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Hvad bringer fremtiden?
Præcis hvordan tingene udvikler sig er lidt vanskeligt
at spå om, men rygterne vil vide at Biker-Jens er ved at
starte en ny klub op ovre i Østjylland, og vi glæder os
til at fortælle mere om dette projekt i næste nummer af
News. Vi ønsker naturligvis gutterne i Øst held og lykke
og glæder os til at se dem fremover.
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I Virago Midtsjælland har vi allerede gjort de indledende
forberedelser til vort forårstræf på Høve Hjemmeværnsgård til næste år. Som bekendt er der mulighed for at
overnatte indendørs, så man behøver ikke at medbringe
telt. Der vil som altid være rigeligt med mad og drikke, så
vi håber på en større tilslutning i år end sidste år
.

29.-30. maj

Generalforsamling i Virago Danmark afholdes på Sjælland, nærmere betegnet Seerdrupvej 17 i Slagelse. Mere
information følger.
Forsidebillede: Tre af Virago Danmarks medlemmer
fremviste deres motorcykler på Bakken
Fra Redaktionen.

28.-30. august

Virago Danmarks 25 års jubilæum bliver afholdt hos Ole
Nyhøj i Sydjylland nærmere betegnet Mojbølvej, 6630
Rødding. Planlægningen er allerede så småt begyndt med
henblik på at skabe et brag af en fest.

Så blev bladet omsider færdigt. Som redaktør døjer jeg
med det samme problem som mine forgængere, nemlig
mangel på stof. Derfor opfordrer jeg endnu engang alle
jer, der kører rundt, at skrive et par linjer om ture eller
lignende. Jeg lever til dagligt af at rette stavefejl, så jeg er
helt sikker på, at I ikke behøver at være sproglige ekvilibrister for at kradse noget ned til mig.
Som det sikkert fremgår af bladet, er 99% af indholdet
skrevet af undertegnede, hvilket gør det hektisk, at man
både skal sidde på ryggen af en motorcykel og være med
til alle arrangementer, for at have noget at skrive om,
men også prøve at skrive noget som folk gider at læse
om. Jeg prøvet efter bedste evne at fortælle om ganske
almindelige hverdagsagtige ting, og samtidig gøre dem
lidt humoristiske, en opgave som ikke er særlig let, da det
samtidig forventes, at man holder sig til sandheden. Men
som sagt; hvis I vil have mere variation i bladet, og ikke
læse hvad den samme tumbe skriver hele tiden, så fat
pen og blækhus ( eller computer) og vær med til at præge
bladet.
Med tilbagelænet hilsen Redaktøren.
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Formanden har ordet.

Birger Johansen nyudnævnt formand for Virago Danmark og
medarrangør i festudvalger til
Viragoklubbens 25 års jubilæum.

Jeg takker CMC Esbjerg for et godt arrangement til vores Generalforsamling,
det var flot at CMC Esbjerg kunne træde til med så kort et varsel efter at bestyrelsen havde valgt at flytte Generalforsamlingen.
Den nye bestyrelse er følgende: Formand Birger Johansen Virago Midtsjælland,
Næstformand Hans Jørgen Wind Virago Sydjylland, Kasser og medlemsansvarlig Helene Nielsen bestyrelses medlemmer er Ole Nyhøj Virago Sydjylland
samt Claus Tassing Virago Midtsjælland.
Der blev nedsat festudvalg på generalforsamling i anledning af Virago Danmarks 25 års jubilæum den 30. august 2015, udvalget er følgende: Tage Knudsen CMC Esbjerg, Ole Nielsen Turklubben, Jens Schmidt Virago Østjylland,
Yvonne Kold Virago Sydjylland og Claus Tassing Virago Midtsjælland.
Jeg vil gerne opfordre nogle af jer, som har været med fra starten af klubben
kontakte vores redaktør Claus Tassing, for at fortælle om jeres oplevelser fra
klubbens start og hvordan det har været at være medlem af Virago Danmark,
så vi kan få lavet et flot jubilæumsblad.
Vi mister vores OK aftale hvis vi ikke får mindst 10 nye kort i brug, det ville
være en skam, da klubben på de få kort, der er aktive, har fået et tilskud på
10.000 kr. så kære medlemmer hold jer endeligt ikke tilbage, da hver en krone
vi kan få, vil være til gavn for klubbens medlemmer.
Frem over vil NEWS kun udkomme, hvis der er stof til bladet, så kære medlemmer hold jer ikke tilbage,for at sende jeres historie til vores redaktør Claus
Tassing, han venter spændt på hvad I sender til ham af gode historier.
Jeg vil meget gerne takke Nichlas Nielsen og Tonny Jensen for det store arbejde
de har gjort for Virago Danmark.
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.).
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 !



