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Fra redaktionen
Så er blad nr. 5 ved at være på gaden... Dog kun nr. 2 for
mit vedkommende... Og jeg har læst alle artiklerne på
forhånd og frydet mig over de gode billeder....
Det er nu dejligt med den gode opbakning fra alle medlemmerne og de gode artikler der finder vej via mailen...
Bliv endelig ved... Og så må jeg jo endelig ikke glemme
vores lokalklubber - de er jo også derude... Og I News har
de et blad hvor der er mulighed for at profilere sig lidt...
Næste nummer er - det sidste for i år - og vores julenummer. Har I nogle julegaveideer? Noget der absolut skal
under træet? Skriv - fortæl - og giv vi andre nogle ideer..
Det kan lige nås, for sidste blad lander i postkassen i uge
51 - om Post Danmark vil!
Og hvad med billeder af smukt pyntede cykler?
Det var bare en idé ;-)
Chefen (1683).

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


News

Nyt fra bestyrelsen
Siden sidst..
Vi har i den mellem liggende tid været en tur på Fyn. Her var YAMAHA
vært ved vores sidste bestyrelsesmøde og Morten Brøndbjerg kunne, ud
over at byde på morgenmad og prøvetur på 1300 Midnight Star, give os den
behagelige meddelelse at YAMAHA
støtter klubben og News som sidste
år. Morten kom herefter med en noget
mere kedelig besked, nemlig at salgstallene ikke lå der hvor man helst ville
have dem. Dette kunne på sigt selvfølgelig også få indflydelse på støtten
til klubben. Forsigtigt spurgte vi, om
det kunne have noget at gøre med det
program af MC`er, som er til rådighed
for kunderne og her tænke vi bl.a. på
Raider, samt tidshorisonten for nye
tiltag på cruisersegmentet. Her smilede Morten godt nok lidt skævt, - jeg
tænkte, han ved sgu mere, end vi gør!
Der kom dog ikke noget konkret ud af

den ivrige spørgerunde
og jeg skal da heller
ikke starte rygter, men
jeg tror der kommer et
udspil fra YAMAHA
inden længe. Dette bygger jeg på det faktum at
salgstallene skal hives
op og så kan man jo
gisne om hvilke muligheder der er til rådighed. Jeg har gennem de
sidste to år pustet lidt
til Morten omkring en Bestyrelsen på Fyn Morten Brøndbjerg længst til højre.
genoplivning af Test
år vil være i Herning 6.- 8. feb. og i
under broen, og nu er det lykkedes at
Bellacenteret 13.- 15. feb., og her skal
få gang i noget. Der arbejdes på et arvi trække på jer alle igen. Jeg tror at
rangement i Actionparken i Tørring,
udstillingen i Bella bliver af en fornufsom bygger på de gamle dyder og jeg
tig størrelse fordi den store udstilling
har lovet Morten, at klubben stiller i
stærkeste opstilling med hjælpere. Det i Göteborg er flyttet til Stockholm, så
der kommer sikkert mange fra Svebliver i en weekend midt i maj 2009.
For dem der ikke ved hvad Test under rige denne gang. Jeg har lovet jer en
broen er, så forsøger vi at sætte en
update på problematikken omkring
gammel artikel i dette Topdanmark, den kommer I lige til
at vente med til næste nummer, for
blad, hvis det ikke
vi skal til møde med dem den 4. nov.
lykkes så må i vente
Slutteligt vil jeg gerne bede jer alle om
til næste nummer. I
at nyde de sidste smålune køreture insamarbejdets navn
har jeg lovet at lave en den dyret skal i hi og husk du er ikke
”spot” på YAMAHA
alene, der er 149.799 andre indregiforhandlerne løbende strerede mc`er der skal samme vej.
i News og I vil kunne Service meddelelse: Kassereren er på
læse den første i dette ferie til den 18. nov.
Af ViragOle (685) Formanden
nummer. MC udstillingerne til næste

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
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Lokalklubberne
Weekenden i uge
39 var Virago Syd
på vores årlige
øtur, som i år gik
til Ærø.

Lidt spots fra turen

ude på spidsen, Ærøskøbing, hvor pigerne gerne
ville shoppe lidt, men de
blev noget skuffet, og så
Marstal, hvor Vaffelbageriet blev invaderet.
Efter morgenmad søndag
gik turen hjemad, men
først skulle vi lige ind og
se Ærønisser, her blev der
shoppet til den store guldmedalje. Inden vi sejlede hjem, var vi
forbi en gammel borg med udtørret
voldgrav, hvor der blev taget et flot
fællesbillede. Vi sejlede hjem fra Søby
til Mommark, så vi så noget andet
end på turen dertil. Det var alt i alt en
rigtig god tur!

Fredag mødtes vi i Vejen og kørte
ned over Fyn i det fineste efterårsvejr,
for at sejle fra Svendborg. Vi var 11
motorcykler og en bil, 17 mand i alt,
hvilken herlig larm. På Ærø blev vi
indlogeret i nogle campinghytter,
med udsigt over det Fynske øhav, på
Marstalcamping, der var ikke mange
andre end os, så det gjorde ikke noget
at vi støjede lidt.
Lørdag startede med morgenmad i
det fri og Olsenbanden på strandvandring (Glenn, Ole, Bøje og Karl).
Derefter blev øen kørt tynd, vejret var
stadig fantastisk, vi så bl.a. Fyrtårnet

En lille hilsen fra
Virago Midtsjælland
Det har været en sæson præget af
lidt opstartproblemer, hvor vi nogle
gange, specielt i sommerferieperioden, kun har været relativt få maskiner på turene. På Virago Danmarks
formands opfordring vil vi prøve
at få næste sæson struktureret lidt
bedre og få vores turkalender sat ind i
News, så andre klubber, som har lyst,



Jan Venborg(2801)

kan deltage i vores fællesture. Vi har
allerede i år deltaget i andre klubbers
arrangementer/ture, ligesom nogle
”Turklubber” og ”Virago Københavnere” har deltaget i
vores ture. Det har været
smadderhyggeligt, og vi
håber naturligvis på en
gentagelse til næste år.
Men selvom det erVirago
Midtsjællands første år,
synes jeg, at vi har været
rimeligt repræsenteret
både ved generalforsamlingen i Lynge, Internationalt træf i Finland, Ingolfturen, Fyns MC-festival,

samt Esbjergs kanongode træf.
Tak til alle i Virago Danmark for en
god (men til tider lidt regnvåd) sæson.
Claus Tassing 2945
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Lokalklubberne

Lidt indtryk
fra årets
sidste træf hos
Custom MC
Club
Esbjerg
5-9 september
2008
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Opslagstavlen
Yamaha nyheder
XVS950A Midnight Star - Mærk pulsen
Den flotte,
nye XVS950A
Midnight
Star er
Yamahas
seneste skud
på stammen af de
imponerende
cruiser-modeller. Med
en dristig Vtwin-motor,
lav sædehøjde og et
chassis i fuld
størrelse, der
gør maskinen nem at
håndtere, er
den lange og
lave Midnight Star 950 designet til de kørere,
der vil have sværvægter-look og letvægterfølelse. Hjertet i Midnight Star

