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Fra redaktionen
Sommerferien på to hjul veloverstået - en pragtfuld sommerferie. Og hvem ved - måske kommer der et skriv om
det på et tidspunkt. Og så våd var den nu heller ikke.
Og første nummer af News redigeret her fra Jylland... Noget anderledes end det at lege med 10 karakterer. Jeg må
dog indrømme at det med at det med at hælde noget ind
på nogle blanke hvide sider ikke bare er lige til. Heldigvis
er der er masser af stof at gøre med, takket være alle jer
medlemmer der har sendt stof til bladet - bliv endelig ved
med det. Det er en hel fryd at få lov til at være den første
der læser om jeres oplevelser og ser jeres billeder.
Og så blev enden nået - kun lidt i panik... Og de sidste
tekniske detaljer skal på plads. Heldigvis er den tidligere
redaktør parat med råd og dåd...
Chefen (1683).
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Nyt fra bestyrelsen
Er der nogen der har set
Viggoklubben..?
Bestyrelsen har sat sig det mål, at gøre
klubben mere synlig, såvel internt som
eksternt. For at få dette i gang vil jeg
forsøge at komme ud til alle lokalklubber, få en snak om hvorledes de
enkelte klubber profilerer sig samt
komme med forslag til at iværksætte
nye tiltag samt eventuelle gamle dyder.
Her tænker jeg på at de enkelte lokalklubber bidrager, som et minimum,
med det næste kvartals aktiviteter i
News. Lokalklubberne har et stort
aktiv, nemlig de faste holdepunkter i
klub livet. Det være sig faste køreture
på faste ugedage samt selvfølgelig de
store arrangementer som i forvejen
bliver annonceret i bladet. Det er her
jeg ikke er helt sikker på at de mange
løsgængere der er i klubben har en
fornemmelse af at det er muligt at deltage. Det er min overbevisning med

mere synlighed vil vi på sigt kunne
få langt flere med ud og køre på disse
hyggelige aften og søndagsture. Det
er også nødvendigt at få flere reportager fra vores Viragoliv med i bladet,
det vil helt sikkert få flere til at blive
nysgerrige. Et rigtigt godt eksempel
på en sådan reportage er Crome´s indlæg fra generalforsamlingen i Lynge.
Her er der en lang række billeder
med en kortfattet tekst som helt klart
fortæller en historie om en helt vildt
hyggelig weekend, uden at man skal
være i besiddelse af de helt store H.C.
Andersen gener. I reportagen magter
Crome at få sit budskab til læseren og
alle som var til stede kan nikke genkendende til de sjove billeder. Jeg har
vist billeder og tekst til nogle mennesker som intet har med MC´er at gøre
og de syntes det ser ganske sjovt ud,
så der er ingen tvivl om, at et indlæg
på den måde har rigtig stor virkning.
Hvorvidt de mange løsgængere der er
i klubben direkte ønsker sig at være medlem af en lokalklub
er jo nok spørgsmålet
og der må heller ikke
være tvivl om at der
er ingen der presser
nogen til at være med
i noget de ikke har
lyst til. De enkelte
tiltag er udelukkende
tænkt som tilbud
hvor nye medlemmer af DK kan mødes

Er du kommet til skade
i trafikken? – på jobbet?
i fritiden?

Så kontakt os på tlf. 3330 8990
for en drøftelse af din sag,
eller læs mere på
www.troelsnielsen.dk

Vimmelskaftet 41B, 3 - 1161 København K
Erstatning for personskade


med ligesindede og så den vej få nogle
oplevelser på sin Virago eller Star. Der
er jo heller ingen der må glemme at vi
har jo haft stor glæde og fornøjelse af
løsgængere i al den tid klubben har
eksisteret, der er blevet lagt mange
kræfter i både bestyrelse som hjemmeside og blad, netop fra løsgængersiden. Det er bestyrelsens store ønske
at se flere løsgængere køre med ude
på landevejene. Når du sidder og læser
dette har Midtsjælland og Tur-klubben deltaget i et MC arrangement i
Ringsted på Sjælland og i skulle gerne
se og høre mere fra denne dag her i
bladet. Vi kæmper således i vildskab
for at finde tilfredsstillende løsninger på vores fremtid og skulle nye
som gamle medlemmer ligge inde
med ideer og forslag, ja så er det at
kontakte bestyrelsen øjeblikkeligt, vi
mener at alle ideer, uanset hvor tosset
de lyder lige i nuet ja, så vil mange
kunne blive anvendelige på sigt.
Altså, maildump, ring, skriv eller råb,
så vil vi gerne diskutere alle forslag.
Til slut vil jeg lige nævne, Virago DK
vil kun blive den klub som medlemmerne selv ønsker, det vil hverken et
blad eller en bestyrelse kunne lave
om på. Altså, støt op om de arrangementer der kommer i fremtiden, sæt
dit eget præg på det som du mener,
er sådan som klubben skal se ud, så
vil vi få mange gode oplevelser og en
masse at snakke om.
ViragOle, formand (685)

Er din økonomi i form?
%R DINE LÍN RIGTIGE (OLDER DINE FORSIKRINGER TRIT MED DIN HVERDAG 3PARER DU NOK OP TIL
PENSIONEN %R DINE PENGE INVESTERET OPTIMALT
+AN DU SVARE JA TIL ALLE OVENSTÍENDE SPRGSMÍL ELLER KUNNE DIN KONOMI GODT TRNGE
TIL ET wFORÍRSTJEKi
) !NDELSKASSEN -IDTTHY ER VI ALLEREDE GÍET I SKARP TRNING FOR AT KUNNE YDE VORES KUNDER DEN ALLERBEDSTE RÍDGIVNING n KONTAKT OS PÍ TELEFON     ELLER PEO SDADK
OG HR HVAD VI KAN GRE FOR DIN KONOMI
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XV535 ombygning med AME 14 graders gaffelkit
Af Jan Petersen (3103)
For ca. 1 års siden har jeg købt mig
en utrolig flot Virago XV535, som er
ca. 10 år gammel og i utrolig velholdt
stand.
I bund og grund har jeg altid drømt
om en ægte Chopper. Derfor har jeg
monteret en masse rom og har fået
airbrush malet min tank og forskærm. Men alligevel var det ikke
tilfredsstillende, så da jeg fandt ud af
at det nu er muligt at montere en lang
forgaffel, så greb
jeg chancen med et
AME forgaffelkit.
Jeg kiggede længe
på de mange billeder på TekCoach’s
hjemmeside, og til
sidst valgte jeg at
kontakte Thomas
fra firmaet. Han
gav mig en rigtig
god vejledning,
hvordan jeg skulle
vælge en gaffel til
min cykel, ved at
spørge mig omkring hvad jeg ville
skabe, hvordan min kørestil var osv.
Det, at han har brugt næsten 1 år på
at få afklaring mht. lovgivning og
syn, og at han også fik en aftale med
FDM, gav mig den tryghed at alt var i
orden. Vi blev enige om en 14 graders
gaffel med 200 mm længere gaffelrør.
Gaflen vil også være 310 mm bred.
Han sendte mig en regning, hvorefter
jeg betalte den. Man skulle jo ikke
miste tid. 1. marts skulle jeg jo ud at
køre igen, med den nye forgaffel.
5 uger efter fik jeg mit gaffelkittet.
Jeg havde på forhånd en aftale med
Thomas, som skulle hjælpe mig med
at montere den. Thomas gav mig fra
start af alle nødvendige oplysninger
omkring hvad jeg skulle skaffe og
hvordan jeg skulle begynde med at
afmontere min gamle gaffel. Alt gik
som beskrevet. Det var faktisk ikke
så svært.