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.
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Yamaha på bakken

C.Tassing 2945.
Ligesom sidste år havde Yamaha valgt at gentage succesen
med at lade de forskellige Yamaharelaterede motorcykelklubber stille op på stande inde på Bakken. Samtidig var
der mulighed for at afprøve nogle af Yamahas nye modeller
på en lukket bane. Et tilbud som blandt andet undertegnede
benyttede sig af (se omtale af Bolt og Stryker). Vi i Viragoklubben havde gjort dette til en heldagsoplevelse, og det var
skønt at medlemmer mødte op helt fra Jylland. Vi overnattede alle sammen i en spejderhytte ikke så langt derfra, og
der var arrangeret bus til lejligheden, så at vi ikke behøvede
at undvære de kolde øller til maden om aftenen. Vejret var
forbilledligt, og man kunne spendere tiden på at gå rundt
til de forskellige klubbers stande, når man ikke selv skulle
repræsentere Virago Danmark. Om vi erhvervede flere nye
medlemmer skal ikke kunne siges, men vi fik i hvert fald
ændret lidt på de fleste småbørnsfamiliers syn på ”rockere”.
En stor tak til Birger ( Virago Danmarks nye formand) for
hans ihærdige indsats med at stable dette arrangement på
benene sammen med Yamaha. Faktisk blev dagen så stor
en succes, at man har besluttet sig for at gentage det hele til
næste år.
En af attraktionerne var en ganske ung mand (13 år gammel) som
foretog stunt på sin motorcykel.
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Efter mange muntre timer på Bakken, hvor humøret var højjt og øllet koldt, tog gruppen af Virago medlemmer ud til en spejderhytte i
Smørum. Her blev tid tid fælleshygge som blandt andet snobrødsbagning inden man gik til ro
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Årets gang i Virago Midtsjælland Claus 2945

Blandt de mange pragtfulde MC-ture vi har haft i Midtsjællamd, var turen rundt i Nordsjælland for til sidst at ende på
Orø. Trods hektisk regn dagene inden blev hele turen gennemført i tørvejr.

En af klubbens årliget tilbagevendende arrangementer er køreturen til
Bostedet Fruerlund, et hjem for psykisk og fysisk udviklingshæmmede.
Vi har nu for fjerde år i træk besøgt
beboerne og kørt en tur med dem. Det
skal siges at turen foregår i adstadigt tempo, alligevel er det skønt at
opleve disse menneskers begejstring,
hvilket bidrager til at gøre det til en
oplevelse for både dem og os. Turen
afsluttes med kage og kaffe sammen
med beboer og personale, og når det
hele er forbi, tager vi hjem til Tonny
og Gitte, hvor vi afholder den årlige
sommerfest. Her bliver serveret store
saftige bøffer, salat og hjemmebagt
flütes, naturligvis skyllet ned med
masser af øl.
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Igen i år afholdt Virago Midtsjælland forårets første træf, og selvom tilslutningen var meget skuffende, blev det hele afholdt med fest og humør. Som det fremgår af billedet, havde Fru Knudsen fra Esbjerg visse vanskeligheder med at danse
på bardisken, da Høve Hjemmeværnsgård er temmelig lavloftet. Det er dog fortrinligt med et sted, som har plads til
fyrre overnattende gæster, da det jo kan være lidt koldt at overnatte i telt så tidligt på året. I modsætning til sidste år, var
det faktisk varmt nok til at køre på motorcykel, hvilket en del havde benyttet sig af.

Nu igen
Så skal vi til det igen. Det er forår og en ny sæson med - forhåbentlig - masser af køre vejr står for døren... ja - det er
faktisk startet. Og vores generalforsamling er lige om hjørnet. Det bliver nu så dejligt at hilse på jer alle sammen igen og
sige dav til nogle helt nye mennesker.
Og generalforsamling betyder også at der skal fremlægges regnskab. Du kan se regnskabet med kommentarer andet
steds i bladet.
Regnskab - en snak om penge - og en snak om kontingenter. Mange har betalt, men der mangler alligevel lige et par
stykker. Har du bare glemt det imellem alt det andet, som vi mennesker jo har så travlt med altid og står dit medlemsnummer her på restancelisten - så bare kontakt mig... Jeg lover dig - vi skal nok finde ud af det.
Restancelisten som den ser ud nu er dog ikke helt korrekt. 2 af de medlemsnumre der er på listen har faktisk betalt. Jeg
ved bare ikke hvem. Et medlem har indbetalt d. 7 januar og et andet d. 14 januar. Indbetalinger er sket på et fællesgiro
indbetalingskort, den der hedder 71. Desværre er de cifre der skulle oplyse mig om indbetaler blevet erstattet af vores
reg.nr. til banken og vores kontonummer. Og hverken banken eller jeg har nogen mulighed for at finde frem til de 2
medlemmer. Så ved du helt sikkert, at du har betalt en af de datoer og dit medlemsnummer står her på restancelisten så
smid lige en mail til mig på kas@virago.dk eller giv mig et ring på 3027 6390.