Værktøjskassens
brevkasse
Hej værktøjskasse
Jeg er den lykkelige ejer af en virago
1100 fra 1993 kørt ca 29000 dejlige km,
men her på det sidste kan den sige et
ordenligt bang når jeg skal starte, så
sker der det at gummiflangen mellem cyl/kaburator bliver skudt af,men
med en skruetrækker kan jeg vride
den på plads igen og så starte, er der
noget jeg selv kan gøre, eller skal den
til doktoren,jeg håber at I kan hjælpe
mig, for dem omkring mig får et chok.
Med venlig hilsen
Jesper Palmbo
medlemsnummer 2596



950 er en nyudviklet luftkølet 4-taktsmotor på 942 cc med en kompakt 60º
V-twin-konfiguration. Med ulige

tændingstidspunkt
på 300º og
420º får
denne Vtwin med
remtræk
pulsen op
– og den
dristige
motorkarakteristik
understreges af, at
der ikke er
monteret
en balanceaksel. Med
det XV1900inspirerede
new style
classic-chassis og det store 18” forhjul, giver Midnight Star 950 dig sværvægter-look og
køreegenskaber som en letvægter.

Svaret fra brevkasseredaktøren:
Sådan som jeg tolker dine problemer
med at karburatorene bliver skudt af,
når du starter din Virago, tyder meget
på at de ikke er
indstillet helt
korrekt. Blandingen er for fed
eller choker ventilerne hænger.
Det kan godt lade
sig gøre selv at
stille ventilerne
uden det helt
store udstyr.
Det kan du jo
meddele Jesper.

Er den ikke bare herlig - er ret sikker på den kan høres!
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Side 9-cyklerne

Per Ib (322) og Connie på deres DragStar´s 1100 og 650 ved Valdemar Slot.
Du kan læse deres turberetning andetsteds i bladet.

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



News

Under broen
Under og under – det er vel også så
meget sagt – vi holdt os primært til
asfalten. Nogen mere end andre, men
det kommer jeg tilbage til. Begivenheden bliver kaldt ”Test under broen”.
Efter at have været der, blev det mere
til ”Tæsk under broen” – altså tæsk til
motorcyklerne, udleveret af de mange
testkørere. Uha, det var godt det ikke
var min cykel. Forestil dig en splinterny cykel, der endnu ikke er kørt
til, udsat for flere tusinde glade og
entusiastiske kørere, der kun har lov
til at prøve én omgang på testbanen
ad gangen. Det var ikke kun én gang
at f.eks. R1’eren kom på baghjul – den
fik af og til håndtag. Som du nok ikke
kan undgå at have opdaget, når du nu
kører i Virago Danmark og får dette
blad, havde Yamaha arrangeret en
Båd- og Motorcykelmesse i Knudshoved Færgehavn. Godt gået Yamaha
– det var bare en kanon oplevelse!
Skribenten, altså undertegnede, læste
i dette håndholdte blad, at Gunnar
søgte hjælpere til afvikling af arrangementet, så jeg greb telefonen. Tidligere har jeg været formand for en helt
anden sportsklub og aldrig helt forstået, at så få tog aktiv del i klubarbejdet,
så derfor reagerede jeg på formanden
for Virago Danmarks opfordring til at
gi’ en hjælpende hånd til arrangementet – Gunnar tog ikke telefonen så jeg
ringede til Freddy.
På dagen tog jeg tidligt fra Skive,
og kvart i syv lørdag morgen afgik
Stifinderen og undertegnede fra et
villakvarter i Herning, mod Herning
midtby for at hente Glen. Derfra gik
turen mod Kølkær for at samle Benjamin op. Fyn here we come…………..
Der var rundstykker og kaffe kl. 9.30,
men vi fandt aldrig ud af, hvor det
foregik. Briefingen fandt vi dog. Det
var lidt i ti, i den gamle ventesal i
færgebygningen. Viragofolket skulle
stå for dirigeringen af færdslen, sørge
for indskrivning til – og udlevering
af motorcykler. Der skulle også et par
stykker til at passe Virago standen.
Det var ikke lige det job der var mest
rift om. Standen var sparsomt udstyret, og præsenterede sig ikke overvæl-

10

dende. Det må vi kunne gøres bedre
til næste år.
Benjamin meldte sig til færdselsregulering. De ville senere få assistance fra hjemmeværnet, hvilket
ifølge Benjamin, ikke var synderligt
værd at skrive hjem om. Vi andre tre
Vestjyder røg i indskrivning. Uha
– hvilken heksekedel. Vi var i alt
fire i indskrivning, den fjerde var en
frisk pige fra Fyn – Pia. Selv løb jeg
adskillige gange rundt om mig selv,
da folket besgyndte at presse sig på
foran skranken, men specielt Glen tog
det med proffessionel ro, og havde
tid til en morsom og opmuntrende
kommentar til den galaktiske kø af
forventningsfulde mennesker. Langsomt, og efterhånden, fik vi styr på
systemet og de tekniske udtryk for de
forskellige modeller (sku’ nok have
læst lidt mere hjemme fra). Kuglepennene og ikke mindst saksen fløj
gennem lokalet – hvilket ragnarok
– men en udmærket måde at holde op
med at ryge på – der var bare ikke tid
til den slags. Ved middagstid fik vi en
melding fra banen om at stoppe billet
udleveringen, da test turene tog kortere tid end stemplet på de udleverede
billetter. Nu skulle folk bare stå i kø,
for at komme ud at køre. Endelig et
pusterum, så vi kunne få lejlighed til
at benytte vore spisebilletter, sponceret af Yamaha.
Formiddagen var travl, men sjov og
lærerig på bogstaver og tal (betegnelserne for de forskellige modeller), men
eftermiddagen….. Kanon! Da fik vi
syn for sagen. Nå – sådan så folk ud
når de havde testet en R1’er og sådan
så en R1’er ud. Det er ikke sådan med
Virago folk – de kigger jo til tider kun
på soft chopper, men ikke den dag!
Uha – uha! Selv kom jeg vist til at
kikke lidt langt efter ThunderAce’en
– havde læst lidt om den, men havde
også læst testen om Fazeren – så den
måtte jeg prøve. Desværre gik det
hverken værre eller bedre, end at de
smadrede Fazeren, ikke kun én, men
hele to Fazere, så til ”fyraften” var
der ingen Fazer, jeg kunne prøvekøre.
Heldigvis skete der ingen alvorlig