Da AME kittet ankom, aftalte jeg med
Thomas, hvornår vi skulle montere.
Normalt er det ikke noget Thomas
gør, men da han ikke bor langt fra
mig, så indvilligede han i at hjælpe.
Thomas har jo været ansat hos FDM
som motorcykelsagkyndig og har bl.a.
udviklet FDM’s test af brugte motorcykler. Så jeg stolede på at han kunne
sit kram.
Vi pakkede AME kittet ud, og der var
alle beslag og skruer, til både lygte,

instrument, forskærm og bremsekalibre. Også en lang stålarmeret bremseslange og forlængere for speedometerkablet var også med
Det varede 6 timer, og så var cyklen
køreklar. Vi prøvekørte på vores vej,
og min Virago så fantastisk flot ud
med al det krom og den lange forgaf-

fel. Naturligvis skal man lære sin
cykel at kende igen, da en lang forgaffel er anderledes at køre med. Men jeg
blev positiv overrasket over hvor let
den er at køre med. Slet ikke så tung,
som mange har sagt.
Jeg aftalte et registreringssyn hos
FDM i Lyngby, som jeg bookede via
TekCoach’s hjemmeside. Da jeg havde
alle papirer fra TekCoach på dansk,
samt en nøjagtig vejledning om hvad
jeg skulle medbringe, gik synet fantastisk nemt. Glædestrålende kørte jeg
til det nærmeste
motorkontor og
afleverede synsrapporten og min gamle registreringsattest. Jeg fik også en
kopi af bagsiden
af synsrapporten
med, som det står i
TekCoach’s vejledning, man skal
bede om. Den skal
man bruge, hvis
man bliver stoppet
af politiet.
Mange af mine
venner med en Virago var allerede
nysgerrig fra starten af, og de ventede
bare for at se om jeg faldt på snuden
med mit projekt. Men jeg må nok
skuffe dem. Alt gik som planlagt, så
jeg tror helt klart at nogen vil gøre det
samme som mig – en lang forgaffel
fra AME.
Da jeg også var lidt træt af mit
sæde, besluttede jeg mig til at
kigge efter et nyt. TekCoach
havde nogle flotte billeder på
deres side, så jeg besluttede
mig for at købe et håndsyet
sæde med rødt mønster på
siddefladen. Sædet er utroligt
flot, og det passer fantastisk
til cyklen. Det fede var at
sædet passede direkte på de
originale beslag, uden at man
skulle lave om på noget.

News

Lokalklubberne

HUSK at møde med fyldt tank !!!
De nævnte tidspunkter er afgangstider, så vær der i god tid!
Regnvejr = aflysning!!!
Med mindre andet er anført er de
faste ture fra 1/4 - 31/10 følgende:
Søndag - Mosehuset - Kl. 10:00 - med
mindre andet er angivet i kalenderen.
Der er afgang præcis, så kom 15 min
før.
Adresse: på hjørnet af Mosesvinget og
Hareskovvej. Krak´s kort 137 - F3
Se det på: www.krak.dk
Tirsdag - Skovlyst - Kl. 18:00 - med
mindre andet er angivet i kalenderen.
For dem som springer kaffen over, er
der afgang præcis kl. 19:00.
Adresse: på hjørnet af Skovlystvej og
Ravnehusvej Krak´s kort 116 - A7
Se det på: www.krak.dk
Torsdag - Langelinie - Kl. 19:00
De dage der bliver kørt ture fra Langelinie, køres der præcis, så kom i god
tid. Mon ikke alle ved hvor Langelinie
ligger?
Flere oplysninger kan ses på tur-klubbens hjemmeside www.virago.dk

Mødested:
Klubben har
lejet et hus (Forum Kirkevej 53,
6715 Esbjerg N.),
som er blevet ombygget til det fedeste
klubhus i miles omkreds. Dette store
arbejde er udført af klubbens egne
fingerfærdige og hårdtarbejdende
medlemmer.
Klubaften
Sommer (1. marts - 30. nov.)
Tirsdag og fredag kl. 19:00
Vinter (1 dec. - 28 feb.)
Hver tirsdag samt den første fredag i
måneden kl. 19:00
Oversigtskalender
September.
.
26.
Grillaften
Bring selv noget på grillen, så
får vi en aften ud af det også.
Oktober.
.
Udsættes til 18. eller 25. okt.
Klubdysten !!!! Noget helt nyt
vi er ved at få på benene. Mere
info følger, men sæt kryds i
kalenderen
.
31.
Grillaften
Bring selv noget på grillen, så
får vi en aften ud af det også.

November.
.
28.
Grillaften
Bring selv noget på grillen, så
får vi en aften ud af det også.
Se flere oplysninger på Esbjergs hjemmeside www. cmcesbjerg.dk

Sæsonen er ved at være slut for i år.
Der har været rigtig mange gode udflugter, og der er da et par ture tilgode
endnu. Følg med på hjemmesiden
eller kontakt formanden.
Senere vil der komme nogle beretninger fra Virago MC København her i
News.
Virago Syd tager
på tur til Ærø d.
26-9 til d. 28-9.
Turen er kun for
medlemmer af
Virago Syd, men
der kommer helt sikkert en beretning
fra dem i News på et senere tidspunkt.

LOKAL STOF?

