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Forsidebillede: Naturskønne Østrig som tager sig
bedst ud i solskin.
Fra Redaktionen.
Årets første News er på gaden. Det første nummer af
hvad der forhåbentlig bliver til fire i løbet af året. Vi kan
blandt andet love vore læsere et jubilæumsnummer, som
kommer til at handle om de 25 år som klubben har på
bagen. Jeg ser frem til at få en masse spændende indlæg
fra jer læsere og specielt ”de gamle rotter” som kan huske
hvordan det var dengang Virago Danmark var helt ny og
dinosaurne stadig løb rundt i gaderne.
Samtidig har jeg en lille bøn til jer som har salgsannoncer i bladet. Kan I ikke være søde og skrive til mig, hvis
I fortsat ønsker jeres annonce i bladet. Jeg har en lumsk
mistanke om at nogle af disse køb/salg sider er ved at
være forældede, og det er lidt trist, hvis annoncer som
ikke længere er relevante, fylder op for redaktionelt stof. .
Med venlig hilsen Redaktøren

Husk.

Virago
Danmark har

25 års jubilæum
29. til 31. august
hos Ole Nyhøj
Mojbølvej 2
6630 Rødding
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The Beginning
I 1996 sad jeg en aften og så et totalt
ligegyldigt program i fjernsynet, da
der lige pludselig dukkede to skønne
damer op på skærmen og fortalte,
at de havde taget kørekort til mc, så
nu skulle der købes noget at køre på
og så skulle de ud og vise sig frem i
miljøet.
Da var det at jeg tænkte, det miljø
ville jeg da gerne være en del af når
man kunne rende ind i sådanne
smukke mennesker.
Jeg arrangerede et par dage senere
en deltagelse i et kursus der skulle
ende med at man kunne få lov til at
køre rundt på en mc med ubegrænset
præstation, altså mc’en, og det lykkes mig at erhverve denne rettighed 2
måneder senere.
Nu skulle der købes ind, og på
spørgsmålet hvad det skulle være,
fik jeg flere tilkendegivelser om at
det skulle være en chopper, tænk lige
på hvor gammel du er, var der flere
der sagde. De fleste promoverede en
Yamaha, og det skulle være en Virago,
ikke en 920’er, dem var der kun bøvl
med, såsom med starteren og andre
ting. Jeg lyttede til ekspertisen, og
erhvervede mig en 750’er fra ’95 med
egerhjul, lydpotter der krævede høreværn og 6000 km på klokken. Det var
så i december, så nu var det bare at
vente på foråret.
Så blev det forår, og den første tur
skulle køres. Af sted gik det og jeg
nåede helt til Horsens, det skal lige
nævnes at jeg bor i Kolding, og på tilbagevejen løb jeg tør lige inden Vejle
og måtte trække den sidste kilometer
til tanken. Hanen stod allerede drejet
på ”reserve” så der var ingen advarsel, men så lærte man det.
Jeg havde hørt at der var andre der
kørte Virago i området, og efter lidt
søgen kom jeg i kontakt med Jelsi, og
vi blev enige om at jeg kunne da lige
kigge forbi hos ham, for så kunne han



da fortælle mig om alle de fortræffeligheder der er ved at køre sammen
med ligesindede. Han nævnte også,
at vi efterhånden var så mange i
regionen der kørte Virago, at der var
basis for en lokalklub og det blev så
en realitet den 25.5.1997. Virago Mc
Club Sydjylland var klar til at indtage
resten af landet.
Kort efter skulle jeg så til mit første
træf. Jelsi og jeg havde aftalt at vi
skulle deltage i Virago Fyns træf, så
jeg måtte ud at handle igen. Der blev
købt telt, sovepose og luftmadras, en
rygsæk til sissybaren, og så var jeg
klar.
Jeg var meget spændt på hvad der
ville møde mig, og jeg var utrolig
overrasket da vi kom til klubhuset.
Tomgang stod ved indgangen til pladsen og tog imod, smilende og hjælpsom, Tommelise, Gallon og Mureren
sagde velkommen og anviste plads,
så det var bare positivt. Jeg blev så
benovet, at cyklen gik i stå for mig, så
jeg trak den ind på pladsen.
Her er det så at man ser den enorme
udvikling der er sket op til i dag. Det
største telt på pladsen var et 2 mands
iglo og prøv lige at se hvad der står på
pladsen til et træf i dag. Vi bruger lige
så meget plads, men vi er kun en tredjedel mennesker i forhold til dengang.
Mit telt, et 1 mands tunneltelt, samme
længde som min sovepose og kun
marginalt højere i den ene ende, var
et mareridt. Vi ved alle hvor besværligt det kan være bare at ramme et
iglo telt efter en lang træfaften, og det
er selvfølgeligt på grund af at det er
blevet mørkt, og det at komme ned i
mit lille telt endte da også med at jeg
nærmest var viklet ind i det.
Det var alle tiders træf anyway og det
skulle selvfølgelig prøves igen.
Næste tur gik til Virago Nordjylland
og her blev der så satset på iglo telt
og liggeunderlag, for luftmadrassen
overlevede heller ikke det første træf.

Igen en kanon fin oplevelse med
positive og søde mennesker. Så gik
det slag i slag, Virago Sjælland træf,
julefrokost hos Virago København, op
til Virago Midtland og også til Virago
Esbjerg, op til Nord igen og over på
øen hvor Sjælland holdt internationalt
træf i’99. Det sprudlede bare med nye
klubber og træf en overgang, men
desværre har de færreste formået at
holde fast på deres medlemmer og
eller de gode intentioner, for de fleste
nye klubber holdt ikke ret længe.
En af de ting der også var spændende,
var Virago Danmarks generalforsamlinger. Hold da helt op hvor kunne
man gå op i love og paragraffer. Det
var dræbende at sidde og lytte til,
man skulle tro vi var en børsnoteret
virksomhed. Det er da heldigvis blevet meget, meget bedre.
Jeg har haft utrolig meget glæde af
at være med i en klub som Virago
Sydjylland, og det har været enormt
spændende at være med til at arrangere vores egne træf, vores første
internationale træf i 2002 og alle de
andre ting der er sket siden starten i
’97.
Virago 750’eren blev byttet ud med en
Dragstar 1100 Classic i 2006, som jeg
også er blevet meget glad for at føre
mig frem på til diverse træf og vores
ø-ture.
Det har også været utrolig spændende
at møde alle disse rare mennesker,
også dem vi stadig mødes med i dag,
igennem snart 20 år, og selvfølgelig
også dem fra Sjælland. Desværre
mødte jeg aldrig de to skønne damer, der egentlig var årsagen til at
jeg meldte mig under mc- fanen. Det
skulle da lige være Blondie og Gitte.

Jer frem til at møde alle jer dejlige

mennesker til generalforsamlingen.
Helge (362)
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Formanden har ordet
Så er det blevet forår, Virago Midtsjælland har afholdt årets første træf, som var godt besøgt af andre lokalklubber, som
sædvanligt var de heldige med vejret, der kunne lige så godt have været en meter sne.
Når I læser dette, er vi på vej til Yamaha på Bakken, hvor der er mange medlemmer som deltager. De fleste lokalklubber vil være repræsenteret, det er en rigtig god måde at komme i kontakt med eventuelt nye medlemmer. Samt at møde
andre klubber, der vil deltage 7 - 8 andre klubber.
Når I læser dette, står generalforsamlingen for døren, den bliver afholdt den 29. - 31. maj, Seerdrupvej 17, 4200 Slagelse.
Det vil glæde bestyrelsen, at se rigtigt mange af jer, det er en fantatisk måde vi mødes på, og der vil helt sikkert blive
gjort alt for at vi får super god fest.
Hold øje med kalenderen på Virago Danmarks hjemmeside, den bliver hele tiden opdateret, og der er allerede mange
gode træf at køre efter.
Jeg håber på, at vi får en super god motorcykel sæson, med masser af sol og gode oplevelser i det grønne, men pas på jer
selv, det er der ingen andre der gør.
Sidst HUSK vores jubilæumstræf den 29. - 31. august hos Ole Nyhøj Mojbølvej 2, 6630 Rødding. I vil modtage en invitation fra bestyrelsen og festudvalget i løbet af juni måned, så min opfordring vil være, sæt et stort kryds i jeres kalender,
jeg kan allerede på nuværende tidspunkt oplyse jer om, at det bliver en super fest, der er ved at blive arrangeret.
God sommer til jer alle.
Birger 3101

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

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.