skade på de folk, der lagde dem ned,
værre gik det med ham, der kom for
stærkt på XJ900, og tog bagbremsen
direkte ind i rækværket. Han brækkede armen. Av! Jeg hørte hvordan baghjulet dansede hen over asfalten, men
ikke at han beklagede sig. XJ900’eren
kom aldrig på banen igen. Samme
dag smed de også en DragStar, men
det gik vist mest ud over fodhviler og
blinklys. Testen nærmede sig sin afslutning – klokken var fem – vi kørte
cyklerne ind på den anden side af
banens langside, stadig til skue for de
resterende besøgende. Folk flokkedes
om ThunderAce’en – jeg kørte en 45knallert i pit. Da jeg kom tilbage, sad
de fleste på cyklerne, men ThunderAce’en var stadig omsværmet af dagens
besøgende. Jeg kvindede mig op og
gik hen og blev den næste der sad
overskrævs på dyret. På den måde fik
lille mig lov til at køre ThunderAce’en
til tankning. Efter vi havde tanket i
Knudshoved, spurgte Malou, om vi
kunne køre hjem til hende og hente
hendes nøgler – hun havde knækket
en nøgle i ratlåsen. Ok, sagde den
rare mand fra Yamaha, og vi trillede
derudaf. Nogle kørte dog direkte
retur til pladsen, men jeg fes derudaf
med de resterende. Vi mellemlandede
i gårdspladsen, og det så vel ud som
om styret havde sat sig på tværs af
mit ansigt. Kotvarigt overvejede jeg
at bytte cykel med Glen, der kørte
V-Max, men styret i ansigtet ville
ikke rigtigt slippe, så jeg sad stadig på
ThunderAce’en, da vi lagde fra land
igen. Turen gav nogle sjove sving,
men sjovest af alt var, da vi nåede motorvejen og jeg gav dem noget snor (lå
anden sidst), og fandt ud af at sådan
en ThunderAce, sagtens kan accelerere fra lort til kanon på nul komma
dut – men det kan nemt mærkes, at
der er få miligran tilbage på forhjulet
(hvis der var). Tak for turen Yamaha
– jeg er solgt! Men sælger dog ikke
XV1100’eren, så ekskluderer de mig jo
blot af klubben.
Lørdag aften overraskede Yamaha,
med ikke kun en go’ frokost, men
også øl eller vand ad libitum. Vi
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fortrak dog tidligt til vore egne gemakker – stillet til rådighed og betalt
af Yamaha. Glen, Benjamin og Spir
(en fra Club Sjælland) gik til køjs,
omkring klokken ti. Stifinderen og
undertegnede søgte mod ”pejsestuen”
for at få en sidste smøg og ”go’ nat øl”.
Her mødte vi en del hyggelige Yamaha folk, men på trods af fælles indsats
fandt vi dog aldrig pejsen.
Søndag morgen var der morgenbuffet på Kursuscenteret, og det samlede
både Yamaha- og Viragofolket. Vi hev
teltpælene op og kørte til testpladsen.
De første gæster var allerede ankommet. Malou arrangerede sandwichskilte med informationer om hver
enkel motorcykel til at stille op ved
de respektive maskiner. Aftenen før
havde vi snakket om publikums
mange spørgsmål og vores manglende paratviden om de tekniske detaljer.
Dette problem løste skiltene sammen
med en stak brochurer og prislister
fra Yamaha. Søndagen bød også på
yderligere assistance fra Virago folk
fra både Sønderjylland og Sjælland,
så der blev da tid til at ryge. Vi deltes
om at passe maskinerne, og i en af
mine pauser gik jeg ned for at kigge
lidt på chopperne. Der var ikke stor
kø ved DragStar 650, så jeg stillede
mig i køen, og fik en enkelt tur. Den
virkede som jeg havde forestillet mig
– meget lang, men forinden havde
jeg selvfølgelig også passet R1’eren.
Kørt den til tankning – taget en enkelt
tur, og ellers kørt ThunderAce dagen
før. De der plastic cykler vejer altså ingenting sammenlignet med en Virago
eller Star, og så kan de vende på en
femogtyveøre. Selv min egen XV1100
virkede mere adræt end XVS 650’eren.
Sorry, men jeg vil altså ikke bytte!
Nu, sagde/skrev jeg lige om R1’er.
Cyklen jeg ”passede” det meste af
tiden. Så må du jo hellere høre lidt
om den. Først på dagen gik nummerpladen løs, så jeg måtte trille den i pit
for at få et par nye strips på pladen.
Tilråbet fra en bekendt blandt de
besøgene var at den klædte mig, men
han var jo også ”plastik” kører. Senere
trillede jeg den til tankning. De er

jo tørstige – de dyr. Den rare mand
fra Yamaha, som passede pumpen,
havde som kommentar, at jeg var ved
at komme efter det der med at køre
R1’er. Øhhhh, det var da ThunderAce’en jeg kørte i går da du fik baghjul,
men jeg sagde det ikk’. De kan da
også godt ligne hinanden lidt. Der er
kun 5 heste til forskel. ThunderAce’en
har 145 heste, og R1’eren 5 heste mere.
Men der er en verden til forskel i
kørestil. R1’eren er en udpræget racer,
hvor ThunderAce’en er mere en touring maskine. Så måske derfor faldt
sådan en Virago kører som mig lidt
for ThunderAce’en.
Nå, men der findes jo andet end
ThunderAce, så ved ”fyraftenstid”,
hvor vi andre kunne få lov til at
prøvekøre de forskellige modeller lidt,
tog jeg en tur på R6’eren. Kvikt dyr!
Stifinderen forsøgte sig sig med Majesty og Glen gav en hjælpende arm
til en XVS 1100 der var kørt tør for
benzin ude midt på banen. Det kunne
ifølge Glen stadig mærkes en uge
senere. Fazeren havde fået gaffatape
om blinklysene, efter igen at have
været lagt ned samme dag. Femte
cykel nede. Nå, men jeg tog en tur.
Det er nu svært at bliver oversatdig
over Fazeren når man lige er steget af
R6’eren. V-Max’en fik også lige en tur
eller to rundt på banen. Den var nu
heller ikke så tosset et muskelbundt,
og forståeligt at
Glen dagen før
havde haft julelys
i øjnene efter fællesturen. Jeg lod
SZR 600 Super
Single stå. Sidste
sommer havde
indehaveren af
en sådan Super
Single næste
plaget livet af
mig. Han ville
bytte med min
Virago. Noget
med at man får
ondt et eller andet
sted efter en to tre
timer, og så er der

langt hjem fra Harzen. Næh, i stedet
tog jeg en tur på XJ1600éren, og efter
et par omgange styrtede en ung fyr
med TunderAce’en. En trist afslutning på årets Test under Broen. Han
ødelagde et knæ, og måtte afhentes af
ambulancen.
Det var tid at tage afsked, og trille
vestpå. Stifinderen brillerede med at
vise rundt på de små veje på Østfyn.
Gad vide om han vidste hvor vi var,
eller om det bare var solen, der var
lidt rundtosset over weekendens strabadser. På forunderlig måde fandt vi
dog Lillebæltsbroen til sidst, og lagde
Fyn bag os. Tak for en go’ oplevelse
til Yamaha, men gad vide hvorfor
mine venner bliver ved med at spille
Thunderstruck med AC/DC når jeg er
i nærheden.
WT(736)
Artiklen her har tidligere været bragt
i News nr. 4 2000 og er forfattet af
Sanne Tillemann, medlem af Virago
MC Club Danmark gennem mange år.
Sanne har ikke sin dejlige XV1100
mere, Den blev byttet ud - ikke med
en ThunderAce - men med en Suzuki
RF600R. En cykel der med Sanne
på ryggen har trillet rigtig mange
kilometer. Senest en lille smuttur på
11.184 km.
Prøv at tjekke turen på :
http://hvide-sanne.blogspot.com/
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På Ø Tur med Connie som stifinder.
Per Ib.(322)
Fyn, Thurø, Tåsinge, Siø, Langeland,
Lolland, Falster, Bogø, Møn.
21 - 7 - 2008. 24 - 7 - 2008.