Der er masser af plads til nyt fra din
lokalklub - bare send en mail til redaktionen@viragomcclub.dk

Katastrofe eller tæt på !
Vores hus fotograf Chrome (220)
har fået virus... Ja altså - det er computeren der er syg. Chrome lever
heldigvis i bedste velgående, men
billederne han har taget rundt omkring, forsvinder op i den blå luft. Vi
håber han kan få en medicin der kan
kurere kræet. Heldigvis er han ikke
den eneste der tager billeder - hvilket
også kan ses rundt omkring i bladet
Her er han fanget i et afslappet øjeblik

i Chromes Corner til træffet hos MC
94 Vejen. Billedet er venligst udlånt af
Kurt Enemark (323). Der kan ses flere
stemningsfulde billeder fra træffet
andetsteds i bladet.
Chefen(1683)



News

Opslagstavlen
Mindeord

Medlem nr.
25, René
Bjørn Christensen,
døde den 27.
juli 2008 af
leukæmi.
Rene var
med fra
klubbens tidlige start, og derfor med
til at forme klubben, som han også
var formand for i en del år, ligesom
han også var den første formand i Tur
Klubben.
René var en lun og hyggelig fyr, der
lagde stor vægt på, at alle medlemmer
skulle have økonomisk mulighed for i
at deltage i diverse ture.
René var ikke en fartdjævel, tværti-

mod... Han blev
ved flere lejligheder
stoppet af politiet
på Helsingørmotorvejen for at køre for
langsomt!
Paradoksalt nok
måtte han stoppe
med at køre motorcykel efter et uheld,
som desværre
gjorde ham blind.
Uheldet skete ved lav fart, og skyldes
den forankørendes manglende opmærksomhed.
I den forbindelse blev Rene som den
første, udnævnt til æresmedlem af Virago MC Club Danmark.
Desværre kom beskeden om Renés

død efter begravelsen, hvorfor der
i stedet er sendt en buket blomster
til hans kone, Lisa. Tankerne går til
hende og familien.
Gitte Salomon Hansen (394)

Værktøjskassens
brevkasse?
Værktøjskassen er ikke afskaffet, men
den har fået en hjælper.
Har du tekniske spørgsmål omkring
Viragoer - så send dem til redaktionen@viragomcclub.dk. Så bliver de
videresendt til Gallon(Bent Eglin)
og spørgsmål og svar bliver bragt her
i bladet.
Gallon har været medlem af Virago
MC Club Danmark i mange år og
regnes af mange - heriblandt undertegnede - som en kapacitet når det
drejer sig om Viragoen og de børnesygdomme den kan løbe ind i.
Chefen (1683)

Det er det jeg altid har sagt - en Viggo er ren afslapning

Og så er der jo
også dem der
slapper af med at
pudse....
Kan det gøres ret
meget bedre ;-)
Og så alligevel
- er det støv jeg
kan se der???



News

Side 9-cyklerne
To vemodige billeder
Det var den sommer - men hvilken pragtfuld
sommer
Til venstre: XV 750 Virago tilhører Chefen
(1683)
Til højre: XV 535 Virago tilhører Gitte Salomon Hansen (394)

Denne plads er ellers tilegnet en enkelt cykel, og endda
kun de allersmukkeste eksemplarer, men med ny redaktør
skal der gøres en undtagelse...
To cykler - med fuld ferieoppakning - og absolut ikke
nypudsede - tværtimod... Med strimer af snavs - sådan går
det når det først er støvet og dernæst regner....

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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Lige eller ulige
Af ViragOle, formand (685)
Torsdag aften er der fast køretur
i Midtsjælland, i lige uger mødes
man i Holbæk Havn og i ulige er det
Sorø Torv der får slidt lidt ekstra på
brostenene. Jeg valgte at køre en tur
til Sorø for at se om der var mulighed
for en lille køretur. Risikoen kunne
jo være at alle var ferieramte, så mine
ører var foldet helt ud og indstillet på
højeste følsomhed. Klokken havde
for længst passeret mødetidspunktet
og jeg havde så småt indstillet mig på
at ”Midterne” nok var på ferie. Var
det en MC jeg kunne høre - jo den
var god nok, de første to ankom på
skinnede maskiner, svingede med
stor sikkerhed ind på torvet og lavede
den smukkeste parkering. De har sgu
nok været på kørekursus; tænkte jeg.

Dejlige maskiner på Sorø Torvs
brosten

Da benene, med et
flot sving over cyklen,
var solidt plantet på
torvets brosten gik
jeg dem i møde for at
præsentere mig. Da
hjelmen blev pillet af
kunne jeg se, at det
var formanden Claus
og GSH, det blev
derfor så som så med
præsentation, men
Hygge foran ”Midternes nye klubhus”
derimod et tak for
sidst. Vi tog en hurtig
beslutning om kaffe
og sodavand, bare lige til at slå tiden
tur pludselig lysende klar, ned til
ihjel eller rettere, vente på resten der
Gitte og Tonny. Som sagt så gjort. Nu
kunne komme. Ventetiden blev slået
kan man jo ikke komme brasende i
ihjel med lidt snak om fremtiden,
tide og utide, så vi gjorde som vi følte
hvordan man eventuelt kunne få gjort var rigtigt, nemli` at ringe før vi kom.
Club Midtsjælland mere aktiv, men
Det skal dog nævnes at vi ringede, da
der er ikke mange andre veje end at få
vi stod foran havelågen. Vi blev venfolk ud og køre. Det er et langt træk,
ligt modtaget og Gitte var ikke sen til
men det bliver hurtigt en vane, når
at traktere os med øl, kaffe og hjemden rigtige ugedag rammes, så ligger
mebagte boller. Viragohygge og snak
det på rygraden at der er køretur.
om de kommende aktiviteter flød i en
Dette skal have lov til at sprede sig
lind strøm hen over bordet og kloksom ringe i vandet og de få der møder ken blev hurtigt halv ti, og hjemad
op skal fortsat fortælle de andre om
mod Holbæk og Kalundborg var en
de gode ture der er blevet kørt. Det
realitet, GSH fik sin første tur i mørke
er den vej nysgerrigheden breder sig
og kunne køre fuld af forventning,
og antallet af MC´er skal nok stige. Vi
da hun kun manglede at pakke til sin
drak ud inden kaffen blev helt kold og første MC´ ferie på forsædet.
som Claus sagde; det skulle lige være
Tonny der sad her, så havde vi andre
fået skideballe over ikke at være kommet. Nu var destinationen for aftens

Dementi.
Der har tidligere i år været et indlæg
hvor det fremgik at vores forsikringsaftale med Topdanmark er opsagt.
Dette er ikke tilfældet. Forsikringsaftalen er stadig gældende og det er
med stor beklagelse at bestyrelsen
har været lidt for hurtigt ude med
en sådan meddelelse. Jeg er i daglig
kontakt med vor mand i Topdanmark,
Peter Sindberg, og har lovet at opklare
hvorledes dette uheldige indlæg er
blevet til. I håb om der ikke er for
mange der er blevet ramt af vores
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fejlinformation samt en undskyldning
til Topdanmark, vil jeg til næste News
komme med redegørelse samt mulighed for alle til at få adgang til aftalen,
således at det gode samarbejde med
Topdanmark vil kunne fortsætte.