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 !
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På motorcykelferie i Østrig

Af Claus 2945
Klokken er fire om morgenen, da uret
sender sin enerverende bippen ud
i soveværelset. Selv ikke fire kopper skoldhed mokka, fem smøger og
et langt brusebad formår at vække
mig til live. Med stort besvær får jeg
skruet mig i et par sorte læderbukser,
der synes at krympe for hver gang,
jeg skal have dem på. Jeg trækker den
blå denimjakke med indbygget kevlar
på. Jeg har for længst opgivet at finde
vandtæt motorcykeltøj på markedet,
hvorfor jeg ifører mig dette kluns, der
med sikkerhed vil suge vand til sig
som en svamp.
Motorcyklerne holder parat i garagen, da jeg svinger den store port op.
Rockwool, finerplader og tonsvis af
haveredskaber gør pladsen herinde
knap, og jeg må kante mig vej hen
til den sorte Dragstar. I halvmørket
vågner v-motoren til live med et tryk
på starterknappen og stempelslagene



sender vibrationer gennem kværnen
som krampetrækninger fra et stort,
tungt dyr. Den dybe buldren flænser morgens stilhed, en buldren der
tager til, da jeg drejer let på gashåndtaget og triller hen til gårdspladsen.
Konens Virago udsender en mindre
dyb brummen, da jeg ligeledes starter den og triller den hen ved siden
af min sorte motorcykel. Herude på
den åbne plads er det lettere at læsse
maskinerne, og vi render i pendulfart frem og tilbage, mens sadeltaskerne fyldes og de store vandtætte
plastiksække kastes op på passagersædet. De kraftige stropper strammes til bristepunktet. For ofte har
set oppakning som har løsnet sig på
motorvejen, alt imens remme truer
med at vikle sig ind i baghjulet. Vi
når endnu en kop kaffe og en smøg,
før en buldren langt borte fortæller
os at Leif og Anne er på vej.
Klokken er seks, da vi alle fire triller

mod Ringsted. Det er endnu køligt, og
vinden suser gennem min cowboyjakke. Vi har besluttet at køre til Østrig
primært ad landevejene for på den
måde også at gøre turen derned til en
oplevelse, men lige nu er vi nødt til at
tage motorvejen for at være sikker på
at nå færgen.
Jeg har netop tændt en smøg, da en
af de uniformerede færgearbejdere
vinker os ombord. Sådan et par Vance
and Hines lydpotter giver en fabelagtig rumklang inde på sådan et bildæk,
men da jeg slipper koblingsgrebet
udsender dækket en skrigende lyd
og motorcyklen skrider sidelæns ned
mod fronten af det dieselfedtede dæk.
Dette afstedkommer højlydte protester fra nogle af færgens ansatte, men
jeg er allerede nede i den anden ende,
og de får travlt med at fokusere på de
andre ankomne trafikanter.
Da vi forlader færgen slår varmen i
mod os som når man løber ind i en

News

føntørrer, og jeg kan mærke sveden
fugte T-shirten under jakkens rygskjold. Inden længe er hænderne
klæbrige under de sorte handsker og
den varme som trænger ind under
hjelmens visir er som fra en bageovn.
Vi kører ad motorvejen mod Berlin
i cirka halvtreds kilometer, før vi
drejer fra og følger landevejen gennem noget der tidligere har været en
del af Østtyskland. Støddæmperne
absorberer de fleste ujævnheder fra de
brostensbelagte gader i byerne, men
landevejenes belægning er af stærkt
varierende beskaffenhed, og man må
somme tider zigzagge mellem store
huller. Hvad mange af de gamle huse
savner i skønhed, har vejene gennem
endeløse skove i rigt mål. Mellem træerne finder man den kølighed, som
man savner ude på de åbne strækninger. Vi nærmer os frokosttid, da vi på
en stærkt trafikeret landevej havner
bag en stor lastvogn. Fra det åbne lad
sender bilen kaskader af grus mod os.
Grus, der stikker i ansigtet som nåle,
men de modkørende biler gør det
umuligt at overhale.
Da vi omsider gør holdt ved et supermarked har jeg flere håndfulde grus i
skødet og bander lastvognchaufføren
langt bort. Noget siger mig at lakken
på motorcyklen ikke ligefrem har haft
godt af denne ufrivillige sandblæsning. I det nærliggende supermarked
køber vi et par sandwich og et par

lunkne sodavand, som vi indtager i
skyggen af bygningen. Bente og Anne
fokuserer på deres yndlingsbeskæftigelse, nemlig at studere kort, og jeg
noterer mig navnene på nogle af de
byer, som vi skal i gennem. Selvom vi
har kørt det meste af dagen, er vi ikke
nået særlig langt. Dette er somme tider problemet med at vælge landevejene. Flere gange får man forvildet sig
ind på en forkert rute, og skal bruge
timer på at finde tilbage til det oprindelige udgangspunkt. Andre gange er
skiltningen som angiver bynavnene
ikke særlig god og man leder forgæves efter en by som står anført på kortet. Endelig er marchhastigheden ikke
særlig høj, da man ofte skal gennem
byer med trafiklys og forgængerovergange. Alligevel er det hyggeligere at
køre på de små veje, og man oplever
de forskellige steders særegne træk på
en helt anden måde.
Denne ferie er anderledes end vor
sædvanlige rejseform. Normalt er motorcyklerne læsset med telte, borde,
klapstole, soveposer, liggeunderlag,
grydesæt og alt det andet grej som
kræves, når man overnatter på en
campingplads. I år består oppakningen primært af tøj, da vi har reserveret hotelværelser i Østrig gennem
Touring Nyt. Det er for os alle en
meget alternativ rejseform, men det
betyder også at vi skal finde overnatningsmuligheder på vejen derned.