Restanceliste d. 21 april
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Side 9 cyklen

Marianne fra Midtsjællands Virago 535’er pryder parkeringspladsen i Liseleje på en varm sommerdag

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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Til internationalt træf i Tyskland

Claus 2945
En nethindeløsning havde
næsten kostet mig hele synet på
højre øje, hvilket gjorde, at jeg
frygtede, at jeg aldrig mere ville
kunne køre motorcykel. Dette og
den næsten uoverskuelige opgave
med at få fri til internationalt
træf, gjorde da også at glæden
var så meget større, da det omsider lykkedes. Vi var syv muntre
motorcyklister fra Midtsjælland, der havde aftalt at mødes i
Ugerløse mellem Holbæk og Sorø
klokken syv om morgenen. Det
skulle give os rigeligt tid til at nå
færgen i Rødby, hvor vi havde
reserveret plads klokken 9.45. Da
vi skulle være på havnen mindst
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et kvarter før, mente alle at der jo
var masser af tid til at nyde turen,
og samtidig være fremme i god tid.
Problemet var bare, at vi pludselig var
syv mennesker om at beslutte, hvilken vej, vi skulle vælge for at komme
til Rødby. Sådan en torsdag morgen
kan der jo være kø på motorvejen, og
trafikken er generelt temmelig tæt på
en almindelig arbejdsdag. Efter en
hel del hektisk diskussion blev det
dog besluttet, at Niels førte an, da han
kendte vejen som sin egen lomme.
Da Niels til hverdag transporterer
ældre skrøbelige mennesker rundt i
sin lille turistbus foregik turen ikke
alene i adstadigt tempo, mens også ad
hyggelige små landeveje. Vi nød alle
sammen turen og havde god tid til at

studere landskabet mens vi trillede
sydpå. Det var først, da vi nåede til
en eller anden øde flække, hvor vi
skulle tanke op, at det gik op for os, at
turen indtil nu havde været i lidt for
adstadigt tempo og på lidt for mange
små hyggelige landeveje. Klokken
var omkring kvart over ni og der var
stadig temmelig lang vej til færgen. Vi
blev enige om at skynde os at tanke
og fortsætte turen, da Christian resigneret tændte en smøg.
”Vi kan lige så godt opgive det,”
konstaterede han nøgternt ” GPS’en
siger, at vi tidligst kan være fremme
klokken kvart i ti, og da er færgen
sejlet.” Som omtalt i tidligere versioner af Virago News er mit forhold til
GPS’er mildest talt anstrengt, hvorfor
jeg foreslog, at vi sked på
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GPS’en og gav maskinerne et los i
røven. Efter en kort rådslagning vandt
dette forslag gehør, og vi søgte nu
mod den nærmeste motorvej. Lad
det være sagt med det samme. Under
turen til Rødby blæste knapperne
på min lædervest op og den hang og
blafrede i fartvinden. En fartkontrol
kunne have indbragt staten en mindre
formue i bødeforlæg til lavtflyvende
motorcykler. Styrthjelmen susede
halvvejs om i nakken og hageremmen truede med at kvæle mig, men
vi kørte ind på havneområdet klokken præcis 9.35. Så meget for GPS’ens
troværdighed.
Efter nogle få minutter stødte også
Tonny og Gitte til, og hele flokken var
nu samlet, da vi kørte ombord. Når
man ankommer til sådan et bildæk er
det naturligt at det første man foretager sig, er at spænde motorcyklen
fast med de dertil indrettede stropper,
og helt i tråd med ligeberettigelsens
ånd ville både Gitte og Bente spænde
deres motorcykler fast, ligesom os
andre. Det blev imidlertid lidt komisk
at se to tøser stå på tæerne, mens de
desperat prøvede at nå krogen til
stropperne. En eller anden spøgefugl
havde hængt disse så højt, at det lige
akkurat var umuligt at for en person
på 165 centimeter at nå den. Dette gav
dog os mænd endnu en lejlighed til
at styrke vores maskuline ego ved at
tage stropperne ned til dem.