Bestyrelsen vil i nærmeste fremtid
mødes med Topdanmark for at sætte
disse misforståelser ordentligt på
plads til alles tilfredshed.
Med dyb beklagelse,
ViragOle (685) formanden.

News

Til internationalt træf i Finland
Af Claus (2945)
Jeg var netop blevet den lykkelige ejer
af en splinterny, sort Dragstar 1100,
faktisk den sidste nye, sorte Dragstar
som fandtes i kongeriget Danmark.
Udover et par småture med klubben,
havde det nye vidunder endnu ikke
fået lov til rigtigt at rulle, og jeg så
frem til at trille til Finland på den nye
erhvervelse. De enkelte små ture med
klubben havde imidlertid lært mig en
ting om Dragstar’en. Trods sin fremtoning som den perfekte touringmaskine havde den brede sadel et stort
minus. Jeg fik afsindigt ondt i bagdelen efter kun ganske få kilometer på
maskinen. Om dette skyldes at min
dertilindrettede legemsdel savner den
nødvendige polstring, eller om sadlen
ganske enkelt er uegnet til langture,
skal være usagt. Turen fra Holbæk til
Stockholm på 820 kilometer bragte
ganske enkelt mareridtsagtige tanker
frem om en smertende mås, der ville
tage glæden fra alle andre oplevelser.
Nu er jeg på mange måder et privilegeret menneske, da jeg er formand
for en motorcykelklub med umådeligt
hjælpsomme og hyggelige mennesker. Da jeg ugen inden turen havde
prøvet en tur på Birgers motorcykel
(Birger havde også en Dragstar, men
havde netop monteret et lækkert
Mustangsæde på sin) fandt jeg ud af,
at det faktisk kunne være overordentligt behageligt at køre på en sådan
kværn. Jeg blev enig med mig selv
og min finansielle rådgiver (konen),
at jeg simpelthen måtte have sådan
et sæde. Ved at importere dette sæde
direkte fra Amerika kunne man spare
omkring tusinde kroner, i stedet for
bare at lægge pengene i en forhandlers lomme. Problemet var bare, at jeg
næppe ville kunne nå at få sædet i
tide, hvorfor jeg alligevel måtte køre
til Finland på Yamahas standarddesignede torturinstrument. Men heldigvis kom Birger mig til hjælp. Han
havde ikke selv mulighed for at tage
til Finland, hvorfor vi byttede sæder
to dage inden turen, så jeg lånte hans
behagelige mustangsæde, og han fik

mit plastbetrukne spækbræt.
Grundet en lærers pludselige afsked
måtte jeg føre to niende klasser op til
afgangsprøver i dansk og engelsk, en
kendsgerning som gjorde at jeg først
kunne få fri om torsdagen. Det var
lidt ærgerligt, da Tonny, Gitte, Jan,
Flemming, Rie og Max fra klubben
allerede havde forladt fædrelandet om
tirsdagen, så jeg derfor ikke kunne
følges med dem. Men jeg har gennem
årene kørt mange langture alene, så
vi aftalte at mødes på træfpladsen i
Finland.
Mørke skyer hang truende over
horisonten, da jeg rullede Yamahaen
ud af garagen, så jeg havde iført mig
goretextøjet for en sikkerheds skyld.
Da færgen forlod Stockholm klokken halv seks om aftenen, besluttede
jeg mig for at køre hjemmefra i god
tid. Uret havde ringet klokken halv
fire om morgenen. Jeg havde stirret med blodsprængte øjne på urets
røde digitale tal, og undret mig over
hvilket selvpineri, der havde fået mig
til at forlade den varme dyne på dette
ukristelige tidspunkt. Nu stod jeg
imidlertid med fødderne solidt plantet på den svenske asfalt, allerede da
klokken var seks. Det ville være rart
at have tid til at nyde turen og have
god tid.
Jeg havde dog ikke kørt længe,
før himlen åbnede for sluserne, og
regnen silede ned. Som tidligere ejer
af en yderst
tørstig Virago
750, havde jeg
spurgt forskellige Dragstarejere i klubben,
om hvor langt
sådan en fætter
egentlig kørte
på en tankfuld,
og de havde
samstemmende
svaret omkring
et par hundrede
kilometer.
Derfor besluttede jeg mig
for at dreje

fra motorvejen og køre hen mod en
benzintank, da dyrets triptæller stod
på 190. Det viste sig at tanken, som
skiltene på motorvejen henviste til,
lå omkring ti kilometer borte, og det
var en af den slags tanke, som var
fuldstændigt ubemandet. Jeg husker
endnu, hvorledes det skvulpede i
mine underbukser, da jeg steg af for
at stoppe plastickortet ind i automaten. Goretexbukserne havde vist sig
absolut ikke at være vandtætte. Efter
femogtyve forsøg og et lignende antal
eder og forbandelser opgav jeg at
fylde benzin på. Jeg besluttede mig for
at køre tilbage til motorvejen og finde
en bemandet tankstation. Dette lykkedes efter kun ganske få kilometer,
og jeg benyttede samtidig lejligheden
til at varme de blåfrosne fingre og
klaprende tænder med en kop kaffe.
Jeg havde tilbagelagt omkring fire
hundrede kilometer, da jeg blev
overhalet af fire motorcykler. Dannebrogsflaget, som blafrede bag på
den forreste Dragstar, det hollandske
og belgiske flag som vejrede bag de
tre efterfølgende Viragoer, fik mig til
at konkludere en ting. Fire Yamahaer
med tre forskellige nationaliteter
på vej mod Stockholm måtte betyde
folk, som var på vej til det internationale træf. Jeg gav Dragstaren lidt
ekstra gas og fulgte på afstand de
fire motorcykler. Da de efter en stund
drejede ind på en benzintank, trillede
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jeg hen til den bagerste og gav mig til
at snakke med ham. Jo, han kom fra
Holland, og de var alle sammen på
vej til Finland. Han syntes også, at det
var hyggeligere at følges med nogen,
frem for at køre alene, så han bød mig
velkommen. Jeg fik en hyggelig snak
med dem på benzintanken, hvorefter
vi igen rullede ud på motorvejen. Efter at have kørt et stykke tid overhalede vi en yderst tungt læsset 535’er.
Denne viste sig at tilhøre Henrik fra
Virago København, der ligesom jeg
havde taget turen alene. Da vi havde
tanket op endnu en gang og røget en
smøg, rullede vi fem maskiner mod
Stockholm. Som tidligere nævnt er
medlemmerne i klubben ikke bare
mine gode venner, men også yderst
hjælpsomme af natur. Jan, der havde
været til internationalt træf flere
gange end de fleste, havde givet mig
en detaljeret beskrivelse af turen gennem Stockholm til færgelejet. Dette
fortalte mig også, at den færge, som
jeg skulle med, sejlede et helt andet
sted end den færge som danskerne,
hollænderne og belgieren skulle med.
Derfor vinkede jeg til dem og fortsatte
gennem den svenske hovedstad.
Da jeg efter et stykke tid nåede ned
til færgelejet, lå alting som dødt. Jeg
var ganske vidst i god tid, men her
var kun en motorcykel udover min
egen. Det var en Wildstar, der tilhørte
briten Allan, og vi benyttede ventetiden til at tale lidt om træf, motorcykler og andet essentielt i tilværelsen.
Allans følgesvende var faret vild, da
han under turen gennem storbyen var
kommet væk fra dem, og som tiden
nærmede sig færgens afgang, kiggede han mere og mere uroligt efter
dem. Klokken halv seks startede jeg
maskinen, og besluttede mig for at
trille ombord. Det var ved lige præcis
på dette tidspunkt, at Allans venner
drønede ind på færgelejet. Det var
forbundet med nogen vanskelighed
at møve sig ind i køen af biler, men
trods deres usædvanligt venlige gemytter, lignede Allan og hans venner
nogle man bestemt ikke skulle stille
sig i vejen for, og på forunderlig vis
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holdt bilerne pænt tilbage for os, så vi
kunne komme ind i køen.
Som sagt var briterne utroligt hyggelige at konversere med, men det varede
ikke længere end til billetlugen, før
jeg fik et indblik i de aller grummeste gloser i det britiske sprog, da det
engelske rejsebureau havde kvajet sig
og reserveret to returbilletter til Finland i stedet for fire enkelte billetter.
Dette indebar, at briterne måtte hoste
op med to tusinde ekstra, for at få de
pladser, som man havde reserveret