Da vi nærmer os aftenstide, bliver vi
enige om at finde et hotel, hvorfor jeg
svinger ind på parkeringspladsen til
et gasthaus. Til alt held er der flere
hoteller i nærheden af det sted, jeg
har gjort holdt ved, og konerne bliver
sendt ind for at forhøre sig om ledige
værelser, mens Leif og jeg udveksler
eksistentialistiske livsfilosofier. Noget
er imidlertid gået grueligt galt, for enhver feminin charme synes at prelle
af på de forskellige hotelværter,, og
konerne får at vide at alle værelser er
optaget. Om dette skyldes deres brovtende adfærd eller motorcykeltøjet
skal være usagt. Vi bliver dog enige
om, at jeg forhører mig på det næste
hotel, vi kommer forbi. Det næste
hotel ligger kun hundrede meter fra
de forrige, og vi dårligt nok at starte
motorcyklerne, før vi igen gør holdt.
Om det skyldes min drengede charme
eller mit blændende smil henligger i
det uvisse, men jeg får strakt at vide,
at de har to dobbeltværelser til rådighed. Vores værelser ligger på anden
sal,, og turen derop med al oppakningen bringer sveden frem på panden.
Det er derfor en sand lise, når vi
efterfølgende kan nyde en iskold pilsner udenfor på hotellets gårdplads.
Vi har naturligvis gjort vores bedste
for at overbevise hotelpersonale og
gæster om at vi slet ikke er sådan
nogle larmende og destruktive bikere,
de almindeligvis stifter bekendtskab
med. Noget der virker lidt mindre
overbevisende, da Bente vælter bordet
og får det hele til at sejle i øl. Hotelværtinden rengør dog bordet uden
den mindste mishagsytring, og vi
bestiller en ny øl. Således reddet fra at
dehydrere, beslutter vi os for at gå en
lille tur i byen. Størstedelen af husene
i det tidligere Øst er blevet renoveret,
men enkelte bygninger skiller sig ud
som rådne tænder i en perlerække
af tysk pertentlighed. I dag står de
som levn fra en trøstesløs tid fra et
regime, som vi i halvfjerdserne var
naive nok til at tilbede. Vi er kommet
et stykke udenfor byen, og jeg foreslår
at vi søger tilbage. Leif er dog af den
opfattelse at den afsides landevej, vi
befinder os på, må føre os tilbage til
byen. Det er på det tidspunkt, at Anne
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fortæller om sidste gang, de to skulle
tage en smutvej og endte med at kæmpe sig gennem rusten pigtråd og stejle
klipper, før de i ly af nattens mørke
nåede tilbage til deres udgangspunkt.
Sandsynligvis fordi Leif har lige så
meget stedsans som en muldvarp på
en golfbane.
Vi når tilbage til hotellet i rimelig tid,
hvor vi indtager et fortræffeligt måltid
skyllet ned med et par bajere. Det er
ikke særlig nemt at sove den nat, for
en kvælende varme synes at fylde
hotelværelset, selvom alle vinduerne
er åbne. Da vi næste morgen triller ud
fra hotellets parkeringsplads, bemærker jeg et skilt ved indkørslen. Bikers
are welcome. Så måske skyldes det
hverken min drengede charme eller
mit blændende smil, at de med det
samme bød os velkommen her. Måske
skyldes det den kendsgerning, at hotelindehavere omsider har indset, at
bikere udgør en stor del af de rejsende
sydpå, og som følge heraf også er
en glimrende indtægtskilde. Vi ser i



hvert fald mange tilsvarende skilte,
da vi fortsætter vores rejse.
Lørdag begynder landskabet så småt
at ændre sig, og vi kører i mere og
mere kuperet terræn. Jeg foreslår
at Bente kører lidt forrest, da hun
alligevel har brugt to tredje dele af
tiden på at studere kort og planlægge
ruten. Det er på dette tidspunkt, at
jeg får et sjældent indblik i det som
må betegnes som kvindelig logik.
På et tidspunkt ankommer vi til et
T-kryds, hvor ingen af de byer, vi
skal i mod står på skiltene. Konen
træffer dog uden tøven en beslutning
og kører til venstre. Da vi to kilometer længere fremme standser på en
parkeringsplads, er mit spørgsmål
naturligt nok, om vi nu er på rette
vej.
”Jeg tror faktisk, at vi skulle have
været til højre henne ved T-krydset,”
svarer mine børns moder med den
sædvanlige feminine eftertænksomhed ,,Men vejen til højre så så stejl
ud, så jeg drejede til venstre i stedet.”

Leif og jeg udveksler blikke, der svagt
antyder, at vi bestemt ikke forstår
denne form for logik.
Anden gang jeg får et indblik i
kvindesindets uransaglige veje, er da
vi på et tidspunkt gør holdt i en by
højt oppe i bjergene. Trods højden
er varmen stadig hektisk, så kvinderne går ind i et lille supermarked
efter en kold sodavand. Efter en halv
time kommer de to madammer atter
spankulerende ud med en varm cola
til mig og nogle udefinerbare flasker
med ukendt indhold til sig selv. Da jeg
takket være varmen er meget tørstig,
skruer jeg hurtigt proppen af flasken.
Kun for at konstatere at indholdet
forlader flasken som skudt ud af en
vulkan. Således indsmurt i klæbrig
cola spørger jeg naturligvis om det
strengt taget er nødvendigt at ryste
flasken så voldsomt.
”Vi gad ikke drikke noget med brus
i,” svarer konen ”så for ligesom at
kunne sammenligne med colaen, rystede vi den og alle de andre flasker,
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inden vi købte dem.” Jeg forsøger ikke
at argumentere mod denne sælsomme form for logik, men resignerer og
tømmer min colaflaske, som er berøvet for to tredje dele af sit indhold.
Da vi hen på aftenen ankommer til
byen Weiden, er det vanskeligt at
finde et ledigt hotel. Da vi er trætte
efter dagens køretur gennem bjerge
og skovområder, virker det ekstra irriterende at vi flere gange går
forgæves i vor søgen efter et ledigt
hotelværelse. Vi er midt i centrum, da
vi på byens tredje hotel får et afslag
og jeg spørger om hvor der eventuelt
kunne være andre hoteller med et par
ledige værelser. Portieren foretager et
par opringninger og henviser os til
et gasthaus i byens vestlige hjørne.
Han forsikrer os om at de har et par
ledige værelser. Hotellet befinder sig
i et af byens mest trafikkerede strøg,
men det ser ikke særlig dyrt ud, hvad
det heller ikke er. Vores buldrende
motorcykler vækker berettiget opsigt
af byens lokale drukkenbolte, som
sidder i hotellets gård. Igen slæber vi
oppakningen op ad trapper til små,
men hyggelige værelser, hvor badeværelserne ligner små skabe som er
monteret efter de senere års ønske
om større renlighed. Maden er typisk
tysk, skinkeschnitzel med pommes
frites, i portionsstørrelser, som selv
ikke en sulten motorcyklist er i stand

til spise op. Den centrale beliggenhed
viser sig at være et minus, da vi skal
sove. Man har valget mellem at blive
holdt vågen af varmen eller åbne vinduerne og blive holdt vågen af støjen
fra hovedgaden.
Den følgende dag kører vi gennem
søndagsløve sovebyer, byer der virker
spøgelsesagtige tomme, selvom nogle
få parkerede biler afslører, at der
rent faktisk bor mennesker her. Hen
på eftermiddagen nærmer vi os den
østrigske grænse og med et slår vejret
om. Det bliver hurtigt mørkere og køligere. Truende mørke skyer hænger
over de sneklædte bjergtinder. Vi beslutter os for at køre ind på en busholdeplads og iføre os regntøjet i busskuret. Næppe har vi fået regntøjet på før
det begynder at styrte ned. Vi venter
en halv times tid i busskuret uden at
der synes komme nogen opklaring i
vejret. Modstræbende stiger vi igen
op på motorcyklerne og fortsætter
vores rejse. En halv time efter at vi er
kørt ind i Østrig, bliver skybruddet
forvandlet til orkan. Da jeg traditionen tro kører med åben hjelm, prøver
jeg at beskytte ansigtet mod slagregnen, der rammer mit ansigt som nåle.
Den pludselige storm får mig dog
hurtigt på andre tanker, da motorcyklen under mig kastes sidelæns af
vinden, og jeg er nødt til at holde med
begge hænder for ikke at ende oppe