Mandag.
Turen starter hjemmefra ca. kl. 12.30
Vi kørte over Brande, Vejle, kørte i
små- regn ved Assens, drikker en kop
kaffe på Havne cafeteriaet i Assens
og derefter mod Faaborg. Stop ved
Grubbe Mølle, derefter lige igennem
Faaborg. Vi stopper ved Faaborg fjord
og med udsigt til Bjørnø nyder vi en
kold øl ved fjorden. Vi forsætter mod
Svendborg, drejer ved Vester Skerninge til højre med Margueritruten ud
forbi Svendborg Sund igennem Rantzausminde. Der skulle findes overnatning og ender på Svendborg Vandrehjem, til en pris af 810 kr. inkl. alle
rabatter, morgenmad og 12 måneders
rabatkort til samtlige vandrerhjem
i Danhostel. Turens første dg ender
på ca. 300. Aftensmad i Svendborgs
hyggelige gågade. Café Under Uret
er beliggende lige midt i centrum, et
populært spisested.
Tirsdag.
Står op til blå himmel og sol. Efter en
solid morgen mad, går turen forbi
Hvidkilde Gods videre til Egebjerg
mølle. Derefter til Lundeborg Havn
hvor vi nyder en kold formiddagsbajer, med udsigt til Langeland og
Storebælts Pylonerne på 254 m, som
svagt kan ses i det fjerne. Derefter med
Østersøruten til Thurø, her spiser vi fro-
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kost på Thurø Stuen, en rigtig hyggelig gammel Kro. Efter frokosten kører
vi til Smørmosen Strand, hvor man
også har udkik til Langeland. Så går
turen tilbage til Svendborg igen. Vi
har lidt problemer med at finde broen
til Tåsinge men det lykkes og vi kører
ad Margueritruten til Tåsinge, hvor vi
passere Valdemars Slot. Vi gør et kort
stop for lige at tage et par billeder,
vi har jo været her før. Vi har bestilt
et værelse på en B & B som heder
Teglgaarden, som ligger Jydevej 3. Vi
triller stille forbi, da vi er i god tid. Vi
kører en tur på øen før vi igen vender
tilbage til Tegelgaarden. Her nyder vi
en flaske vin i den hyggelige have. Vi
kørte ca.170 Km på turens anden dag.
Onsdag.
Efter morgenmaden på Teglgaarden,

går turen videre med Margueritruten
over Siø. På Langeland fortsætter vi
på Margueritruten mod Tranekær
Slotsmølle, tilbage forbi Tranekær
Slot, stadig med Margueritruten
til Spodsbjerg, her venter vi ca. 10
minutter på færgen til Tårs. Overfarten er helt perfekt, vi nyder vores
medbragte morgenbasser, indkøbt
ved bageren i Tullebølle på Langeland. Der bliver også lige tid til en
formiddagsbajer fra sidetasken. Den
er stadig kølig fra natten.
Efter færgen kører vi videre på
Margueritruten, turen gå nu imod
en Fuchsiahave i Horslunde. Vi går
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en tur i haven men bliver ikke særlig
begejstrede. Haven er for nylig blevet
udvidet, men det var vist bedre man
fik holdt det man har i forvejen. Den
gamle have var vældig hyggelig, men
trængte til et lille oppust. Det lykkes
os dog at få et par gode billeder.
Efter Fuchsiahaven går turen mod

øst. Vi tager en lille afstikker ud til
Ravnsborg, her er der udsigt over
Smålandshavet, man kan tydelig se
til Fejø, Askø, og Femø i baggrunden.
Efter en kort pause kører vi mod
Maribo, videre til Falster med færgen
fra Stubbekøbing til Bogø, og til Møn
ad Margueritruten. Her finder vi Høkerhuset en B & B ved Råbylille, hvor
vi får et værelse. Vi drikker kaffe
spiser ostelagkage i deres hyggelige
have.
Efter kaffen vælgere vi at køre en lille
tur da klokken kun er ca.15.00. Turen
gå forbi Liselund Slot, hvor vi stopper
og går en tur i den skønne store park.
Derefter går det mod Møns Klint. Her
kører vi forbi og fortsætter ad grusvejen for til sidst at stoppe ved fyrtårnet
på Møns syd/øst spids. Ved fyrtårnet
tager vi en lunken øl med til stranden
og går en kort tur ved vandet. Det er
ikke nemt, men vi får et indtryk af
Møns Klint. Efter Møns Klint vælger
vi at køre forbi Klintholm Havn. Vi
kører lidt rundt på Havnen. Der er
mange turister her, det ser rimeligt
optaget ud ved spisestederne. Vi vælger derfor at køre tilbage mod Stege.
På vejen ser vi et skilt hvorpå der står
Stegt flæsk, kartofler og persillesovs.
Vi stopper ved Kaj Kok på Klintevej,
det siges at være et godt sted. Der
er mange mennesker der spiser her
og vi spørger til et bord udenfor i
solen.”Hvis I er hurtige får I det sidste bord derude” siger servetrissen. Vi får hurtigt serveret
2 øl. Maden er også hurtig
serveret og vi nyder maden og
den venlige servering og bliver
hængende lidt ved den hyggelige Kro. Ved 20.30 tiden køre
vi til Høkerhuset og får en øko
bajer fra Thy i den hyggelige
have, før vi går til ro. Vi fik på
denne dejlige danske sommer
dag kørt ca.242 km.