På færgen kunne vi nyde en kop kaffe,
og den skulle i sandhed nydes, for
den kostede 29.50 for en kop.
Da jeg var den person i klubben med
det dårligste syn, var det allerede
hjemmefra besluttet at det var mig der
skulle køre forrest. Konen havde
instrueret mig i ruten: Puttgarden,
Hamborg, Hannover og Göttingen, så
det skulle ikke byde på noget problem. Selv med 25 % syn på højre øje
og 75 % på venstre ville jeg kunne se
de enorme vejskilte som er placeret på
motorvejen. Det irriterende ved

planlægning hjemmefra er imidlertid
at det aldrig går som præsten prædiker. Snart efter kom vi til det første
vejarbejde som ledte os ud på landevejen. Nåh, man er jo et moderne
menneske og jeg gjorde som skiltene
sagde og kørte fra motorvejen. Da vi
havde tilbagelagt en times tid på
landevejen var der bare ikke længere
nogen skilte, og man kunne hælde til
den anskuelse, at vi var kørt forkert
eller bare generelt faret vild. Derfor
spurgte jeg nogle vejarbejdere på tysk
om de kunne fortælle mig retningen
til Hannover. Lad det være sagt med
det samme. Mit tyske er meget
mangelfuldt, for ikke at sige nærmest
ikke eksisterende, og det bød på en
del prøvelser for både manden med
skovlen og undertegnede at kommunikere. I forbifarten opfangede jeg dog
navnet på en lille by, som vi skulle
køre gennem for derefter at kunne se
et skilt til motorvejen. Jeg takkede
ham og luskede tilbage til motorcyklen, hvis motor i sommervarmen
havde opnået en temperatur identisk
med flydende magma. Efter et stykke
tid fangede vi igen motorvejen, og det
gik faktisk ok et stykke tid til vi igen
nåede et vejarbejde. Min kone påstod
hårdnakket efterfølgende, at hun, som
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den eneste, havde set en alternativ
rute til Hannover, men da jeg havde
rigeligt at se til med at holde øje med
samtlige ni motorcykler bag mig og
samtidig undgå at påkøre for mange
lastbiler havde dette skilt forbigået
min opmærksomhed. Vi befandt os
altså på mystisk vis på vej mod
Bremen. Bremen er sikkert en udmærket og spændende by, det eneste
negative ved den er, at Bremen ligger
ikke særlig langt fra Holland og at det
internationale træf dette år blev
afholdt i Tyskland. Man er jo heldigvis et rationelt menneske, så da
muligheden bød sig, drejede jeg ind
på en benzintank, hvor vi kunne
konferere og lægge en ny strategi. På
vejen havde vi mødt et finsk ægtepar
på Viragoer, og vi havde naturligvis
tilbudt dem at slå følge med os, for at
de på denne måde kunne være sikre
på at komme frem til den rette
destination. Dette havde de imidlertid
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afslået, da konen følte sig meget
usikker på sin motorcykel, og derfor
ikke ønskede at køre sammen med
flere. Da vi nu ankom til denne
benzintank, holdt parret på parkeringspladsen og fruen var væltet med
sin 535’er og havde knækket sit
koblingsgreb. Min første tanke var at
et styrt nok ikke ligefrem var befordrende på ens tryghed ved at køre på
motorcykel, når man i forvejen var
lidt bange for det. Leif, klubbens svar
på Georg Gearløs, foreslog at man
sikkert ville kunne trække i koblingskablet hver gang man skulle skifte
gear og på denne måde løse problemet. Det var bare ikke den ideelle
løsning for en person, som følte sig
utryg ved at køre, så denne løsningsmodel blev forkastet. Vi brugte et par
timer med at foretage opringninger,
forkaste halsbrækkende patentløsninger og diskutere, da en tysk motorcyklist omsider ankom og tilbød sin

hjælp. Vi overlod dermed problematikken til en mere kvalificeret person
og fokuserede nu på vort eget akutte
problem. Hvordan kom vi tilbage til
den rette kurs? Christians GPS
foreslog at vi foretog en U-vending på
motorvejen, Leifs ditto foreslog at vi
kørte til Sorø, men det var Max som
kom med den bedste ide. Han var
nemlig i besiddelse af en mageløs
indretning som kaldes et vejkort. Vi
studerede nu dette kort, og det viste
sig til vores store overraskelse, at der
rent faktisk var veje som førte til
Hannover. Vi blev enige om at tage en
af de første afkørsler for derefter at
tage landevejen gennem landet til
motorvejen mod vores destination.
Som tidligere førte jeg an, og vi fik set
rigtigt mange pæne små veje, som vi
aldrig havde fået at se, hvis ikke vi
var kørt forkert, men efter et par timer
måtte vi med skam erkende at vi igen
var faret hjælpeløst vild. Man skal
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ikke underkende værdien af at se nye
steder, men problemet var at der var
omkring to hundrede og halvtreds
kilometer til træfpladsen, og vi havde
aftalt at være fremme klokken fire,
hvor træfarrangørerne stod klar med
aftensmad til os. Da klokken nu var
kvart over tre, ville det kræve mere
end almindelig hastig kørsel at nå det.
Så var der en eller anden som foreslog, at vi lod Leif køre forrest og lade
GPS’en føre os frem til destinationen.
Nu er min tillid til disse teknologiske
vejkort meget begrænset, men jeg
måtte omvendt tilstå at min indstuderede rutebeskrivelse hjemmefra lod
meget tilbage at ønske, så jeg indvilgede modstræbende i dette forslag.
Ifølge Max’ kort skulle vi køre til
højre, hvilket ville være det nemmeste, eftersom en tæt eftermiddagstrafik gjorde det nærmest umuligt at
krydse vejen og specielt i betragtning