fra England. Intet under at de blev lidt
knotne. Jan havde i god tid reserveret billetter til os alle sammen fra
Danmark, og de fejltagelser, som det
danske rejsebureau havde gjort, var i
god tid blevet rettet, så jeg kunne køre
ombord uden problemer. Om bord
på færgen fik jeg min egen kahyt, og
efter et solidt måltid gik jeg i seng og
sov sødt til næste morgen. Jeg vågnede i god tid og gik ned for at få en
gang morgenmad. Klokken var halv
fem, og færgen ville først være i havn
klokken syv. Nu er der imidlertid
den lille detalje ved Finland, at de er
en time foran os andre. Dette skyldes
ikke stress og jag, men den kendsgerning, at de befinder sig på den anden
side af den geografiske tidslinje. Så da
restauranten åbnede klokken fem, var
der kun en time til vi skulle forlade
færgen. Vi motorcyklister havde alle

brokket os fælt aftenen før, over den
mangelfulde fastspænding af maskinerne og muligheden for gøre dette
selv. Det viste sig imidlertid at være
ganske overflødigt. Den enorme færge
på ti etager vuggede lige så lidt som
dagligstuen derhjemme, og bølgerne
i den botniske bugt er mindre end
i den lokale svømmehal, så der var
ingen fare for at motorcyklerne skulle
vælte under overfarten.
Da vi forlod færgen og trillede ud på
parkeringspladsen i Turkus færgeleje,
stod de finske Viragofolk allerede og
ventede på os. En af
dem kom hen til mig
og smilede begejstret,
da han opdagede, at
jeg var dansker. Han
indrømmede, at hans
engelske ikke ligefrem var værd skrive
hjem om, så han var
glad for endelig at
møde én, som han
kunne tale med. Jeg
har tilbragt en del
år i både Sverige og
Norge, men det har
ikke haft nogen positiv effekt på mit nordiske sprog. Det er blevet en særegen
blanding af svenske og norske brokker, men det er trods alt bedre end
at tale dansk. Vores samtale må have
lydt temmelig ejendommelig med mit
norsk-svenske og hans finlands-svenske. Men vi fik da en hyggelig sludder.
Kort efter ankom den anden færge fra
Stockholm, og selvom denne sejlede
fra den modsatte ende af storbyen,
havde den dog ankomst lige ved siden
af den færge, som jeg var ankommet med. Mængden af bikere fra to
færger kørte nu gennem Turku. Uden
at overdrive vil jeg regne med, at vi
var omkring halvfjers motorcykler,
og det var noget af en flok at guide
gennem byen. Trods Jans grundige
beskrivelser af lejrens placering havde
jeg ikke noget ønske om at blive væk
fra flokken, så jeg kørte nogle gange
over for stoplys, som var mere rødt
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end gult. Jeg tror, at flere andre havde
det som jeg, for det lignede mildest
talt en tilsidesættelse af samtlige
færdselsregler, før vi rullede ud på
motorvejen. Her gik det til gengæld
i adstadigt tempo, jeg tror ikke, at
vi på noget tidspunkt kom over firs
kilometer i timen. De regnvåde dage
havde forårsaget et temmelig alvorligt styrt dagen før, så arrangørerne
havde ingen intentioner om at gentage
succesen. Vi nåede da også helskindet frem til lejrpladsen, hvor vi holdt
pænt i kø, mens vi lod os indskrive.
Afslutningen på dette ritual var det
obligatoriske glas bitter. Dette fik
mig til at mindes en af mine ture i
Laplands vildmark. Her indsmører man sig i en myggebalsam, der
lugter som en blanding af gammel
bålrøg og harsk rensdyrfedt. Denne
bitter smagte fuldstændigt som den
tidligere nævnte balsam lugtede,
men som man siger; skik følge eller
land fly. Så jeg hældte djævelskabet
indenbords, og følte også snart hvorledes det varmede i kroppen.
Det havde regnet dagen før, hvilket havde medført at alle klubbens
tilstedeværende medlemmer havde
drukket tæt om aftenen i Jans telt.
Derfor var det kun Gitte, som kom
mig i møde, men jeg fik dog hurtigt
at vide, hvor banden holdt til. Jan,
der på grund af helbredet, var kørt i

bil, havde bragt
mit telt med, så
man allerede
ved ankomsten kunne
spærre en
plads til mig.
Nu stod teltet
allerede rejst,
og jeg kunne
smide mit grej
indenbords.
Der gik et par
timer før klubbens øvrige
medlemmer,
som en flok
mølædte zombier, stavrede
ud fra teltene. Hvad det end var de
havde fået at drikke, var jeg glad for,
at jeg var sluppet. Mens vi smagte lidt
på den lokale bryg, begyndte flere at
komme til og lejren var snart tætpakket af telte. Med rædsel konstaterede
vi nu, at vi var ved at løbe tør for øl,
hvorfor en plan hastigt blev iværksat.
Vi besluttede os for at køre ind til den
nærliggende by Särvä, hvor man kunne købe øl i supermarkedet. Naturligvis bør man støtte den lokale klub
og købe øl på træfpladsen, men med
det forbrug vores lille gruppe havde