Torsdag.
Efter en god nats søvn spiser vi øko
morgenmad i Høkerhuset. Efter
morgenmaden kører vi til Klintholm
Havn. Vi ville se om der var afbud
på kutteren Discovery, så vi kunne
se Møns Klint fra vandsiden. Vi er
heldig og kommer med. Sejlturen
ud forbi Klinten bliver turens højdepunkt - helt fantastisk, vandet
er næsten blik, solen står højt på
himlen, helt perfekt og vi nyder en
formiddags bajer på sejlturen ud forbi
Møns Klint.
Efter sejlturen, går turen til Stege ind
gennem byen og videre over Dronning Alexandrines bro til Kalvehave.
Vi forsætter til Præstø, hvor vi holder
en kort pause og kører derefter rundt
om Præstø Fjord, en kort tur ud på
Feddet, videre mod Fakse Ladeplads,
vi gør et stop ved Strandlodshuse,
hvor stifinderen lægger en plan. Planen går mod Stevns Klint ad Margueritruten til Stevns Fyr hvor vi tager en
lille lur på plænen. Derefter går turen
ud forbi Stevns kridtbrud og videre
ud til Stevns Klint.
Fra Stevns Klint kl. ca. 17.00 går turen
mod Næstved og vi bestemmer os for
at køre helt hjem.Med den smukkeste
røde sol på Storebæltsbroen kørte vi
over Storebælt blå himmel og blå hav.
Et hurtigt pitstop midt på Fyn, og
videre hjemad over Lillebæltsbroen,
som var helt magisk da vi nåede til
den i den røde aften sol.
Vel hjemme med 2 meget beskidte
motorcykler og ca. 1215 oplevelses
kilometer rigere.
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Sommerferietur i Norden - del 1
Af Claus (2945)
Det røde lys fra startspærren i speedometeret blinker kraftigt, da jeg
åbner garageporten. Dyret står læsset
og parat. Jeg skræver over den og
sætter mig til rette i det behagelige
mustangsæde. Et drej på tændingsnøglen og lysshowet på benzintanken
blinker. Klokken er omkring elleve
om formiddagen, da jeg trykker på
startknappen. Brølet fylder garagen
som et stort vilddyr, der kaldes til
live. Vibrationerne fra den store V-motor kan mærkes selv gennem de tykke
gummihåndtag, vibrationer der glider
over i en dyb buldren, da jeg skubber chokeren ind. 291 kg jern bliver
bakset ud af garagen, og maskinen
glider i gear med et metallisk klonk.
Det brede bagdæk sender kaskader af
grus op, og jeg mærker, hvordan den
har svært ved at finde vejgreb på det
løse underlag. Jeg standser på gårdspladsen, mens jeg lader Dragstaren
brumme i tomgang. Konen er ved at
bakse sin Virago 750 ud. Den dybe
buldren fra Highway Hawk potterne
fortæller mig, at hun har startet den.
Jeg triller hen til udkørslen, og holder
øje med hende i bakspejlet.
En grøn John Deere traktor rasler
forbi med en frontlæsser monteret.
Tolv spidse pigge placeret i ansigtshøjde passerer mig. Arme djævel, det
være sig bil eller motorcykel som en
dag hamrer ind i dette tætsiddende
gitter af skarpslebne spyd. Det virker
grotesk at disse frygtindgydende
pigge altid skal være placeret i højde
med et menneskes hoved, når traktorerne kører. Specielt fordi vi andre
kan blive kaldt til syn over en banal
”øjenskygge” på forlygten.
Vi glider ud på landevejen i adstadigt
tempo. Sammenlignet med Viragoen
føles Dragstaren lav, lang og tung. Alligevel føles det som om den svæver
henover vejbanen og kun de enkelte
bump i vejbanen fortæller mig, at jeg
stadig har vejgreb. Vi når hovedvejen,
venter på et par forbipasserende biler,
så lukker jeg op for gassen. Motorcyklen løfter forgaflen og suser af sted
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med et brøl fra de to Vance& Hines
potter. Jeg når ned til de forankørende
biler, før jeg ved af det og må lukke
ned for gassen. Brølet transformeres
til en dyrisk snerren, og motorbremsen sender maskinen ned i hastighed.
I rundkørslen bliver jeg et kort øjeblik
overmodig og den brede fodplade
skraber mod asfalten under protest.
Jeg sænker farten og retter lidt op,
glider af sted ved den første frakørsel.
Så snart jeg er ude af svinget, drejer
jeg igen på gashåndtaget og med en

om begrænsninger, blot fordi man
kører på motorcykel. Mariannes lille
Dragstar 650 har mere oppakning end
Bentes og min maskine tilsammen.
Det samme er tilfældet for Birgers
1100 Dragstar. Til deres ros skal dog
tilføjes, at man stort set aldrig mangler noget, når man er i deres selskab.
Her er batterier, ekstrahandsker, køkken- og kogegrej, petanquespil, for
ikke at tale om vin nok til at holde et
helt kompagni soldater beskæftiget i
lang tid.

torden fra potterne svæver jeg derudaf. Solen glimter i det blankpolerede
krom, og den sorte metallak skinner.
Livet er værd at leve, specielt når man
har ti dages motorcykelferie foran sig.
Vi ankommer til Holbæk ti minutter
senere, hvor Birger og Marianne er
ved at læsse deres motorcykler.
Jeg kommer til at tænke på de unge
motorcykeldage, hvor man kunne
tage på træf i en weekend uden andet
end en tandbørste i baglommen. Nu
dingler man af sted med borde og
stole samt de titusinde andre ting som
er anført på Virago News’ liste over
absolut nødvendige remedier til livets
opretholdelse. Alligevel fascineres jeg
gang på gang over Birger og Mariannes oppakning. Her er ikke tale

Destinationen for vores rejse er blevet
besluttet i sidste øjeblik, dikteret af
Meteorologisk institut. Man har lovet
meget regn i det sydlige Europa og
lidt mindre meget regn i det nordlige.
Derfor har vi besluttet os for at tage
til Sverige og Norge. Der er imidlertid
en forskel på syd og nord, nemlig den
at vinen er meget dyr i det nordlige.
Derfor har Bente og jeg været forudseende, og medbragt en femliters
dunk med rødvin. Men med henblik
på Birgers allerede kendte mangel
på begrænsninger, bliver vi ikke det
mindste forundret over at han naturligvis har medbragt 19 liter. Om dette
så indebærer, at han i år har ladet
badevægt, strygejern og støvsugeren
blive hjemme, er vi endnu uvidende
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om.
Birger vimser forvildet rundt med
sved på panden, mens hans og
Mariannes motorcykler jamrer sig
i fjedrene over en vægt som kunne
få en mellemsvær Scania til at gå i
knæ. I sidste øjeblik bliver jeg sendt af
sted til T-Hansen for at indkøbe flere
stropper til den kolossale oppakning.
Langt om længe er vi klar, og Birger
starter sin motorcykel. Den buldrer
ikke, næh, den sønderflænger stilheden som et sløvt barberblad og
overdøver alt andet. Kun vibrationerne fortæller Bente, Marianne og
jeg, at vore maskiner også er startet.
Vi forlader Holbæk, og jeg kan se på
naboernes himmelvendte øjne, at de
takker deres skaber for at rabalderet
fra Birgers lydpotter ikke for længst
har baldret samtlige vinduer i området. Vi ankommer til Sverige uden
problemer og Marianne serverer
varm kaffe. Indtil videre er turen gået
helt uden problemer, og vi har kunnet
følge motorvejen og skiltene. Nu sker
der imidlertid det, at Birger tænder
sin GPS og Bente og jeg sender hinanden et nervøst blik. Erfaringerne fra
Italien ( se Virago di Italia) har nemlig
lært os, at sådan en GPS kan sende os
til steder, der aldrig har været beregnet til noget motoriseret køretøj. Men
Birger er meget glad for sin GPS, og
den glæde skal man naturligvis ikke
fratage folk.
Det varer ikke længe, før vi havner i
Malmøs centrum og efter kun nogle
få timer i dette stærkt trafikerede
virvar kommer vi ud på en tosporet hovedvej. Marianne, som kører
bagerst på dette tidspunkt er flink til
at trække ud og lukke af, så vi andre
kan passere langsommere køretøjer. I
det overskyede vejr er det dog vanskeligt at se andet end motorcyklernes forlygter, og langt sværere at se
hvilke motorcykler det er. Dette får en
stakkels motorcykelbetjent at erfare,
da han ganske uforvarende er ved
at overhale os. Om Birger tror, det er
Marianne som er ved at lukke af for
den øvrige trafik i yderbanen, eller
om han (uvist af visse årsager) har