i autoværnet. De unge træer langs
vejen ligger vandret hen over kørebanen, og bilerne kører med stor respekt
uden om de slingrende motorcykler.
Orkanen Bodil i Danmark kan godt
gå hjem og lægge sig, tænker jeg,
mens kaskader af vand forvandler
vejene gennem de små byer til floder.
Vi kører gennem Kitzbühel og ad
stejle bjergveje, hvis stigninger afløses
af hårnålesving. Højt oppe i bjergene
kører vi ind på en parkeringsplads,
og regnen holder op lige så pludseligt
som den er kommet. Vi har udsigt
over Mittersill, en mellemstor by som
ligger dybt nede under os, og som
er vores endelige designation. Byen
afslører sit kakofoniske kaos af biler,
motorcykler, scootere og fodgængere,
da vi endelig er havnet for foden af
bjergene. Konerne diskuterer indbyrdes hotellets adresse, som de har set
billeder af på nettet, hvilket gør det
til en interessant oplevelse, eftersom
man ikke har en kinamands chance
for at parkere nogen steder. Heldigvis er byen forsynet med et bredt
fortov, så der er altid mulighed for at
smide kværnen et sted. Mens fruerne
omsider trisser ind på, hvad der må
formodes at være vort hotel, begynder
Leif og Jeg at tage oppakningen af.
Man skulle tro at bagagen var blevet
minimeret eftersom den udelukkende
består af skiftetøj, tandbørster og de
øvrige mest nødvendige dagligdags
artikler, men også dette viser sig at
være forkert. Det er som om at jo
mere plads man har på motorcyklen,
jo mere øges mængden af absolut
uundværlige remedier. Derfor er vi
skumsvedte, da kvinderne omsider
vender tilbage med nøglerne til vores
respektive værelser. Fortsættes på
side 11.
Vi har selvfølgelig fået to værelser på anden sal, hvilket dog viser sig
ikke at være så forfærdeligt, eftersom
der er en elevator på hotellet. Efter ti
– femten omgange op og ned har vi
omsider fået al oppakningen bragt til
værelset. Helt i tråd med reklamen i
Touring Nyt er der en aflåst garage
til vores motorcykler, og efter at have
parkeret disse under betryggende
forhold, kan vi gå i gang med at in-
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Side 10 cyklen

Landbocamping

Som medlem af Virago MC Club Danmark kan du kombinere turene på motorcykel eller i bil med stor rabat på
overnatning hos mange af vore samarbejdspartnere.
Her er forskellige tilbud på:
•
Landbocamping
•
Bed & Breakfast
•
Landboferie
•
Hytter

Mange steder får du stillet gratis garageplads til rådighed
for motorcyklen og 10 % på overnatningspriserne.
På www.landbocamping.dk/virago kan du finde oplysninger om, hvor du finder vore samarbejdspartnere, og
om faciliteter og priser.
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spicere hotelværelset. Jeg kan naturligvis bare kigge ud af vinduet for at
konstatere at det bestemt ikke er sten
man mangler her i landet. Bjergene
tårner sig op på alle sider. Alligevel
byggeriet af dette etablissement må
have gjort et kraftigt indhug i stedets naturlige ressourcer. Murene er
omkring en meter tykke, overalt hvor
jeg kigger. Selv den marmorbeklædte
mur til badeværelset er omkring en
meter tyk.
Det viser sig at netop denne dag er
alle ansatte på hotellet iført tyrolertøj.
For mændenes vedkom-mende må
dette kræve en stor portion selvironi,
da ikke alle tager sig lige godt ud i
korte ”lederho-sen” og knæstrømper
med kvast. For kvindernes ved-

kommende er det derimod ganske
anderledes. De meget nedringede
kjoler med nærmest korsetlignende
bespændinger gør at barmen presses
sammen på en særdeles indbydende
måde. Det viser sig at være fuldstændigt umuligt at bevare øjenkontakten
med servitricerne under serveringen
af maden. Det er som om tyngdekraften på en eller anden måde tvinger
blikket nedad. Dette kan være en
af de primære årsager til, at jeg den
før-ste dag slet ikke registrerede,
hvad det var jeg fik at spise, kun at vi
fik serveret et eller andet fire gange.
Da denne indbydende udklædning
desværre kun finder sted denne ene
aften, finder jeg senere ud af at hver
middagsret er temmelig stor, og fire

retter mad er lige i overkanten af,
hvad jeg kan tvinge i min spinkle
drengekrop. Overalt i Østrig serveres
portioner, der uden problemer vil
kunne mætte en middelstor afrikansk
landsby. Når man således belært af
tidligere erfaringer undlader at spise
mere, end at man stadig er i stand til
at rejse sig ved egen hjælp, kan man
ligesom fornemme skuffelsen i tjenerens ansigt, når han bærer den halvt
spiste middagsret ud igen. Det er
som om man her opfatter det som en
personlig fornærmelse, at gæsten ikke
har tømt sin tallerken. Intet under at
Østrigerne farer op og ned af alle de
omkringliggende bjerge. Med alt det
de sætter til livs, må de simpelthen
knokle som gale for at forbrænde alle
de kalorier.
Hotellet er på enhver måde bikervenligt. Der er aflåste og opvarmede
garager til motorcyklerne og specielle tørrerum til vådt motorcykeltøj.
Overalt bliver vi mødt af positive og
hjælpsomme menne-sker, og man kan
kun anbefale landet som feriemål for
andre.
Den følgende dag bliver det besluttet,
at vi skal køre ud til et nærliggende
vandfald, da meteorolo-gerne har lovet regnvejr, og vi derfor ikke ønsker
at komme for langt væk fra hotellet.
Vi er da heller ikke mere end lige
kommet udenfor byen, da de første
dråber regn falder. Leif, der kører forrest, fortsætter imidlertid, selvom vi
er blevet enige om at iføre os regntøj
ved det første tegn på uvejr. Jeg tror
ligesom han har misforstået ideen
med regntøj, meningen er jo gerne at
man skal tage det på inden man er
blevet gennemblødt, så jeg kører ind
til siden. Problemet med sådan en
vandtæt heldragt er, at man aldrig får
købt den tilstrækkeligt stor. Sådan en
dragt er rigeligt kikset uden at den
også behøver at hænge og blafre omkring én. Så man er nærmest blevet
våd indefra inden man får skruet,
krænget og vredet det genstridige
plastik udover noget sort lædertøj,
der allerede er nået at blive fugtigt
og derfor yder en gedigen friktions
modstand. Efterhånden som regnvejret tager til, bliver ens anstrengelser
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også proportionelt mere desperate,
hvilket automatisk medfører ødelagte
lynlåse, trykknapper som bliver revet
af, huller i det ellers vandtætte materiale osv. Da fruen og jeg endelig har
fået iført os regntøjet, har uvejret nået
et omfang som vil få Noahs ark til at
ligne en kortvarig byge. Hastigt sætter vi os op på motorcyklen og kører
videre for at indhente Leif. Det vi-ser
sig, at han selv kæmper en indædt
kamp med at få iført sig sit regntøj
lidt længere fremme. Anne har tillid
til sit goretextøj, så hun undlader
at følge vores eksempel. Jeg har for
længst mistet al tillid til goretextøj.
Jeg har prøvet det dyreste og det billigste, men fælles for alle produkter
er at produ-centerne lige akkurat har
undladt at gøre det tøj, jeg har købt
vandtæt. Jeg er derfor dødtræt af at
høre om folk, der stort set alle sammen har svømmet over Atlanten uden
at så meget som en dråbe er kommet
ind under tøjet. Jeg har kørt motorcykel i det mest hermetisk tillukkede
tøj, og regnvandet har altid formået at
finde en utæthed. Tro mig, det er ikke
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særlig rart at skulle undervise folkeskolens ældste klasser en hel dag, når
man skal rende rundt med bukser,
der er blevet pladdervåde (efter kun
otte kilometers kørsel) lige der, hvor
det ser ud som om man lider af ufrivillig vandlad-ning. Nå, men tilbage
til Østrig, hvor vi fortsætter vores tur
mod ”Vasserfall”. Vejene er ikke de
bedste. Mange steder er man plaget af
de såkaldte ”spurrinnen”, fordybninger i asfalten forårsaget af store tunge
lastbilers gennemkørsel. Man har
derfor valget mellem at køre oppe på
midten af vej-banen, hvor tusindvis
af utætte biler har efterladt et spor af
olie, der får den regnvåde overflade til
at antage alle regnbuens farver eller at
køre nede i et hjulspor, som er så dybt
at en tredjedel af hjulene er dækket
af vand. Uanset hvad kræver det en
forsigtig kørsel.
Vi når omsider frem til det så famøse
vandfald, og parkerer de to motorcykler (Bente sidder bag på mig) ved siden af et skur, hvor man sælger billetter. Det skal siges til deres ros, at vi får
lov til at klæde om inde i skuret, hvor