og priser på tyve kroner pr. øl, ville
vi snart gå bankerot. I supermarkedet
købte vi tre rammer dåseøl fra det
lokale bryggeri, da vi ønskede stifte
bekendtskab med landets kultur, og
fordi vi regnede med, at det var det
billigste. Det kan godt være at det var
det billigste, men 195 euro må siges at
være lidt pebret for tre rammer øl. Vi
betalte dog, frygten for at ligge tørlagt
i tre dage var større end frygten for at
blive rippet økonomisk. Jeg kørte Jans
bil, da jeg var den eneste i klubben
som stadig var ved mine fulde fem,
og tilbage kom vi med den kostbare
last.
En af dem som havde slået teltet op i
nærheden af vores lille lejr var en brite ved navn Mike. Vi fandt snart ud af
at vi begge havde en stor interesse for
naturen, og brugte adskillige timer på
at udveksle erfaringer og oplevelser
fra vildmarken. Han fortalte, at han
dagen forinden havde overnattet på
et lille hotel på den anden side af den
sø, hvor træfpladsen lå. Under en kort
vandretur i den omkringliggende
natur var han stødt på en del friske
ekskrementer og tog billeder af dem
med sin mobiltelefon. Da han senere
foreviste disse billeder for hotelværten, fik han at vide at ekskrementerne
stammede fra ulve. Finland var for
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øjeblikket ved at blive invaderet af
ulve fra Rusland. Dette skyldtes den
voldsomme fældning af træer i øst, så
deres naturlige levesteder forsvandt.
Samtidig var der mange elge i Finland. Elge som jager deres kalve væk
hjemmefra, når de er et år gamle.
Derfor var disse ungdyr nemme ofre
for rovdyrene, hvilket åbenbart var
rygtedes blandt ulvene. Jeg har altid
drømt om at se en ulv i sit naturlige
miljø, men larmende bikere og motorcykler ville nok skræmme alt andet
levende bort.
Finland har med sine enorme skove,
søer og øer en fascinerende natur,
som jeg med det samme faldt for.
Jeg lovede mig selv, at jeg ved første
givne lejlighed ville besøge dette
smukke land igen.
Tonny, der er ligeså jordbunden som
en muldvarp, så ikke andet end en
masse vand og træer, hvilket han
fortalte mig. På en måde havde han
dog ret. Der var skovområder overalt,
og hvad angik vand fik vi det at se i
rigelige mængder de følgende dage.
Det øsede ned og forvandlede på
kort tid hele lejren til en våd sump.
Man kan dog vælge at lade sig gribe
af en akut gråvejrsdepression, eller
man kan søge at få det bedste ud af
tingene. At blive mast sammen i et
overfyldt festtelt på grund af vejret,
havde imidlertid en stor fordel. Man
kommer hinanden ved. Allerede efter
første dag havde jeg fået en masse nye
venner blandt englænderne. Efterhånden som vi fik øst ud af vores erfaringer og øst ind med alkohol, var det
som om sproget gled meget nemmere.
Da klokken var to om morgenen, og
man under mine højlydte protester
standsede underholdningen og slukkede lyset i teltet, slingrede jeg ned til
vores egen lille lejr. Jeg fortalte vidt og
bredt til Jan og Jørn (fra Customclub
Vestsjælland) om alt det, jeg havde oplevet, da jeg pludselig opdagede, at de
gloede undrende på mig. I min salige
brandert havde jeg siddet og konverseret med dem på engelsk, mens de
havde svaret mig på dansk.
Der var mere end blot naturen, som
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overraskede mig positivt ved Finland.
Fra mine venner i Sverige havde jeg
altid hørt, at finnerne drak fuldstændig hæmningsløst og som regel altid
havnede i slagsmål med knive. Disse
forudfattede holdninger blev dog
totalt bragt til skamme under det internationale træf. Alle finner, som jeg
mødte, var umådeligt positive og rare
mennesker. Den finske sprogstamme
ligger meget langt fra den britiske, så
finnerne har ikke let ved at lære det
engelske sprog. Ikke desto mindre
gør de sig stor umage for at tale med
alle, og blandt alle træfarrangørerne
så jeg ikke en eneste beruset. Dette
betød imidlertid ikke, at jeg slet ikke
så nogen berusede finner. Et
stort skrummel
af en mand, som
med jævne mellemrum besøgte
Midtsjællands
lejr, kom en aften
hen til os i en tolv
hestes brandert.
Gitte stirrede
bekymret på ham
og ventede hvert
øjeblik, at han
skulle styrte omkuld. Tonny, der
selv havde fået
en del inden for
vesten, stak ham derimod en bajer.
- Tror du at det er klogt at give ham
mere at drikke? spurgte Gitte, mens
hun kastede et kritisk blik på Tonny.
- Årh, en enkelt bajer kan man sgu da
altid få ned, svarede han.
Dette viste sig dog ikke at holde stik.
Efter kun nogle få mundfulde (af en
bajer på 8,4%) foretog vores finske
ven en ejendommelig piruet og rev
et bord og en stol med sig, da han
havnede i det våde græs. Det var
forbundet med nogen vanskelighed at
få ham på benene igen.
En anden ting, som forbavsede mig
ved Finland, var maden. Da aftensmaden blev serveret den første dag,
tror jeg, at de fleste besøgende havde
forventet kæmpemæssige bøffer eller i

det mindste en helstegt pattegris. Derfor var der nogle, som blev temmelig
lange i ansigtet, da man serverede
kartoffelsuppe. Det viser sig nemlig
at man i Finland betragter frokosten
som det primære måltid, og derfor
altid spiser let til aftenen.
Morgenmaden bestod af en havregrød, som man blandede op med lidt
tyttebær, et par boller med pålæg og
et bæger yoghurt. Alt i alt et solidt
måltid selvom det måske er lidt anderledes, men som giver en god start
på dagen. Dagene gik hurtigt. Konkurrencerne kunne afholdes i tørvejr,
og det var lidt skægt, at det blev en
pige fra Tyskland på en Virago 535,