visse aversioner mod lovens håndhævere, skal være usagt. Han kaster
imidlertid Dragstaren lige ud foran
den stakkels betjent, så at denne må
klodse bremserne. Det er lige før motorcykel-betjentens eder og forbandelser er i stand til at overdøve Birgers
bulderpotter, og politi-manden fægter
med arme og ben i noget, der ligner
et ejendommeligt kropssprog. Man
skulle tro, at det også i Sverige er
forbudt at tage livet af ordensmagten,
men betjenten kører videre, måske
fordi han forgæves ser efter en fører
til den livsfarlige Dragstar. Birger sidder jo som sagt skjult bag en kolossal
oppakning. Efterfølgende fortæller
Birger, at hans samtaleanlæg vist nok
gik ind i politiradioen, og at dette var
skyld i betjentens arrige fægten med
alle lemmer. Vi andre undlader klogelig at påpege, at noget der tilsammen
opnår en totalvægt i nærheden af en
ton (Dragstar, bagage og mandsperson alt inklusive) vil kunne forvandle
en politi-BMW til søndervredet jern
på et nanosekund, hvis de to motorcykler kolliderer.
På besynderlig vis og til alles overraskelse når vi imidlertid frem til
Gränna, som er den første dags
endelige destination. Jeg har foreslået
denne by efter mit besøg her på vej
hjem fra det internationale træf i Finland, da jeg finder byen hyggelig ikke
mindst på grund af sin beliggenhed
og produktion af bismarcksklumper
(polkagrisor). Jeg ved også, at man
på campingpladsen ikke har noget
imod bikere. På vej til Finland havde
omkring halvfjers motorcyklister fra
England invaderet stedet, og hvis ikke
det havde afskrækket beboerne, så var
der også en mulighed for at de ikke
ville tage anstød af fire middelaldrene
danskere.
Bente og jeg får i en fart slået vores
lille discounttelt fra Harald Nyborg
op, og efter en del venten har også
Birger og Marianne fået pakket deres
voluminøse bohave ud. Herefter tager
vi et smut til det nærmeste supermarked, hvor vi køber mad, og snart
sidder vi og tilbereder kulinariske

mesterværker ved de små klapborde.
Et glas vin til maden bliver betragtet
som en absolut nødvendighed, men
da Birger bringer den første vinkarton
frem, har den fået en ejendommelig
form, da pappet som omgiver vinposen er gået helt i opløsning. En enkelt
lille regnbyge på vej hertil er nemlig
alt hvad der kræves for at opløse
papkartonen. Det er forbundet med
nogen morskab at balancere med den
fuldstændigt ledeløse pose over nogle
vinglas. Ikke desto mindre sidder vi
snart og nyder såvel mad som vin i
den nedgående aftensol.
De omkringliggende campinggæster
som havde iagttaget vores ankomst
med nogen skepsis kommer nu hen til
teltene, og vi får en hyggelig sludder
om vejr, vind og motorcykler.
Vi har planlagt at blive i Gränna to
dage, for at slippe for at pakke ud og
pakke sammen hver dag. Den følgende dag titter solen frem, selvom
de motorcyklister, der ankommer,
fortæller om skybrud og oversvømmede veje. Et hold svenske Viragokørere illustrerer dette glimrende ved
at hælde en halv liter vand ud af en
støvle. En anden biker på en Kawasaki customcykel fortæller at han har
kørt gennem fodhvilerhøjt regnvand i
Norge. En gut på en Harley fortæller,
at regnvejret er på vej, det ved han,
for han har netop kørt gennem det.
Han får ret. Det begynder at regne,
men ikke så voldsomt og vi tilbringer dagen med at gå på sightseeing i
byen.
Næste morgen pakker vi sammen,
hvilket er en temmelig omfattende
opgave, men efter et stykke tid er alt
dog surret fast til motorcyklerne, og
vi begynder at trille mod Karlstad. Vi
har tilbagelagt omkring hundrede kilometer, da et sandt skybrud bringer
os til standsning. Bente og jeg har netop iført os regntøjet, men regnen er
så voldsom at sigtbarheden er lig med
nul og vi holder i vejkanten. Efter et
stykke tid går skybruddet over i almindelig styrtregn og vi kan igen bevæge af sted med en vis forsigtighed.
Vi kører gennem en lille by, hvor der
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netop har været kombineret Amerikanerbil og bikertræf. Denne dag fortryder nogle af førerne, at de har købt
en cabriolet, for det er hverken vejr til
åbne sportsvogne eller motorcykler.
Takket være Birgers GPS havner vi i

en rundkørsel i på en forkert vej, men
det er held i uheld. Ved et tilfælde får
Birger øje på en bus-holdeplads, og
da vi alle er temmelig våde beslutter
vi os for at gøre holdt her. Dette viser
sig at være en klog beslutning, da
himlen atter åbner sig i et omfang, der
kunne få Bibelens syndflod til at ligne
en tørke-sæson. Vejbanen ligner en
bred sort flod, og regndråberne lander
med et plop, som når man smider
sten i en sø. Vandet fosser ind under
busstoppestedet, men vi foregiver at
ignorere det, ligesom vi ignorerer de
hundredevis af højlydt leende Amerikanerkørere, der vinkende passerer
os. ”Grin I bare, når vi skal fylde
benzin på, så er det os der griner”,
tænker jeg, mens vi indtager frokosten i busskuret. Jeg har dog medlidenhed med de motorcyklister som
kører forbi på deres choppere i deres
sommerlige beklædning. De snapper
efter vejret, og ligner nogen der hellere skulle have investeret i en snorkel
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og en dykkerdragt. Efter et skybrud
af episke proportioner dukker solen
omsider frem, og vi kan fortsætte
vores rejse. Marianne har fundet tørre
ekstra-handsker frem til os alle. Igen
en konsekvens af Birger og hendes
umådelige oppakning.
Vi har
tilbragt
omkring
en time i
busskuret, men
beslutter
os alligevel for at
tage ind
på det
nærmeste cafeteria, for
at få en
kop varmende
kaffe. I
mellemtiden har
solen tørret vejbanen og vi kan køre
videre til Karlstad. En del campingpladser er desværre blevet overtaget
af fastliggere med campingvogn,
stakit, blomsterkummer og havenisser, så det er ikke alle steder, hvor vi
kan få plads. Det gælder både her i
nærheden af Karlstad, men også da
vi senere kommer til Norge. Efter to
forsøg finder vi dog et sted med nogle
hyggelige pladser, og vi slår vore
telte op. Vi har ikke fået købt mad,
så vi lusker ned til campingpladsens
restaurant, hvor vi skovler nogle
solide måltider indenbords. Herefter
begynder en eller anden folkekær folkesanger med harmonika og skinger
stemme at give sin egen definition på
sit hjemlands vemodige sange, og vi
fortrækker skyndsomt.
Vi når ned til teltene, da hele campingpladsen indhylles i en tæt
støvregn, der forvandler jordvejen til
uvejsomme mudderspor. Man kan
ikke drukne sin regnvejrsdepression