af, at man skulle have ni maskiner
med sig. Leif kørte dog hen til vejen
og blinkede til venstre. Nåh, vi var jo
enige om at følge GPS’en, så efter en
halv times ventetid kunne vi alle nå
ud på vejen. Vi kørte kun ti meter, da
vi igen skulle dreje til højre og her gik
det ind gennem et villakvarter med
bump i vejen og tredive kilometers
hastighedsbegrænsning. Endnu en
gang skulle vi alle dreje til højre og
efter et lille stykke tid holdt vi igen
ved den hovedvej, vi var drejet af ved
og lige overfor den parkeringsplads,
vi havde holdt hvil på. Denne gang
ville GPS’en igen have os til venstre,
hvilket igen krævede at vi ventede en
rum tid før den tætte trafik tillod os at
komme ud på vejen. Vi havde nu den
retning som kortet foreslog, og i min
logiske verden ville det have sparet
for et kvarters ventetid og omkørsel,
hvis vi fra starten var drejet til højre.
Men det moderne menneske mener

altså at GPS’en ved bedre. Efter et
stykke tid kom vi ind på en landevej,
hvor trafikken ikke var særlig tæt.
Om det var for at indhente den
svundne tid eller bare fordi det
hastede med at nå frem, skal være
usagt, men Leif kørte i et tempo som
ledte min tanker hen på det TT-race
jeg talrige gange har studeret på
YouTube. Det varede da heller ikke
længe før vi havde fået hægtet hele
flokken af og kørte ganske alene tre
motorcykler, mens de andre befandt
sig to-tre kilometer bag os. Heldigvis
kom vi omsider til et lyskryds med
rødt lys, hvilket gav resten af flokken
en chance for at indhente os. Skiltene
viste os at motorvejen til Hannover,
som vi jo var på udkig efter befandt
sig ligeud, men GPS’en valgte uvist af
visse årsager, at lade os dreje til højre.
Heldigvis ankom vi til en lille by,
hvilket begrænsede hastigheden. De
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fleste i klubben var sikkert lettede
over dette, da motorolien havde
opnået en temperatur hvor den
skummede, og vi havde efterladt os et
synligt spor af brændt gummi langs
hele landevejen hertil. Vi passerede
yderligere et skilt som henviste os til
motorvejen mod Hannover, da jeg
besluttede mig for at ignorere Leifs
GPS og lade logikken sejre. Jeg vred
gashåndtaget i bund og racede uden
om hele flokken, for at gøre opmærksom på dette. Vi kørte nu ind til siden
på denne øde landevej, og jeg forklarede at vi nu for anden gang havde
kørt forbi et skilt til motorvejen.
Christian hævdede hårdnakket, at
hans GPS også anbefalede denne rute,
lige indtil han opdagede at han
fejlagtigt havde indtastet ruten til
Mørkøv på Sjælland. Leif sagde, at
han måske havde bedt GPS’en om at
vælge landeveje i stedet for motorveje,
så at den derfor havde ledt os i en
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forkert retning. Nåh, vi ville alle
sammen have været på farten igen,
hvis ikke Niels, som sædvanlig, lige
skulle have en smøg, og vi derfor
måtte slukke maskinerne. Da vi
omsider skulle starte, blev vi konfronteret med et nyt problem. Bentes
motorcykel var løbet tør for strøm.
Batteriet var helt dødt. Heldigvis
havde Christian en Virago magen til,
og vi kunne montere hans batteri på
Bentes motorcykel. Vi var enige om, at
det sandsynligvis var ensretteren som
var stået af på Bentes 750’er. Derfor
afmonterede vi for- og baglygte pærer
for at spare på strømmen. Det skal
siges, at det er fysisk temmelig
krævende at skubbe sådan to Viragoer
i gang i tredive graders varme iført
varmt lædertøj, men vi fik omsider
startet de to maskiner og fortsatte
turen. Da man nu, uvist af visse
årsager, havde tillid til Leifs GPS, fik
han lov til at køre forrest, hvilket