som vandt slowrace. Trods en ikke alt
for stor selvtillid stillede hun op over
for nogle yderst selvsikre mænd på
langt større maskiner. Dette var måske årsagen til, at netop hun vandt.
Fællesturen blev afviklet med politiets hjælp, men de våde veje og den
smadrede Wildstar, som om torsdagen blev fragtet bort på et fejeblad
(efter uheldet dagen før), gjorde, at jeg
ikke ønskede at deltage. Jeg spurgte
dog Tonny, der var blandt de deltagende, om hvad han havde set.
- Joh, svarede han ikke synderligt
imponeret, - Vi så en masse træer.
Der er ikke særlig meget, som kan imponere den mand, men på den anden
side medbringer altid sit gode humør.
Det blev søndag morgen og vi tog af-
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sked med de venner, vi havde fået fra
forskellige nationaliteter og begyndte
så småt at slå teltene sammen. Færgen
gik først fra Turku klokken seks, så vi
havde god tid.
Det var meget svært at finde pladser
på færgen. Heldigvis havde Jan reserveret kahytter til os, men aftensmaden
viste sig at blive et problem. Noget,
der få år tidligere ville have fyldt de
finske borgere med rædsel, var nu blevet en realitet: en invasion af russere.
Alt var på forhånd reserveret af de
russiske turister, og det var umuligt
at få nogen pladser på restauranter
og cafeer før klokken 11 om aftenen.
Det lykkedes mig dog at få tiltusket
mig en sandwich, og jeg gik sammen
med de andre op til baren. Her rendte
jeg ind i Sebastian, som også havde

Fra tal til bogstav.
Det er vel ved at være kendt af alle, at
klubben har fået ny redaktør. Vores
alles helt igennem fantastiske kasserer
har skiftet tallene ud med bogstaver
og billeder. Det kunne være svaret
på hvorfor Crome har valgt at lave
en billedreportage i stedet for en
fristil. Så, så, det var kun for sjov, det
glæder mig utroligt at en så kompetent Virago personlighed vælger at
fortsætte med at arbejde for klubben.

været til det internationale træf på sin
Virago. Sebastian var en ung mand
i midten af tyverne med et enormt
langt hår. Han fortalte mig, at han
kom fra Tyskland, og at han spillede i
et rockband. Vores
fælles interesse for
dødsmetal, klassisk
og opera gjorde,
at vi udvekslede
memoirer det meste
af natten, og klokken blev fire om
morgenen, før jeg
fik slingret i seng.
Det var temmelig
hårdt, at komme ud
af dynerne klokken
fem den følgende
morgen.
Det arbejde Helene allerede har gjort,
krydres nu med ansvaret for en helt
anden vinkel på klubbens liv. Jeg er
helt sikker på at vi vil se den samme
iver blive lagt for dagen, og denne
gang er Helene langt mere heldig, for
hun vil se sine resultater hver gang
vi modtager News. Husk at Helene
får absolut ingen succes uden indlæg,
små som store, billeder eller ej, så tag
lige og hjælp en Virago ven med at få
succes.
Af ViragOle (685) Formanden

Jan, der havde glemt tidsforskellen
mellem Finland og det øvrige Europa
på udturen, var imidlertid blevet
meget upopulær, da hans bil spærrede for alle de andre, fordi han stadig
sov sødt i sin seng, da man skulle
køre fra borde. Derfor tog han ingen
chancer denne gang og skyndte sig
ud af kahytten. Det samme måtte vi
andre gøre.
Jeg var temmelig træt, da vi om
eftermiddagen ankom til hytten i
Gränna, hvor vi skulle overnatte. En
times nattesøvn er i underkanten, når
man har passeret de halvtreds. Vi nød
dog et pragtfuldt aftensmåltid på den
lokale kro, og tømte de sidste reserver
af finsk øl, inden vi gik i seng, Næste
dag blev en blanding af strålende sol
og styrtregn, så jeg var temmelig våd,
da jeg atter ankom til Danmark.
Det havde ikke desto mindre været en
pragtfuld tur, og jeg glæder mig allerede til det næste internationale træf.

(Og formanden har bedt mig sætte et billede ind af en arbejdende redaktør. Det her
var det eneste jeg lige kunne komme på)
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Langtur med Virago Midtsjælland
Af Maja(2848)
Søndag den 11. maj 2008, skulle jeg så
på langtur til Nakskov sammen med
5 andre klubkam-merater fra Virago
Midtsjælland. Det var Flemming fra
Slagelse der havde arrangeret turen,
og vi skulle mødes kl. 10.00 ved Stop
39.

Her mødtes så Flemming og frue,
Lars, Claus, Gitte og jeg op…..friske og
kanon klare til en tur sydpå ad større
eller mindre – og det skulle senere
vise sig ikke eksisterende veje.
Vi begyndte selvfølgelig med at tanke
og turens første smøg for rygerne, og
så gik det ud af de sjællandske landeveje med solen og vinden i ryggen og
med Flemming og frue som ledende
mc for den lille samlede flok. Det
første stræk var godt nok laaaangt,
men så holdt vi også et smukt sted,
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hvor flere skulle ha lidt mad enten fra
sidetasken eller fra grillen. Her kom
”hyggemors” småkager for første
gang på banen, og jeg må nok sige,
jeg er imponeret over hvor mange
småkager der kan være i sådan en
bette pose. Hmmmmm… her skal nok
lige indskydes, at Hyggemor er Gitte
Salomon. Småkager til nybrygget
kaffe er da noget
så hyggeligt – lige
til kaffen stille
forsvinde ned
mellem asfalt og
småsten…. Nå
la´ det nu ligge
og lad os komme
videre i dette
smukke vejr.
Vi lister stille
videre, for vi har
jo en imponerende tålmodighed og forståelse
for vores mindre
medklubkammerater, og her tænker
vi Hyggemors søde vilde 535, der
har en stor lyd…. til vi store drejer
på håndtaget. Turen fortsætter og
nu er vi nået en del længere sydpå,
solen skinner stadig fra en smuk maj
forårshimmel ned på vores lille flok
mc-ister og skoven er her grøn. Der
er anemoner i skovbunden – kan det
blive smukkere ;-) og her ved næste
stop, er det endnu engang kaffe, brød
og den uendelige pose småkager der
dukker frem af tasken