i alkohol, men man kan få den til at
svømme. Under et par kortspil når vi
at få gjort et kraftigt indhug i lageret
af rødvin, inden vi tumler i seng.
Den lettere omtågede tilstand gør, at
Bente og jeg ikke registrerer at vores
soveposer er drivende våde, da vi går
til køjs.
Vi lærer dog i nattens løb, at man kan
ligge i mange ejendommelige stillinger, når man skal undgå at blive ramt
af regnen, som drypper ind alle vegne
i teltet. Vi beslutter os for at købe et
nyt og regntæt telt, så snart vi kommer hjem.
Vi tilbringer den næste dag på
camping-pladsen i Karlstad, og det
øsregner stort set hele dagen. Hen
i mod middag bliver der en smule
ophold, og vi skynder os at køre ind
til Karlstads centrum. Vi går lidt
rundt i byen, inden vi provianterer.
Lad det være sagt med det samme.
Man skal ikke besøge denne storby
på grund af den enestående arkitektur eller dens historiske og kulturelle
bygningsværker. Sandt at sige er der
ikke en rygende fis at se på, og man
går ikke glip af noget ved ikke at se
Karlstad på sin ferie. Vi når ikke desto
mindre at handle ind og køre tilbage
til campingpladsen, før støvregnen
transformeres til styrtregn.
Bentes og mit telt ligner efterhånden
en vagabonds beboelse, da jeg, i et
desperat forsøg på at holde vandet
ude, har overklistret det med klare
affaldssække og gaffatape. Hverken gaffatape over syningerne eller
plastikposer over det meste af toppen
synes dog at have nogen effekt på
vandets indtrængen. På campingpladsens information har Birger imidlertid
fået at vide, at solen skinner i Norge,
som er den følgende dags destination,
så vi glæder os.
Træerne vokser imidlertid ikke ind
i himlen og den følgende dag bliver
turen til Norges grænse præget af
konstante skift til regntøj og afklædning af samme, når solen ind i mellem
viser sig.
(Fortsættes)
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Hvor meget er dit hoved værd?
Kilde: DBA 15-08-2006
Af: Peter Rahbek
Hvor meget er dit hoved værd; 300 kr.
eller 7500 kr? Så stor er spændvidden
mellem markedets billigste og dyreste
styrthjelme. Her får du nogle gode
råd, der skal hjælpe dig med at vælge
rigtigt...
Styrthjelmen beskytter din vigtigste
og skrøbeligste legemsdel mod stød,
slag og skrammer - og mod overdreven afkøling, insekter og stenslag.
Dit hoved er forhåbentlig meget mere
værd end udskrivningen til et ordentligt “låg”?
Det vigtigste krav til hjelmen er, at
den sidder godt fast og passer dit
hoved. Så beskytter den bedst. Hjelmen må hverken klemme eller trykke
så meget på din pande (eller kinder
og ører), at du trættes og får stoppet
blodomløbet. Men den må heller ikke
kunne glide rundt på din skal, når du
pløjer dig afsted mod fartvinden. Eftersom hjelmens polstring altid giver
sig lidt med tiden og tilpasser sig til
din hovedform, bør du hellere vælge
hjelmen, der strammer lidt, end den
der “skvulper”.
Vægten har stor betydning, idet den
tunge hjelm belaster dine hals- og
nakkemuskler mere end den lette,
ligesom den med sin større masse vil
vride mere i din hals, hvis uheldet er
ude og du slås bevidstløs.
Lukkede integralhjelme beskytter
bedre end “open face” hjelme uden
hageparti og de tynde “retro” typer,
som knapt nok dækker dine tindinger mod slag. Opklappelige hjelme
med “bovport” er især fordelagtige
for dig som bærer briller. Og lad nu
være med at køre med porten åben;
du risikerer at den klapper ned på et
upassende tidspunkt og risikoen for,
at porten får fat i fremmedlegemer vil
stille dig ekstremt dårligt i tilfælde af
et styrt.
Styrthjelmens støj afhænger dels af
udformningen (især omkring visirhængslerne og hagepartiet), dels af
motorcyklens aerodynamik og din
egen kørestilling. Et uheldigt udfor-

met kåbeglas kan gøre en ellers støjsvag hjelm ulidelig larmende i brug
- specielt ved længere tids højfartskørsel. Derfor anbefaler vi dig altid at
bruge supplerende høreværn i form af
helt lukkede silikonegummi-propper
eller såkaldte musikerhøreværn, der
tåler vask i lunkent vand. Ørepropper
i skumplast er mindre effektive - men
billigere. Hvad er din høresans værd,
når du bliver gammel?
En brugbar styrthjelm kan erhverves
mellem 300 og 1000 kr. Her er skallen
oftest formstøbt i elastisk polykarbonat, der er slidstærkt men langsomt
nedbrydes af især sollyset og luftens
syreindhold.
Men polykarbonat-hjelme holder
sjældent helt så længe som dyrere
fiberhjelme. Dels falmer de hurtigere, dels er den indvendige polstring
ikke helt højkvalitativ som på markedets bedre varer. Også ventilationsforanstaltningerne og visirets
brudstyrke og ridsebeskyttelse kan
der være sparet på. Nu er det sagt…
Styrthjelme med skal i glasfiber,
carbon og andre vævede eller
fibrøse materialer er generelt dyrere, men også bedre. Når disse
fibermaterialer lamineres i flere
lag, så stiger prisen og sikkerheden yderligere.
Topklassehjelme er bevidst konstrueret, så de deformeres og reelt
går i stykker, når de slås mod
asfalten eller andre hårde objekter. Derfor bør du passe ekstraordinært meget på, når du omgås
en fiberhjelm.
Polstringen udformes som en
regulær støddæmper, hvor skumcellernes indhold af luft trykkes ud
under det hårde pres ved et styrt.
Således absorberes rystelsen bedre.
Kvaliteten af polstring, visir, hængsler, stroplåse, ventilation mm
stiger i takt med prisen. Det har
også betydning for ejerglæden, når
kvalitetshjelmens dele kan skiftes
ud og erstattes, hvis de slides, ridses eller går i stykker. Her har mærkevarerne et image at leve op til…
En velkonstrueret hjelm tåler vask

i mildt sæbevand, og på de bedste
og dyreste modeller kan indtrækket
(der ofte er præpareret med lugt- og
bakteriedræbende midler) tages ud og
vaskes separat.
En fancy replica-lakering, der males
på i mange lag og giver dig samme
farvestrålende image som din racerhelt, lægger mere til prisen end til
sikkerheden. Det er godt nok med
skrigende farver, men der kan altså
være gode penge at spare ved at
vælge topklassehjelmen men kun en
enkelt kulør.
En del af selve bekendtgørelsen kan
læses på side 21.
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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

farve, udstyr

Km

Pris

koksmetal, fremflyttersæt, effektudstødning

48

29.900

bordeaux, 1 ejer, fremflytter, sidetasker, bagagebærer

66

74.900

koks/sort, 1 ejer, fuld servicebog, fremtræder som

7

44.900

1983

XV 1000 TR1

1998

XV 1100 Virago

2001

XV 250 S

1993

XV 250 Virago

koks, pæn og velholdt

6

24.900

1999

XV 250 Virago

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

42

29.900

0

42.900

2

72.900

32

84.900

71

44.900

40

29.900

nysynet
1994

XV 535 Virago

turkis, styrtbøjler, toolbox, sissibar, fodplader, highway hawk spejle + dæksler til karburator, nyt fordæk, har lige fået stor service