egentlig fungerede efter hensigten,
indtil vi næsten var fremme. Da
pludselig kørte han ind til siden og
udbrød til mig: ”Vi skulle egentlig
være drejet fra en gang tidligere, så
jeg ved ikke lige hvor vi er, men nu er
GPS’en gået død, så du må gerne køre
forrest igen!” Det er den slags logik
som får mig til at forbande nymodens
isenkram, der ikke kan finde satellitsignaler eller er løbet tør for strøm,
når man mindst af alt har brug for
det.
Enden på det hele blev at Christian
fik lov til at køre forrest, da hans GPS
fortsat fungerede, og det skal indrømmes at det var et held, da træfpladsen
lå så afsides, og at de veje som førte
derhen var så smalle at de næppe ville
være anført på et kort.
I betragtning af at de kun havde været tolv mennesker om at arrangere og
afholde træffet, må man sige at tyskerne på alle måder havde gjort det godt.
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Fra vi ankom torsdag aften klokken
halv otte havde vi en følelse af at
være velkomne. Marlis, vores tyske
medlem, viste os vej til danskerlejren,
hvor en del andre allerede var ankommet. Efter indtagelse af et solidt
aftensmåltid begyndte vi at slå telt op,
hvilket var en prøvelse da det så småt
begyndte at blive mørkt. Anne, Leif,
Bente og jeg havde et fællestelt med to
sovekabiner og plads til cirka otte personer, og selvom det så ud til at fylde
to fodboldbaner, var det dog langt
fra det største på campen. Efter af
have hilst på gamle kendinge og have
smagt grundigt på det tyske fadøl, giv
vi til ro. Nu lå selve lejren i bjergene,
så selvom vi havde døjet med varme
hele dagen, så sneg termometeret sig
ikke op over to grader om natten. Det
eneste som stak ud fra soveposen
var min næse i forsøg på at indsnuse
lidt frisk luft, men den var da også
iskold, da jeg vågnede næste morgen.

Under den sædvanlige tyske grundighed blev morgenmaden serveret
præcis klokken otte kaffe, lune boller,
rugbrød, ost, marmelade, pålæg og
blødkogt æg. Herefter gik tiden med
at dovne indtil formiddagen, hvor vi
i fælles flok på en cirka tyve motorcykler kørte til Göttingen. Tonny var
mere radbrækket end almindeligt, da
han i løbet af natten måtte konstatere
at hans luftmadras var utæt, hvorfor han tilbragte det meste af tiden
på den kolde jord. Derfor var han
naturligvis interesseret i at skaffe et
liggeunderlag, ligesom Christian, der
som den eneste ikke havde medbragt
en foldestol, var interesseret i at anskaffe sig noget at sidde i. Derfor blev
tiden i Göttingen brugt til at købe ind,
proviantere og spise tyske burgere.
På vejen tilbage til lejren mødte vi en
brite, jeg ved andre træf havde talt
meget med, som stort set havde opgivet at finde træfpladsen. Derfor kørte

han med os tilbage.
Om aftenen hyggede vi os med masser af øl til headbanger-rock fra
halvfjerserne. Bente, damen jeg deler
brødrister med, blev så bjergtaget af
musikken, at hun dansede rundt som
en forvildet teenager. Problemet var
bare, at hun ikke var teenager, og at
hendes øldrikkeri havde påvirket de
motoriske evner i en sådan grad, at
hun ufrivilligt stiftede bekendtskab
med en sylfide på stilethæle. Det kan
ikke anbefales at stikke en sandalklædt fod ind under en matrones høje
hæle, faktisk kan man brække en tå
af det. Det var i skærende kontrast til
hendes teenage-lignende eskapader
fredag aften at se hende humpe rundt
som en invalideret olding de følgende
dage.
Lørdag gik vi rundt på træfpladsen
og faldt i snak med både tyskere,
svenskere, hollændere, finner og eng-
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lændere. Det var faktisk skønt møde
nogle af de englændere, jeg ikke
havde set siden det internationale træf
i Finland, og opleve deres begejstring
for gensynet. Mens jeg stod sådan og
sludrede med nogle gamle kendinge,
trillede syv politifolk på motorcykler
ind på træfpladsen. Jeg ved ikke, hvad
det er med politi og de associationer,
de bringer med sig. Selvom jeg betragter mig selv som et yderst hæderligt
menneske, bliver jeg altid grebet af en
sær form for dårlig samvittighed, når
jeg møder politiet. Man skuler stjålent
til speedometeret for at se, om man er
kommet til at køre for hurtigt. Man
bider sig nervøst i læben, mens man
tænker på om gårsdagens brandert
nu er fordampet. Sveden pibler frem,
mens man endnu engang spekulerer
på, om man huskede at betale for
bæreposen i Brugsen. Måske skyldes
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det mit første møde med det tyske
politi. Det var tilbage i halvfjerdserne,
og jeg var netop kørt over grænsen
fra Danmark til Tyskland, jeg som
uskyldsren og ufordærvet motorcyklist
blev standset. Den gang lignede
politiets kakifarvede uniformer mere
noget som ledte tanken hen på bananrepublikker og maskingeværerne
de pegede på mig med fuldendte
denne illusion. Efter at blevet gennet
af motorcyklen, blev jeg beordret hen
til toldkontorets bygning, hvor man
kropsvisiterede mig. Plakaten som
var klistret op på kontorets væg gav
mig imidlertid svaret på denne noget
aggressive opførsel. Det var dengang
Rote Arme Fraktion (også kendt som
Bader-Meinhof) var på sit højeste. De
betjente som kørte ind på træfpladsen
lignede dog slet ikke dem jeg i mit
tidligere liv havde stiftet bekendtskab