vi affører os motorcykeltøjet, men atter ifører os regntøjet. Det er sim-pelthen ulideligt varmt at gå op og ned
af klipper i lædertøj. Det har jeg ved
tidligere lejligheder opdaget. De glatte
motorcykelstøvler bliver ligeledes
udskiftet med et par mere praktiske
vandre-støvler. Således klædt om og
med motorcykeltøjet pakket ned i sadeltaskerne, starter vi vores van-dring
mod vandfaldet. Først skal vi imidlertid op på landevejen for at komme
til den sti som fører til vores destination. Dette viser sig vanskeligt, da de
passerende biler sender skumsprøjt
op mod os, og vi må springe omkring
for at undgå de værste springvand.
Vi når dog snart stien, hvor vi passerer en lille butik. Her får man et lille
indblik i menneskets evindelige evne
til at se muligheder i selv de mest irriterende besværligheder. Afdelingen,
som sælger is og kolde sodavand, har
lynhurtigt skiftet sortimentet ud med
regnslag og paraplyer, der selvfølgelig
takket være den store efterspørgsel
har nået et prisniveau, der minder om
åger. Anne køber et regnslag til en
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pris, der kan lede tanken hen på en
kreation af Bertoni, selvom det i virkeligheden bare er en lidt omfangsrig
plasticpose.
At komme hen til et vandfald er næsten altid ensbetydende med at man
skal bevæge sig opad af stejle klipper,
og der her er ingen undtagelse. Efter
relativt kort tid står både Anne, Bente
og jeg og hiver efter vejret, mens Leif
som en anden overenergisk Duracell
kanin styrter op og ned af de mange
stier. I sin al for store regndragt
med tilhørende overtræksluffer, der
svinger fra side til side, når han løber,
ligner han mest af alt en af de unger
i børnehaven som ingen forælder har
særligt travlt med at få hentet, når
arbejdsdagen er slut. I det mindste
lykkes det ham at få brændt en del
af sin overskudsenergi af ved denne
lejlighed, mens vi andre puster ud og
iagttager ham med slet skjult overbærenhed. Omsider når vi midten af

vandfaldet, selvom det er vanskeligt
at konstatere, hvor vandfaldet begynder, og hvor kaskaderne af regn ophører. Fælles for os alle fire er imidlertid
at medbragte paraplyer, regnslag og
overtrækstøj for længst har givet op
over for vandmasserne. Vi er med
andre ord drivende våde fra yderst til
inderst. På vejen tilbage ser vi at folk
søger læ under halvtage og udhæng,
mens vi ignorerer dette, da vi ikke
længere kan blive mere våde. Turen
hjem til hotellet går i adstadigt tempo,
da vi stadig må kæmpe os gennem
veje, der til forveksling minder om
Venedigs kanaler. Vi kan nu gøre
brug af hotellets tørrerum, hvor alt
vores tøj bliver hængt op til afdrypning. Logikken fortæller os dog at
tøjet næppe ville nå at tørre til den
følgende dag, hvor vejrudsigten også
har lovet regn. Meteorologerne har
faktisk lovet regn hele ugen, hvilket
står i skærende kontrast til samtalerne

med folk hjemme i Danmark, der
jamrer sig over hede og tørke. Fordi
vores motorcykeltøj er pladdervådt,
beslutter vi os for at tage toget til
Salzburg den følgende dag. Mozarts
fødeby ligger omkring to hundrede
kilometer fra Mittersill, hvilket betyder en togrejse på tre-fire timer. Man
kan svagt fornemme receptionistens
forundring over, at vi vil tage til Salzburg og tilbage igen samme dag, men
det skal siges til hendes ros, at hun
ikke på noget tidspunkt afslører sin
mening om vanviddet i denne plan.
På et sprog, der vil have frembragt
krampegråd hos enhver tysklærer,
får vi købt busbilletter og togbilletter.
Det varer da heller ikke længe, før vi
sidder mageligt tilbagelænet i toget på
vej mod Salzburg. Turen er særdeles
smuk, gennem tunneller, over broer
hvor brede elve fossede og langs stejle
sneklædte bjerge. Østrig er så smukt,
at man med for-del kan indfange det
hele på et postkort, som man kan
hænge op i en toværelses baggårdslejlighed på Vesterbro. Mozarts fødeby
er derimod en skuffelse. Vi forventer
at komme til en gammeldags by, hvor
århundredes kultur ligesom er klasket
op på hver en husfacade. I stedet
ankommer vi til noget der ligner et
urbaniseret mareridt af kaotisk trafik
og smagløst nybyggeri. Bevares
længere inde i centrum er nogle ældre
bygninger, men det er slet ikke den
middelalderlignende by vi har regnet
med. Hele dagen går vi rundt i en tæt
støvregn, som heller ikke får byen til
at tage sig ud fra sin bedste side. En
trøst er det dog, at alt vores motorcykeltøj er tørt, da vi omsider vender
tilbage til hotellet hen på aftenen. Vi
samler det hele fra tørrerummet, og
glæder os over at kunne komme ud
på maskinerne igen den følgende dag,
selvom vejrudsigten for de kommende
dage vil kunne få en regntøjsfabrikant
til at juble i begejstret ekstase.
Efter en morgenmad, der kunne
have mættet en middelstor afrikansk
landsby, kører vi mod Sell am See,
men bliver undervejs standset af
et vejarbejde. Den ene kørebane er
under reparation, hvorfor der kun er
en vejbane ledig. Nu kan man un-
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dre sig over, hvorfor noget så banalt
som et vejarbejde overhovedet fylder
spalteplads i et så ellers udmærket
blad, men der var nu noget grinagtigt
ved det hele. I manglen af et trafiklys
havde man placeret en person i hver
ende af vejarbejdet med et rundt skilt,
der var rødt på den ene side og grønt
på den anden. Så i ønsket om at regulere trafikken stod disse to personer
hele dagen fra tidligt om morgenen til
sent om aftenen og vendte enten den
røde eller den grønne side frem alt
efter om man skulle holde stille eller
om man skulle køre. Tænk en-gang,
hvilket indholdsrigt arbejde. At stå
dag ud og dag ind og vende et skilt.
Da vi omsider fik lov til at fortsætte
vores tur, spekulerede jeg på om disse
skiltevendere kom på et eller andet
specielt kursus, så de ikke kom til at
vise den samme farve i hver ende.
Vi var nået halvvejs til Sell am See,
da regnen igen begyndte at høvle
ned. Belært af tidligere dages ople-
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velser, var vi naturligvis hurtige til at
krænge regntøjet på. En hel del andre
bikere havde ikke haft vore erfaringer, så på hele turen til byen kunne vi
hilse på motorcyklister, som krøb i ly
under bushalvtage. Vi besluttede os
for at holde et kortvarigt hvil i Sell am
See, ikke fordi det havde været nogen
lang tur hertil, men fordi vi håbede
at regnen stilnede lidt af, før vi kørte
videre. Under et par overdimensionerede parasoller til en isbar indtog
vi en kop kaffe og røg et par smøger.
Da solen efter en halv time begyndte
at skinne gennem skyerne, fortsatte
vi vor rejse mod Hohenwerfen, en
meget smuk nationalpark med et
stort slot. Da vi nåede frem til slottets
parkeringsplads var det både varmt
og solrigt. Skilte på vejen hertil havde
antydet at vi befandt os meget tæt på
både Italien, Tjekkiet, Slovenien og
Ungarn. Denne del af Østrig er med
andre ord også et fint udgangspunkt
til rigtigt mange gode dagture, hvil-