Her lægger jeg for første gang mærke
til Lars (web-master’s) pudsige adfærd… hver gang vi stopper står han
nemlig med hovedet i sidetasken og
ser på hvilken kasket, der nu passer
bedst til situationen… hmmm jeg må
lige tjekke ved lejlighed, hvor stort et
udvalg han egentlig har i den taske.
Ja, jeg har jo kun en hårbørste til alle
situationer – ikke at den ”redder” meget ved det – for har fra start til slut et
lidet charmerende hattehår. Forfængelighed forsvind og lad os køre mc til
solen bliver sort.
Nå, vi må videre mod Lolland, der
hvor roerne de gror og de gror – og
den russiske ubåd. Det gik bestemt
også bare derudaf skal jeg love for….
Men hvad nu… de havde vendt flere
vejskilte den gale vej, eller var det
vores fart, der gjorde vi overså op til
flere på vejen til ubåden – det melder
historien ikke noget om – og skal vi
ikke bare lade det blive ved det…
Vel ankommet skulle vi da lige
ha sat maskinerne op ved siden af
hinanden… og her mødte vi Ingolf,
der var ude og lægge sidste hånd på
Ingolf-turen der skulle køre af stablen
14 dage senere – hihi til Ubåden i
Nakskov
Og ja for pokker så skulle vi da lige
beundre skolelærens (formand Claus)
nye vidunder – her foreviget med
Nakskov i baggrunden. En Drag Star
1100 af ny dato – ja vist nok spritny
– men hæng mig ikke op på det. Jeg er
jo til den goe gamle Viggo-skat.
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Efter et kig rundt i ubåden, endnu
lidt mad og drikke…. og vist lidt flere
smøger, men her kan jeg igen igen
tage fejl– skulle rødderne lige fotograferes sammen for sidste gang denne
dag…. og endnu engang var der brok
over fotografen, har undladt at nævne
det før da det var flere gange – men
nu skal det frem…. Jeg måtte ikke tage
billede af flere fra banden uden de
havde deres solbriller på – og kamsketten ;-)
Så var det tid til at køre hjem, og hjem
det kom vi, men inden skulle vi dog
så meget igennem i Nakskov by. Vi
blev ledt af cykelstier og fortove ud af

byen, da retningssansen vist spillede
bandeføren et puds
– men la nu det ligge. Vi kom alle godt
hjem og havde haft
en kanon tur på
ca. 500 km. Vejret
var smukt, fuglene
sang, motorcyklerne spandt og
vi fik duften af de
smukke rapsmarker
ind på ”kontoret” =
styrthjelmen.

GIV ET BUD

1000 Gold 1985
Brugt 18.000 miles af Bageren fra Hjallerup (276)
tlf. 20 40 90 52
17
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Salgsannoncer
Sælges
XV1100 Virago 1989, med afgift og plader – skal synes.
Motor 91’ km 35.000 – sort org. Harley mat.
- Bred forgaffel 5” udlagt + 10cm forlænget (DPM).
- Ducktail bagskærm
- Travelcade saddel
- DPM luftfiltre
- 18 liter tank
- Porkerpipes udstødninger
- Egerfælge (støbte fælge med forkromede blade på bagfælg medfølger)
- Fremflyttersæt
- Saddlebag supports
-Ombygget speedometer, choker, samt tænding.
Står pæn i chrom og lak (små ridser på tank). Kører perfekt.
Mangler ved klargøring til syn:
Original gaffelbro og udstødning medfølger til syn.
EKSTRA
Original tank, skærme og sidedæksler, forgaffel, bagsvinger+ differentiale, DPM styr med speedo ophæng, starter+
starter kobling org. fodhvilere + meget mere.
Pris 69.000 kr.
Henvendelse:
Krølle (498)
tlf 26 37 60 65

Sælges
Yamaha Drag Star XVS 1100, årgang 2001
31.000 km. Velholdt sommer mc.
Fremflytter, bredt styr, sissybar, tasker og
taskebøjler. Rask udstødning. Kører perfekt
Pris : 122.000 kr.
Henvendelse:
Kurt Enemark (323)
Mobil 50 73 88 89
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Steen’s Mc-Center Aps
Dornen 16 - Tarp - 6715 Esbjerg N
Salgsafdelingen: Tlf. 75 16 70 10
MC-lager/reservedele: Tlf. 75 16 70 33
Autoværksted: Tlf. 75 16 70 44
Motorcykler købes kontant
evt. bytte med bil eller campingvogn

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

Model

1998

XV 1100 Virago

2001

XV 250 S

farve, udstyr

Km

Pris

bordeaux, 1 ejer, fremflytter, sidetasker, bagagebærer

66

74.900

koks/sort ,1 ejer, fuld servicebog, fremtræder som fabriksny og 100% origi-

7

44.900

nal

1999

XV 250 Virago

koks, topbox + sidetasker, 1 ejer, fuld servicebog,2 nye dæk, vindskærm, nysynet

42

29.900

1994

XV 535

turkis, styrtbøjler, toolbox, sissibar, fodplader, highwayhawk spejle + dæks-

0

47.900

ler til karburator, nyt fordæk, har lige fået stor service

1995

XV 750 Virago

bordeaux/sort, 2 nye dæk, servicebog, crom håndtag, toolbox, trådhjul

38

79.900

1998

XV 750 Virago

bordeaux/gul, 1 ejer, sissibar + bagagebærer, sidetasker, toolbox, styrtbøjle

32

84.900

71

44.900

med ekstra fodhviler, vindskærm

1988

XV 920

sort, hårde sidetasker, effektudstødning, ekstra crom, sissibar + bagagebærer, nysynet

2000

XVS 650 Dragstar lilla, effektudstødning, sissibar, crom håndtag, nyt fordæk

38

76.900

2005

XVS 650 Dragstar sort, fuld servicebog, fabriksgaranti til mc er 5 år, vance og hiker udstød-

19

89.900

ning, fremflyttersæt
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Træf under Bøgen 22-23 august 2008 MC94 Vejen
Foto:
Kurt Enemark(323)
Betjeningen
fejlede da
ikke noget!

Se selv
de glade
ansigter

- og de
selvforskyldte
tømmermænd

- dog var ikke
alt
tågesnak
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Men
smertefrit
kan man
ikke sige
det var!

Nye
Virago
danse
blev
opfundet!

- så det er
ikke til at
se hvad der
er op eller
ned

Alt i alt et
hyggeligt
træf under
bøgen
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Køb/Salg/Bytte
Medlemmernes gratis markedsplads

Sælges
Virago XV 750, årgang 1992, mørkeblå, 41.000 km, nye dæk, fremrykkersæt og “værktøjspølse”. Blev istandsat
for kr. 17.000 i 2004.
Meget velholdt og kører upåklageligt.
Pris: 69.000 kr.
Henvendelse:
Michael Johannessen (2218)
tlf. 23 40 67 72.

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

www.lejferiehuset.dk

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

www.landbocamping.dk/virago
Din annonce her?
500 kr. for 6 udgivelser

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

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

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

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

Kontakt:
Helene Nielsen
3027 6390
redaktionen@viragomcclub.dk

News
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Returadresse: Virago MC Club Danmark v/Johan Asring, Rønnevej 6, 4140 Borup