2001

XV 535 DX

sort/bronze, fuld servicebog, 1 kvindelig ejer, sissibar med bagagebærer,
effektudstødning, fremtræder 100% som ny

1998

XV 750 Virago

bordeaux/gul, 1 ejer, sissibar + bagagebærer, sidetasker, toolbox, styrtbøjle
med ekstra fodhviler, vindskærm

1988

XV 920 Virago

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

1989

XV 920 Virago

rødmetal, 1/4 kåbe, tasker, effektudstødning, toolbox

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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Nyt YAMAHA CENTER i Vordingborg
og herefter sætte pen- rer selv begge to ud på tirsdagsture i
ge ind på tvivlsomme lokalområdet sammen med flere af de
web adresser. Ud over lokale MC-klubber. Det er i øvrigt et
det i Yamaha`s pro- Viragoland her på Sydsjælland og øergram af udstyr, mener ne. Hvordan med værkstedet, spurgte
Rene, at kvalitetspro- eleven, her er planen at der til at starte
dukter som Held, ta- med skal være en svend og en lærling,
sker i læder og Caberg men det er meget vigtig for mig at det
hjelme er et ”must” til er de rigtige personer der står for de reCruiser-folket, så dette parationer som skal udføres og jeg liger også tilgængeligt i ger i seriøse forhandlinger med netop
butikken. Nu blev ele- sådanne to i øjeblikket, svarede Rene.
YAMAHA CENTER Stokkedraget 13 Vordingborg
ven mere modig; Hvad Samtidigt gik mit trænede øje genmed noget STAR-tøj, nem værkstedet og bragte mig til næste
Af journalistelev Ole H. Nielher var Rene igen posi- spørgsmål; testbænk, rullefelt, ja, hvad
tiv og sagde; jeg hører hvad du siger, med det? Vi har for nuværende aftale
sen(685)
og vil undersøge hvorvidt det er mu- med en kollega med en mobil testbænk
Så skulle Sydsjælland og Lolland-Falog kan her igennem
ster være særdeles godt dækket ind.
tilbyde aftaler om tid
En frisk og fornuftig 44-årig ung, loog pris for et besøg i
kalkendt motorcykel entusiast har
Vordingborg, og skulle
åbnet et Yamaha Center i Vordingdet vise sig at der er et
borg. Rene Themsen har selv kørt
behov i den retning vil
en investering i en moMC siden han var 18 år og skulle,
som han selv udtrykker det, - vel nok
bil testbænk være særvide hvad det er MC-folket vil have
deles aktuel. Samtidig
når de kommer ind i en forretning.
vil det jo også betyde
Rene fortsætter: - Service er nøgleat YAMAHA CENTER
ordet, dette skal nås gennem kort lekan komme på træf og
profilere sig. Slutteligt
veringstid på reservedele og udstyr.
vil Rene gerne lade vide,
Her blev journalisteleven straks opmærksom på den igennem længere
at der stadig er plads til
tids forespørgsel på originalt udstyr ligt at have enkelte modeller hængene mindst 20 maskiner til vinteropbetil vores MC’er. Rene blev gjort klart således det er muligt at se og røre ved varing, så mangler du et sted at lade
at et af kravene fra folket er ”stumper- varene for der igennem at hente rigtig ”barnet” overvintre, ja, så kontakter
ne er til rådighed i butikken, således størrelse hjem. Går der lang tid med du YAMAHA CENTER Vordingborg,
man lørdag formiddag kan holde sis- at få disse varer hjem? Spurgte jeg, og eller kik ind på www.mc-x.nu. Virasybar eller fremrykkersæt op mod sin svaret faldt promte; Servicen her vil goclub Danmark ønsker Rene al muegen cykel”. Det må også være et godt være, 2-3 dage på de fleste varer, en- lig held og lykke med det nye center
salgsparameter når kunden pludselig kelte varer kunne være
står med varen i hånden og kan se at så specielle at der kunne
dette er det rigtige til netop min cykel, gå længere tid men kunog ikke skal hjem og ”surfe på nettet” den kommer aldrig til at
vente mere end en uge på
et endeligt svar. I hvilken retning tror du kundesegmentet vil blive?
Det vil helt klart ligge på
+40 siden, altså dem der
gerne vil sidde lidt blødt
og tilbagelænet, svarede
Rene og fortsatte, vi (Helle, min kone som sidder
Rene, klar til at betjene alle
bag på og nyder det) køMasser af nye og brugte cykler til salg
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Bekendtgørelse om styrthjelme
I medfør af § 68, stk. 1 og stk. 2, § 81,
stk. 5, og § 118, stk. 5, i færdselsloven,
jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 24.
august 1992, fastsættes:
Kapitel 1
Markedsføring og anvendelse af
styrthjelme
§ 1. Styrthjelme må kun markedsføres
og anvendes, hvis de er godkendt i
henhold til bestemmelserne i:
•
1) ECE-regulativ nr. 22 om
ensartede forskrifter om godkendelse
af styrthjelme for førere og passagerer
på motorcykler og knallerter. Hjelmen
skal være forsynet med følgende godkendelsesmærke:

( 1) tallet efter bogstavet »E« angiver i hvilket land godkendelsen er
udstedt) eller
•
2) Dansk Standard, Finsk
Standard eller Svensk Standard.
Styrthjelmen skal være forsynet med
følgende fælles godkendelsesmærke:

Stk. 2. Godkendelsesmærket skal
være anbragt på synlig og læselig
måde og således, at det vanskeligt kan
fjernes. Der må ikke påsættes mærker
eller angivelser på styrthjelme, der
kan forveksles med godkendelsesmærket.
§ 2. En styrthjelm må ikke bemales
eller påføres udsmykning, herunder

refleksmateriale. Dette gælder dog
ikke bemaling og påklæbning med
materialer, der er godkendt af fabrikanten.
Ved at lave en direkte søgning på
ECE-regulativ 22 på nettet kommer
der et link til et digert dokument på
103 sider. Her er der oplysninger om
hvordan størrelser fastsættes, krav til
test, og hvordan test skal udføres.
Og hvis du ønsker at finde de krav
der er fastsat i Dansk Standard, ja
- så koster det. Danske standarder er
ikke sådan lige tilgængelige. De kan
købes i bogform, tilsendes som pdf
med mail eller der kan laves et direkte
download - selvfølgelig først efter at
du har betalt.
ECE: http://www.unece.org/trans/
main/wp29/wp29regs21-40.html
Dansk Standard: http://www.ds.dk/
da-DK/Sider/default.aspx

GIV ET BUD

1000 Gold 1985
Brugt 18.000 miles af Bageren fra Hjallerup (276)
tlf. 20 40 90 52
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Køb/Salg/Bytte
Medlemmernes gratis markedsplads

Sælges
XV 535 fra 1993 - 35000 km
Ny udstødning, nye dæk og ekstra sportsudstødning til den, der kan lide lidt lyd.
Sælges grundet sygdom - giv et bud

Henvendelse:
Erik Jørgensen (2417)
tlf. 20 73 47 67

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