med. De havde ingen maskingeværer
og deres køredragter havde denne
behageligt grønne farve, som ville
give selv den usleste trafiksynder et
glimt af håb om en nedsat straf. Da
Andreas, en af træfarrangørerne,
kom med en bakke kaffe og kage
til dem, lignede de da heller ikke
nogen, som
almindeligvis sendte elektrochok
gennem folks kroppe under afhøringerne. Næh, der var noget næsten
menneskeligt ved disse pansere. Formålet med deres besøg var da heller
ikke at kontrollere bulderpotter eller
ulovligt udstyr på motorcyklerne.
Det viste sig, at de skulle føre an og
spærre vejene under den kommende
fællestur. En ting, som ledte tanken
hen på den hedengangne tid, hvor
dansk politi havde ressourcer til den
slags.

News

Da fællesturen startede havde jeg
strategisk placeret mig med konens
kamera for at optage film af de flere
hundrede bikere anført af syv motorcykelbetjente og efterfulgt af en
patruljevogn. Det skal påpeges, at
kameraet, trods ihærdige forberedelser, besluttede sig for ikke at optage
noget som helst. Men så kunne man
jo altid drukne sin ærgrelse i et glas
koldt fadøl.

Senere på dagen deltog vi i forskellige konkurrencer, hvor vi hver især
gjorde os bemærket. Jeg gjorde mig
bemærket ved at være den eneste
som behøvede syvogtyve slag med
en hammer for at banke et søm i en
sømblok (når man kun har syn på
det ene øje, er det stort set umuligt at
fokusere). Max udviste en fantastisk
kondition af en femoghalvfjerds årig,
og hans spidskompetencer i indtagelse af et glas fadøl på rekordtid, slog

alle konkurrenter af banen. Således
blev tre af klubbens medlemmer hædret med en bronzemedalje.
Lørdag aften foregik lidt mere stille
end fredagen, selvom musikken var
bragende god og øllet fortsat smagte
godt. Vi skulle jo trods alt køre
hjemad den følgende dag.
Bentes Virago var blevet ladet op af de
hjælpsomme træfarrangører, som dog
ikke formåede at skaffe en ensretter
i løbet af de dage, vi var der. Den
finske kvinde, som vi havde mødt
på vejen hertil, havde dog fået et nyt
koblingsgreb, og kunne nyde de 2800
kilometer hjem med en velfungerende
motorcykel.
Vi byttede batteri i Rødby, så Christian fik sit eget tilbage, og det lykkedes Bente at køre hjem med sit eget
batteri, som Christians motorcykel
havde opladet på hjemturen. Lad mig
afslutningsvis sende varme tanker til
træfarrangørerne i Tyskland. Selvom
disse tolv mennesker arbejdede i
døgndrift på at gøre det perfekt for os
andre, blev man altid mødt af et smil
når man rendte ind i dem.
Jeg glæder mig allerede til næste år,
hvor jeg forhåbentlig får lejlighed til
at måde mange af disse dejlige mennesker i England.

Køb/Salg/Bytte
Medlemmernes gratis markedsplads

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

17

News

18

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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Star Bolt Raven XV950R
-

Omsider en værdig arvtager efter Viragoen.

Claus 2945
Jeg er en af den slags mennesker, der
allerede fra teenageårene har været
bidt af en gal motorcykel. Derfor har
jeg også kørt på et utal af forskellige
maskiner, fra de mest hastigt accelererende totakts-maskiner til de mere
tunge og komfortable powercruisers.
Fælles for de fleste motorcykler er dog
en vis forudsigelighed, og det er sjældent at man for alvor bliver overrasket. Har man på forhånd sat sig ind i
motorstørrelse, vægt og akselafstand,
har man allerede en klar fornemmelse
af hvad det er for et dyr, man bevæger
sig op på. Men der er som bekendt
ingen regel uden undtagelser, og det
skal hævdes at Yamahas nye Star Bolt
Raven i sandhed er en af dem.
Da jeg var ung, blev en motorcykel

på 500 kubik betragtet som en superbike, og maskiner som en gang blev
betragtet som kæmpestore, bliver i
dag allerhøjst i agttaget med et skævt
overbærende smil. Til daglig bevæger
jeg mig rundt på en Dragstar 1100,
en kværn som ikke kan imponere
nogen med hverken motorstørrelse
eller antal hestekræfter, noget mange
efter nutidens målestok vil beskrive
som en tøsecykel. Derfor blev jeg heller ikke imponeret over Bolt.ens 950
kubik eller dens 52 heste. Herregud,
det ville sikkert være en glimrende
cykel til konen, når nu hendes gamle
Virago 750 en dag skulle på pension.
Så for ligesom at kunne fortælle
konen om hendes næste maskine,
benyttede jeg mig af muligheden,
da der under weekenden ”Yamaha
på Bakken”, var lejlighed til at prøve