ket man bør have i mente, hvis man
beslutter sig for at besøge stedet igen.
Som alle andre gode adelsfolk, havde
den herboende fyrste ladet slottet
opføre på toppen af et bjerg. Det må
have været et sandt mareridt for de
stakkels folk, der i sin tid havde bidraget til bygningen af dette slot, at slæbe
de enorme sten tre fire kilometer op
ad stejle klippeskrænter. Vi andre
havde naturligvis ikke energi til at
komme derop ved egen kraft, hvorfor
vi slentrede ind i noget som lignede
en overfyldt togkupe monteret på et
par stålkabler, der med en karakteristisk knirken og knagen bragte os op
til toppen. Selv med fødderne solidt
plantet på slottet, viste det sig at være
en temmelig fysisk krævende omgang
at bevæge sig rundt. Overalt var stejle
trapper eller brostensbelagte skråninger, der fik al færdsel blandt de
besøgende til at foregå med forsigtige
små skridt alt imens man klamrede
sig til rækværk. Senere på dagen over-
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værede vi falkonerer som op-trådte
med ugler, hvidhovedet amerikansk
ørn, gribbe og naturligvis jagtfalke.
Som altid når man lige at fange et
eller andet åndsvagt stykke fjerkræ
i kameralinsen netop som en eller
anden stærkt overvægtig turist rejser
sig foran én. Jeg har ikke tal på hvor
mange ekstremt overdimensionerede
bagdele, som jeg ved uheld er kommet
til at tage billeder af. Man må virkeligt værdsætte moderne teknologi,
hvilket tillader fotografen at trykke på
kameraets delete-knap, så man ikke
som i gamle dage skal trækkes med
alverdens uheldige billeder i familiealbummet. Efter at have overværet
disse fascinerende rov- og ådselsfugle
samt deres imponerende luftakrobatik, tonsvis af gamle geværer, sværd
og knive træffer vi beslutningen om at
bevæge os nedad mod motorcyklerne.
Det er en del lettere at gå nedad end
opad, og samtidig har man udsigt
over sneklædte bjergtinder og frodige
skråninger. Vi er temmeligt varme, da
vi modstræbende ifører os det tunge
lædertøj og kører tilbage til hotellet. Aftenen går med at indtage en
fire retters menu, drikke et par kolde
pilsnere, studere kortet over området
med henblik på morgendagens tur og
spille kort.
Det er blevet torsdag og vi er ved at
pakke motorcyklerne med henblik på
at køre til toppen af Grossglockner.
For en gangs skyld regner det ikke,

selvom nogle mørke skyer truer i
horisonten. Vi nyder det dejlige vejr
og triller rundt på alverdens snoede
og stejle bjergveje, dog uden at kunne
finde et bjerg som burde være temmelig i øjenfaldende. Efter et måltid på
en af de lokale bikerca-feer dirigerer
en dame os i retning af nogle smalle
bjergveje. Vi følger hendes anvisninger, selvom vi ikke har fattet en meter
af det, hun siger til os, og vejene
bliver da også mistænkeligt hullede
og smalle. Man skal i hvert fald ikke
møde en bil her. Der er simpelthen
ikke plads til at passere et an-det køretøj. På et tidspunkt triller vi over en
træbro, hvor brædderne ligger så løst
ovenpå, at de hopper og danser mens
hjulene triller hen over dem. Jeg spekulerer lidt over om den overhovedet
kan bære vægten af en Dragstar med
to personer, men trods træværkets
mistænkelige jammer under os, kommer vi helskindet over på den anden
side. Herefter går det opad og efter
en stejl, snoet vej ankommer vi til en
lille parkeringsplads med en malerisk
udsigt. Her er stejle skråninger til alle
sider og under os folder floraen sig
ud i en vidunderlig kakofoni af grøn,
gul, orange, rød og blå frodighed. Vi
er betaget af skønheden, men vi er
endnu ikke kommet til Grossglockner. Efter et lille hvil foretager vi den
faretruende tur tilbage, og efter et par
timers søgen finder vi omsider vejen
til Grossglockners top. I mellem tiden

er vejret slået om og det øser ned,
hvilket ikke ligefrem gør det til en
fornøjelse at køre ad stejle veje med
hårnålesving. Den endeløse række af
biler bag os udviser dog tålmodighed
og efter stykke tid når vi til toppen.
3798 meter over havets overflade
er hele om-rådet indhyllet i en tyk,
trøstesløs regn. Vi parkerer motorcyklerne og går rundt i området. Bjergtoppen virker alt andet end gæstfri.
Her er ringe sigtbarhed på grund af
den tætte regn, og den is-nende kulde
forklarer hvorfor sneen endnu ligger
tykt omkring os på trods af regnen.
Lad det være sagt med det samme.
Jeg her kørt motorcykel siden 1974,
og jeg har kørt i stort set al slags vejr;
sne, regn, tåge, isglat føre og sjap. Alligevel vil jeg aldrig glemme nedturen
fra toppen af Grossglockner. Kulden
gik gennem marv og ben, og de våde
støvler og gennemblødt handsker
bidrog snart til at man var mere eller
mindre følelsesløs i hænder og fødder. Vi trodsede kaskaderne af vand
som væltende ned fra himlen og kørte
afsted i adstadigt tempo. Første sving
fortalte os at der var 32 hårnålesving
til bunden og bedre blev det ikke da
vi efter et kvarters kørsel nåede ned
til skyerne. De smukke skyer som
fremtræder som et drømmeagtigt syn
og skjuler bjergets tinder på afstand,
er som en mareridtsagtig tæt tåge at
køre gennem. Efter et øjebliks kørsel
er visiret og briller så duggede at
man ikke kan se en meter foran sig.
De store driver af sne på hver side af
vejen er takket være regnen blevet
forvandlet til en grødis, der nu er
gledet ud på vejbanen. Således blind,
våd og kold triller man afsted gennem snedriver, der gør det umuligt
at vurdere hvad der er vej og hvad
der er bjergsider. Og med et fald på
tre-firehundrede meter på hver side
er det absolut ikke lige meget om man
tilfældigvis kommer til at køre lidt
forkert til den ene eller anden side. Et
paradoks er det dog, at vi kan køre
midt inde i skyerne og stadigvæk
opleve at regnen pisker ned. Takket
være den langsomme fremfærd føles
det, som om vi aldrig når ned til bunden. Alligevel lykkedes omsider efter
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32 hårnålesving, der er regnvåde,
sjappede af sne og glatte som ål i gele.
Bente ligner en junkie med heftige
abstinenser og skælver over hele
kroppen. Leif kommer med en eller
anden kvik bemærkning om, at det
nu også er længe siden, hun har fået
en bajer, hvilket kunne forklare grunden til hendes deliriumslignende og
ukontrollable rysten. Alligevel føler
man sig lidt til grin, da man omsider
holder for foden af bjerget, og solen
skinner fra en skyfri himmel. Nogle
bikere, der ankommer andetsteds
fra, glor vantro på mig, da jeg hælder
vand ud af støvlerne og vrider handskerne. Vi sætter os på en cafés stole
udenfor og nyder et par kopper varm
kaffe. Da vi rejser os er hynderne gennemblødt. De huller, som efterhånden
er kommet i mit regntøj, sørger for at
vandet pibler ud fra lædertøjet inden
under. Erfaringen har lært mig, at
topstykket på en Dragstar, der har
kørt et stykke tid, er lige så effektivt
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som et varmeapparat, og jeg ifører
mig et par varme, men alli-gevel våde
handsker, der, traditionen tro, har
ligget fastklemt under benzintanken.
Vi bruger de re-sterende timer på at
køre rundt i området og iagttage den
fabelagtige natur, og tøjet er næsten
tørt, da vi vender tilbage til hotellet.
Fredag kører vi rundt i området
omkring Nationalpark Linz, hvilket
koster en mindre formue i vej-og
tunnelafgifter. De to motorcykler får
lov til at snurre med en god portion
omdrejninger op og ned af de snoede
veje, og jeg kan ind i mellem mærke
at jeg er helt følelsesløs i armen. Det
er som om vibrationerne fra styret får
armen til at sove, hvilket er lidt ubehageligt, da man ikke ved om man er
i stand til at bruge håndbremsen, når
der er brug for det. Vi kører gennem
en 6 kilometer lang tunnel som snor
sig gennem bjerget før vi efter yderligere bjergkørsel havner på landevejen
til Zell am Ziller. Dette er en by, hvor

