRUAR 2011
Af Dorte (2817) og Nichlas (2993)
Virago Danmark havde i samarbejde

vi selvfølgelig først kunne se når de
har betalt.
Reklameplakaten for det internatio-

med Yamaha Danmark en stand ved
Bike Show messen i Herning.
Ole Nielsen startede med at hente udstillingsgrej og div. i Esbjerg som han
stillede op sammen med Biker Jens på
messen fredag morgen. Efterfølgende
kom flere frivillige hjælpere til og
tog sig af de besøgende på standen.
Pladsen som Virago havde fået stillet
til rådighed havde en uheldig placering bag en stor lastbil, men da først
blikfanget var i orden kom nysgerrige og interesserede besøgende forbi.
Standen var hen over weekenden
pænt besøgt og det lykkedes at få 8
nye indmeldelser til klubben. Om der
er tale om 8 nye reelle medlemmer vil

nale træf som Jelsi
havde sørget for
tiltrak stor opmærksomhed og
interesse. Mange
havde allerede hørt
om begivenheden
og endnu flere synes at være interesserede i at deltage.
Til at starte med
fotograferede
flere plakaten og
da der blev lagt
flyers frem tog forbipasserende dem
sammen med NEWS, kalendere og
Virago pins.
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På standen var
der udstillet en
XVS1100 Dragstar og en XV250
Virago. Cyklerne
blev nærstuderet
og beundret.
Specielt Viragoen bragte
nostalgien frem
hos mange og
gav anledning
til en snak om
minder og ikke

mindst erfaringer.
Enkelte besøgende kom meget målrettet forbi for at søge råd og vejledning
omkring deres Virago. Fandtes der
reparationskit til en Virago 920èr
karburator? Kunne man få fremrykkersæt til en Virago 250èr? Vi udleverede telefonnumre til de medlemmer
vi mente kunne være behjælpelige
med dette.
Kludebutikkens nye sortiment var
også udstillet på standen, og interesserede blev henvist til hjemmesiden.
Flere gav udtryk for at det var rart at

have mulighed for at kunne mærke
kvaliteten og se størrelserne før evt.
bestilling.
Anette og Bjarne Madsen fra Virago
Midtland, udviste endnu engang stor
gæstfrihed, idet de tilbød overnatningsmuligheder for dem som deltog
på messen. Der var sørget for forplejning og hyggeligt samvær. Stor tak for
det.
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Køb/Salg/Bytte
Medlemmernes gratis markedsplads

SÆLGES
XVS 1100 Dragstar
Årgang 2004
Kun 6770 Km .
Farve sort
Meget velholdt. Som ny.
Der medfølger orginal udstødning og
sidetasker

Pris:110.000
Henvendelse :
Lindy J Jensen (1478)
Mobil nr.25765048
SÆLGES
Yamaha XV 750
Årgang 1993
Farve blå metal

53500 km.
Meget velholdt MC der kører
perfekt.
Sælges grundet ønske om
køb af Touring-maskine.

Pris kr. 48.000,-

Billeder kan
mailes.
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Henvendelse:
Leo Ørum(3068)
Mobil nr.: 2024 6776
mail: leogt@privat.dk

News

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

Ja - det her fylder godt
nok ikke meget !!!!

Årgang Model - farve

Km

Pris

2000

XV 535 Virago DX sort/bronce, ekstra
udstyr

15

59.900

2000

XV 535 Virago DX rød/elfenben, 1 ejer,
meget udstyr

2

64.900

2002

XV 535 DX grøn, vindskærm

19

59.900

1995

XV 750 Virago bordeaux/sort, service

38

69.900

1987

XV 920 Virago, sort, meget velholdt

74

34.900

1998

XV 1100 Virago bordeaux, 1 ejer,
fremflytter, sidetasker

66

59.900

2006

XVS 650 Dragstar, sølvmetal,

2

84.900

2008

XVS 650 A Dragstar Classic sort,
meget udstyr

2

89.900

2001

XVS 1100
Dragstar Classic
Sort.
Fremflytter, alarm
sidetasker, toolbox, sissybar, bagagebærer, ekstra
lygter + øjenskygger, effektudstødning,
specialsæde - man sidder super, 1 ejer,
vindskærm

14

109.900

Se billeder af cyklerne på www.steens-mc.dk
Motorcykler købes kontant evt. bytte med bil,
campingvogn eller autocamper
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Køb/Salg/Bytte
Medlemmernes gratis markedsplads

SÆLGES
Yamaha Virago 1100
Årgang 1996.
11800 km.
Farve: Rød.
Meget flot og velholdt.
Der medfølger original udstødning,
vindskærm og andet sæde.

Nysynet
Pris: 67.000.
Henvendelse:
Tove Enemark(2212)
Mobil nr.: 2395 8032

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

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

Plads til din
annonce

Din annonce her?
325 kr. for 4 udgivelser

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

Er I mere til14
hytteferie, camping eller ophold i ferieejligheder eller værelser, så se mulighederne på

Faktureringspris:
325 kr. - for 4 udgivelser.
Det er muligt at nøjes med
færre udgivelser - pris aftales
særskilt.

Faktureringspris:
675 kr. - for 4 udgivelser.
Det er muligt at nøjes med
færre udgivelser - pris aftales
særskilt.

Kontakt:
Helene Nielsen
3027 6390
mcredaktionen@yahoo.dk

News

Åh - det er jeg godt nok ked af...
Det var lige denne her side du kunne have brugt til den
turberetning du havde tænkt på at skrive.
Jeg reserverer selvfølgelig plads i
det næste News.
Husk lige at deadline er d. 17 april.
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Returadresse: Virago MC Club Danmark v/Elisabeth Aude, Bøgevangen 2, 4622 Havdrup

XVS950A Midnight Star

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