dyret. Om kværnen var nogen skønhed med sin dråbeformede Harley
Sporster-tank i matgrøn og med et
minimalistisk design med blotlagte
sider (uden dæksler) samt resultatet
af en autolakerer som var gået amok
med sort maling på hele stellet, er
nok spørgsmålet, men lyden da den
startede var nok til at betage én. Den
model som jeg afprøvede var udstyret med en enkelt Vance and Hines
bulderpotte, der mest af alt lignede en
matsort olietragt, og allerede ved den
rå buldren var jeg solgt. Med besvær
fik jeg svunget det gigtplagede ben
op over sadlen, og de leverplettede
gamle næver fik fat om håndtagene.
Så skete det, da jeg med et karakteristisk klonk satte motorcyklen i
gear og vred håndtaget, var jeg ikke
længere den let affældige olding som
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hele familien og vennerne behandler
med distanceret overbærenhed, jeg
var igen knægten, drengerøven og
vilddyret overskrævs på noget helt
enestående. Med et brøl sprang Bolten
hen ad asfalten med en acceleration
som ville få min gamle Dragstar til
at ligne dårligt justeret Nimbus. Jeg
havde næsten en fornemmelse af at
forhjulet når som helst kunne slippe
asfalten og med en fartvind der fik
øjnene til at løbe i vand, kiggede jeg
forgæves efter en omdrejningstæller, der kunne indikere, hvornår jeg
skulle skifte gear. Noget sådant var
monsteret ikke forsynet med, men
da det digitale speedometer rundede
et par og halvfjers, slap jeg gassen,
hvilket viste sig at være en fordel, da
jeg var ved at løbe tør for landingsbane, og bad til at bremserne levede
op til Yamahas normale standard. Det
gjorde de heldigvis, man kunne nok
have skrabet de lidt borgerligt udseende fodhvilere mod asfalten hele
vejen rundt i et sving, for Bolten har
ikke særlig stor akselafstand, hvilket
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gør den til en maskine som er meget
let at manøvrere med. Som standard
har Bolten ABS-bremser hvilket bevirker at det ikke skulle byde på nogen
problemer at bremse dyret ned, også
selvom man engang i mellem kommer
til at give den lidt rigeligt gas.
Her var virkelig en kværn som appellerede til den indre drengerøv. Glem
alt om store tunge cruisere, glem alt
om magelighed og komfort. Denne
maskine giver sin ejer alt hvad man
kan drømme om i køreglæde og
fornøjelse. Den er let, den er sjov, den
er en fantastisk allround-maskine.
Man har en følelse af at kunne bestige
Islands bjerge med den, lige såvel
som man kan fræse ned af den tyske
autobahn eller bare bruge den til lidt
uhæmmet boulevardræs. Indtil jeg
prøvede den, anså jeg den for blot at
være endnu en slags Harley- lookalike, men Star Bolt Raven er sin helt
egen. Det er en motorcykel som giver
ordet køreglæde en helt ny mening.
Nu er en enkelt omgang på en relativt lille lukket bane jo næppe nok til

at give et fuldstændigt indblik i en
motorcykels køreevne, hvorfor jeg på
et senere tidspunkt, da jeg var til internationalt træf i Tyskland, fandt en
brite som kom kørende på netop en
Star Bolt Raven. Han forklarede mig,
at han netop havde erhvervet udyret,
og kun havde tilbagelagt omkring
1000 kilometer på den. Alligevel var
hans dom over kværnen klokkeklar:
”It is the best motorcycle, they have ever
made!”
Gæt engang hvad min næste motorcykel hedder?
Som det angives på billedet var også
den nye Yamaha Stryker stillet til
rådighed (det er den bagerst i billedet). Og jeg prøvede da også en tur
på dette dyr. Det som falder mest i
øjnene er at den har en meget lav siddehøjde, og at den føles meget lang.
Den virker umiddelbart som en rigtig
behagelig touringcykel, men man
kunne frygte hvordan den vil reagere
i hårnålesving og skarpe kurver.
Claus 2945
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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
Henvendelse
Jytte Kjeldsen (3059)
Tåsingevej 6
7000 Fredericia
Tlf nr. 29297515

Virago XV535
Årgang 2000
Kun kørt 18000 km
Er fin og velholdt
Pris: 34.900 kr.
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Virago MC Club Danmark v/Helene Nielsen, Møllevej 34, 6622 Bække

Returadresse:

Own the highway !

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