Leif og Anne tidligere har boet, og da
vi går rundt i gaderne, føler man sig
næsten hensat til musicalen Sound of
Music. Der er simpelthen rendyrket
Tyroleridyl, overalt hvor man ser hen.
Hvidkalkede bindingsværkshuse med
terrasser, hvor tusindvis af blomster
vælter frem fra de trange blomsterkasser. I baggrunden er de monumentale
bjergtinder dækket af sne og skyer,
men her i byen stråler solen varmt.
Det er fandeme lige før man forventer at indbyggerne begynder at jodle.
Efter en kølig pilsner går det videre
rundt i området, og fra plateauer i
bjergene beundrer vi irgrønne søer
med smeltevand fra klippetoppene.
Lørdag bliver sådan en besynderlig
vemodig dag. Solen skinner varmt og
vi kører til byen Kitzbü-hel. Alligevel
er det lidt trist, at det er sidste overnatning inden hjemfarten. Anne og
Bente er gan-ske uden for pædagogisk
rækkevidde, da Leif og jeg bliver
trukket forbi den ene modebutik efter
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den anden. Det er mig en gåde, hvordan stenalderens kvinder har overlevet uden tøjbutikker, når man ser på
nutidens kvindfolk og deres fuldstændigt euforiske begejstring over
hver eneste lille klud som hænger i
en forretningsrude. Det eneste jeg
ønsker mig er et par lederhosen med
klap for-an, sådan en beklædning, der
ligesom kunne fremhæve min maskuline fremtoning, men konen vil ikke
ofre sølle 2600 kroner på sådan et par.
Kitzbühel er nemlig også en by som
er præget af mere velstående borgere,
hvilket priserne i butikkerne vidner
om. På gaderne er parkeret biler som
Lam-borghini, Lexus, Jaguar, Bentley,
BMW og Porsche. Selv i døden viser
man sin overflod med enorme monumenter, smedejernsgitter belagt
med bladguld og med billeder af de
afdøde. Jeg anta-ger at det vil kræve
tre- fire årslønninger at opføre sådan
et gravsted, og jeg formoder også, at
man, når tiden kommer, egentlig vil
være fuldtud tilfreds med at blive gravet ned i baghaven, men selv-følgelig

er smag og behag forskellig.
Det regner naturligvis den følgende
dag, da vi har læsset motorcyklerne
og kører hjemad. På vej langs med de
lodrette klipper, tænker jeg på at de
østrig-ungarske soldater under første
verdenskrig brugte kanonernes buldren til at skabe stenskred over deres
italienske fjender. Gad vide om en
Dragstars buldren har samme effekt.
Her er i hvert fald masser af skilte som
advarer om nedfaldne klippestykker,
og fra min tid i Norge har jeg lært at
den slags advarsler bestemt ikke er
til at spøge med. Fire mennesker blev
dræbt af musikgruppen New Jordal
Swingers, da sådan et klippestykke
ramte deres bus. Jeg får dog snart
andre ting at tænke på, da jeg svinger
ind i det første hårnåle-sving, hvor
et trekantet advarselsskilt fortæller
at vejen er sovset til i olie. Samtidig
med at jeg selv lusker rundt i svinget,
bliver jeg overhalet af et par tohjulede
selvmordskandidater, der lader hånt
om både regnvand og olielækager.
Senere på dagen begynder solen igen

at skinne, og vi bevæger os gennem
mennesketomme søndagssløve sovebyer. Selvom det ikke regner, fryser
vi med de våde handsker og støvler,
da vi kører ind for at overnatte på et
hotel. Her bliver aftensmaden et par
solide steaks skyllet ned med kolde
bajere.
Da vi kører fra hotellet den følgende
dag begynder det at lyne, tordne og
regne. Efter et par timer klarer det
op, og jeg skynder mig naturligvis
at krænge regndragten af, for at det
klamme lædertøj under kan blive
opvarmet af solen. Efter således at
have tanket op og spist ignorerer jeg
de mørke skyer længere fremme,
da solen jo fortsat skinner. Og vi er
naturligvis midt på motorvejen iført
de-nimjakke og læderbukser, da
regnen starter med at vælte ned. I
løbet af et par minutter er jeg gennemblødt fra yderst til inderst. Jeg
bryder mig ikke særlig meget om at
køre i regnvejr. Ikke alene bliver man
altid våd, men de gange hvor mine
kammerater er styrtet på motorcykel,
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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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har altid været i regnvejr. Derfor har
jeg en naturlig respekt for det våde
element, og holder mig i inderbanen
bag en lastbil. En flok Bandidos overhaler os, og jeg er fuld af beundring
for deres høje fart trods en meget
ringe beklædning. Sådan en forkromet nazi-hjelm og et par solbriller
yder kun en dårlig beskyttelse mod en
slagregn, der påvirker både synsvidde
og prikker som nåle i ansigtet. Der
er da heller ikke gået lang tid før vi
passerer dem, de har valgt at tage den
næste afkørsel, og en af dem ligger
ved siden af en væltet motorcykel.
Heldigvis har hans kammerater
opdaget det og er på vej for at hjælpe
ham, men det minder mig endnu en
gang om at en håndflade af gummi er

motorcyklens eneste kon-takt med en
regnvåd vejbane. Som for at bekræfte
denne opfattelse, er det første jeg ser,
da jeg dre-jer ind på en parkeringsplads, en smadret motorcykel og en
ambulance.
Jeg glider tilbage til barndommens
erindringer, da vi passerer Frankfurt
am Main. Indhyllet i en grålig regn
ligner skyskraberne i byen et klip fra
fortidens sorthvid film fra Manhattan.
Det er lige før man forventer at King
Kong vil klatre rundt mellem højhusene i stakato bevægelser.
Vi er alle tre enige om at det har været
en vidunderlig tur trods det skiftende
vejr. Jeg har mødt mange bikere som
absolut helst vil bo på hotel i stedet
for at ligge i telt. Personligt mener

jeg, at begge dele har sin charme, og
selvom ferien i Østrig bød på megen
magelighed; bløde senge og mad, der
blev serveret, så nyder jeg aftenerne
på campingpladsen med hjemmelavet
mad fra primussen, og hyggen ved at
tale med de andre campister. Jeg vil
ikke betegne mig selv som enten eller,
men som både og. Østrig er et fabelagtigt skønt land at tage på motorcykelferie, uanset om man tager turen
fra hotel til hotel eller fra campingplads til campingplads.
Jo nærmere vi kommer Danmark, jo
varmere bliver det. Det vissent gule
græs fortæller mig, at det har været
væsentligt mere tørt her end i Østrig.
Det varer dog kun til dagen efter, at
vi er kommet hjem, før regnen igen
begynder at øse ned.

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
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Træf i Hullet..
22 - 24 Maj 2015 (Pinsen) i Hullet på Sognevejen 21, 8560 Kolind.
Pladsen og baren åbner fredag kl. 16.00
Aftensmad fredag kl. 19.00 - 20.30 Kr. 50,Aftensmad lørdag kl. 19.00
Morgenmad lørdag og søndag kl. 8.00 - 10.00
Kr. 200,Øl og diverse til venlige custom priser.
Lørdag er der “ Sjov På Pladsen “ og mulighed for fællestur.
Træffet slutter søndag kl. 11.00
Tilmelding senest søndag d. 17 maj 2015 på sms. 24 43 21 19 eller
mail : ann.arent@hotmail.com
Vel Mødt.
Djurs Custom Mc Club
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Køb/Salg/Bytte
Medlemmernes gratis markedsplads

Sælges: Dragstar 650 classic.
Årgang 2006 kørt 12.226 km alle service overholdt,
farve: Champagnemetal.
Af udstyr kan nævnes: Vindskærm, effektudstødning, motorbøjle med ekstra fodhvilere, saddeltasker, sissybar med bagagebærer, ekstra lygter, bøjle
på forskærm.
Står flot og skinnende i Kolding
Pris 68.000 kr.
Tlf.: 75507784 / 40502792
E-mail: h.truelsen@newmail.dk
Helge Truelsen ( 362 )

Sælges: Yamaha Virago XV1100
Årgang 1999 (sidste årgang) kørt 52.000 km
I Rødovre står denne flotte motorcykel til salg.
Altid stået i opvarmet garage med affugter, pudset og plejet
Vindskærm, lædertasker, fremrykkersæt, Sissy Bar, speciel
saddel mustang, bagagebærer, ur følger med.
Pris kr.59.000
Henvendelse: Strit (944)
Asger Gudmandsen
Tlf.: 20639193
Otto Møllers Vænge 7
2610 Rødovre

Sælges : Yamaha Virago XV 535.
Årgang 1999 har kørt 35.600 km.
Midt på Fyn står denne flotte motorcykel til
salg. Sissy Bar, fremrykkersæt, vindskærm,
lædertasker, ekstra udstødning medfølger.
Altid stået i opvarmet garage, pudset og
plejet.
Pris 48.000.
Henvendelse : Frank og Kirsten (2253)
Tlf. 40921827
Mail : bonso-vov@hotmail.com
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Køb/Salg/Bytte
Medlemmernes gratis markedsplads

SÆLGES
Virago XV535
Årgang 2000
Kun kørt 18000 km
Er fin og velholdt
Pris: 34.900 kr.
Henvendelse
Jytte Kjeldsen (3059)
Tåsingevej 6
7000 Fredericia
Tlf nr. 29297515

Invitation til Generalforsamlingstræf

GENERALFORSAMLING I VIRAGO MC CLUB DANMARK
29. – 30. MAJ HOS VIRAGO MIDTSJÆLLAND
STED: SEERDRUPVEJ 17, 4200 SLAGELSE
Pladsen åbner fredag kl. 16.00
Der vil være noget at spise fredag kl. 19.00 – 20.30 for
egen betaling
Aftensmad lørdag kl. 19.00
Morgenmad lørdag og søndag kl. 08.00 – 10.00
GENERALFORSAMLINGEN STARTER LØRDAG KL.
11.00
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Virago MC Club Danmark
Generalforsamling 2015

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Dagsorden ifølge vedtægterne:

Virago MC Club Danmark
Lørdag d. 30 maj 2015 kl. 11.00 hos
Virago Midtsjælland, Seerdrupvej 17,
4200 Slagelse.

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.
Vær opmærksom på at der ikke
bliver omdelt kopier af vedtægter og
regnskab på generalforsamlingen.

Indkomne forslag: Tilføjelse til §9
Tilføjelse er markeret med rød.
§9 Lokalafdelinger
Stk. 1
Oprettelse af en lokalafdeling forudsætter godkendelse af landsforeningens bestyrelse. En lokalafdeling skal
bestå af mindst 10 personer, som er
medlem af landsforeningen samt ejer
og/eller bruger af en af landsforeningen godkendt motorcykel. Formanden
for lokalafdelingen skal være medlem
af landsforeningen.
Forslaget er stillet af bestyrelsen

Regnskab Virago MC Club Danmark 2014
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SPECIFIKATIONER TIL REGNSKABET
2014
Indtægter
Kontingenter
Annoncer
Sponsorer
Indtægter uden bilag
Diverse indtægter
Indtægter i alt
Udgifter
Medlemsaktiviteter
News
Forsendelse News
Kørsel Redaktion
Redaktion
Kørsel/adm. web
Hjemmeside
Ord. generalforsamling
Eks. generalforsamling
Lokalklubber
Medlemsarrangementer
Internationalt træf
MC Belle Center
MC Herning
MC Fredericia
Reklame udstilling
Transport Kludebutik
Præmier/Gaver
Medlemsaktiviteter i alt
Administration
Bestyrelsesmøder
Rejseudgifter
Salær kasserer
Revisor
Telefon
Kontorartikler
Kontingentopkrævning
Porto
Gebyrer
Småanskaffelser
Udgifter uden bilag
Diverse udgifter
Administration i alt
Udgifter i alt
Resultat af drift
Afskrivninger m.v.
Afskrivninger
Kludebutikken
Afskrivninger m.v. i alt
Resultat før renter
Renter
Renteindtægter
Renteudgifter
Renter i alt
Årets resultat

2013

Budget 2016

96.175
3.750
2.944
0
625
————————————
103.494

96.850
2.625
1.836
0
0
————————————
101.311

77.000
3.750
3.000
0
0
----------83.750

12.462
11.047
1.223
4.275
3.700
393
22.255
0
0
7.817
0
0
0
0
5.250
0
0
————————————
68.425

32.634
13.121
2.299
3.700
3.700
765
19.733
0
0
1.110
0
0
0
0
4.669
0
467
————————————
82.201

12.000
18.000
1.500
3.700
3.700
450
23.000
0
0
0
0
0
0
0
5.250
0
300
----------67.900

1.045
8.657
0
1.300
84
2.562
5.301
600
0
2.609
0
0
————————————
22.159
————————————
90.585
————————————
12.909

1.055
4.805
0
1.800
134
897
5.561
48
0
649
0
0
————————————
14.951
————————————
97.152
————————————
4.158

1.500
9.000
0
800
0
1.000
5.200
800
0
500
0
0
-----------18.800
-----------86.700
------------2.950

0
0
————————————
0
————————————
12.909

1.836
0
————————————
1.836
————————————
2.322

0
0
----------0
-----------2.950

2.903
0
————————————
2.903
————————————
15.813
============

2.413
0
————————————
2.413
————————————
4.736
============

2.950
0
----------2.950
----------0
-----------

26.102

0

Aktiver
Likvider
Cigarkassen
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Orv, Viktor. Lagde du mærke til alt det olie henne i det sidste sving?
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Returadresse:

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

