2013 - 20. årgang

News nr. 2

Custom MC Club
Esbjerg afholder træf

Skønne
sommerminder
OK

Virago MC Club Danmarks medlemsblad

News

Lokalklubberne
VMC Club Østjylland
Jens E. Schmidt (794), 8560 Kolind
tlf. 86 39 14 97, mobil 20 66 86 08
ma-je@privat.dk

Virago MC Club Danmark
www.viragomcclub.dk
med links til lokalklubber

Virago Midtland
Henvendelse til
Birger Johansen(3101)
tlf. 20 24 92 61
birger@kontaktmarianne.dk

Deadline til nr. 3/2013:
22/9 2013
Bladet udkommer:
Uge 43

VMC Club Sydjylland

HUSK
ved adresseændring at give besked
til :
Chefen@viragomcclub.dk
30 27 63 90

Custom MC Club Esbjerg
Per Gynthersen(), 6715 Esbjerg N
tlf. 25 60 10 61
gynthersen@mail.dk

MC Turklubben
Ole H. Nielsen Fungerende formand
Tlf. 40 14 08 73
formanden@turklubben.dk

Virago News redaktionen
Artikler, småstof, fotos, køb/salg
o.lign. fra medlemmer:
Claus Tassing(2945)
tlf. 59 26 42 04
mcredaktionen@yahoo.dk
Fotograf:
Trykkeri:
PE Offset A/S
Tømrervej 9 - 6800 Varde
www.peoffset.dk
Redaktionen forbeholder sig ret til
at redigere/forkorte indlæg, i særlige
tilfælde dog med indsenderens
godkendelse.
Indholdet i Virago News må ikke
anvendes i andre sammenhænge uden
forudgående tilladelse fra redaktionen.

Virago Midtsjælland
Claus Tassing (2945), 4420 Regstrup
tlf. 59 26 42 04, mobil 27 18 27 98
claustassing@live.dk

Virago MC Club Danmarks bestyrelse
Formand
Nichlas Nielsen (2993)
tlf. 28 96 88 80
nichlas@viragomcclub.dk

Medlemsansvarlig
Helene Nielsen
tlf. 30 27 63 90
chefen@viragomcclub.dk

Næstformand
Tonny Jensen (448)
tlf. 20 13 10 67
kludebutik@viragomcclub.dk

Birger Johansen(3101)
tlf. 20 24 92 61
birger@kontaktmarianne.dk

Hans Jørgen Wind (2506)
tlf. 74 78 21 49
mobil 23 999 499
hjw@saab-hojer.dk



Ekstern kasserer
Helene Nielsen(1683)
Kontakt til udenlandske klubber
Nichlas Nielsen
nichlas@viragomcclub.dk

News

Indhold:
Farvel, Karen				

4

Brug hjemmesiden

4

Aktuelt i Turklubben

5

Til Fjordtræf hos MC71

6

Referat fra Generalforsamling

8

Side 9 cyklen		

9

Fars fede fisketur

10

Til internationalt træf i Finland

17

Custom MC Club Esbjerg Træf

20

Kørsel mellem rækker...

21

Køb/Salg/Bytte

23

Forsidebillede: Minder fra Virago Midtsjællands
barndom+
Fra redaktionen.
Endnu en gang må jeg beklage, at News har overskredet
sin deadline og udkommer senere end beregnet. Dette
skyldes mangel på stof fra jer læsere, men også mine
mangler som redaktør. Jeg ser frem til at beherske dette
program, som kan frembringe bladet, med samme lethed
som mine forgængere, men jeg håber og tror på at dette
kommer med øvelsen.
I stedet for at beklage mig, vil jeg dog sige tusinde tak til
alle jer som har bidraget til dette blad med ideer, fotos og
skønne turbeskrivelser.
Husk det er jer medlemmer, som gør dette blad interessant at læse.
Redaktøren (2945)

Steen´s Mc-Center Aps
Dornen 16 - Tarp - 6715 Esbjerg N
Salgsafdelingen: Tlf. 75 16 70 10
MC-lager/reservedele: Tlf. 75 16 70 33
Autoværksted: Tlf. 75 16 70 44

Brugte velholdte YAMAHA Virago’er

Årgang Model - farve

Km

Pris

1993

XV 250 Virago Rød Sissybar , servicebog

19

16.900

2000

XV 535 Virago DX rød/ elfenben, en ejer, bred
og forlænget forgaffel, servicebog, smart
bremseskive ,silvertail, sissybar, fremflytter

2

59.900

2002

XV 535 Virago DX sort/bronce, sissybar,
vindskærm, varme i håndtag

17

54.900

1995

XV 750 Virago, boudeaux/sort, 2 nye dæk,
servicebog, cromhåndtag, toolbox, trådhjul

38

59.900

1995

XV 750 Virago, rød, tasker, styrtbøjle ,
silvertailudstødning, og ekstra fodhviler

25

44.900

1987

XV 920 Virago sort, meget velholdt

74

29.900

1999

XV 1100 Virago, rød, 1 ejer, servicebog,
silvertail, fremflytter, ekstra lygter

5

69.900

2008

XVS 650 A Dragstar Classic, sort, 1 ejer,
servicebog, udstyr for ca. 18.000 kr.,
effektudstødning, sidetasker, vindskærm

2

79.900

1997

XVS 650 Dragstar, orange, bemærk km

15

49.900

2007

XVS 650 Dragstar Classic Silvertail
Udstødning

53

64.900

2008

XVS 650 A Dragstar Classic, sort, 1 ejer,
servicebog, udstyr for ca. 18.000 kr.,
effektudstødning, sidetasker, vindskærm,

2

84.900

Se billeder af cyklerne på www.steens-mc.dk
Motorcykler købes kontant evt. bytte med bil,
campingvogn eller autocamper
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Vi måtte sige farvel til vores kæreste medlem, Karen, der afgik ved døden søndag d. 11 august. Karen vil blive husket
for sit kærlige og omsogsfulde væsen. Der var ingen opgave, der var for stor eller for lille, det kunne være lidt kage i
sidetasken, julefrokost i Turklubben, forplejningen til generalforsamlings træf og til internationalt Viragotræf, som vi
alle har nydt godt af. Karen var også den som så muligheder frem for begrænsninger. Dette kom til udtryk, når der
skulle laves noget, ”så gør vi bare sådan, hopper lidt over her samt går til højre, så er der ingen problemer i det.” Det var
en fornøjelse at udføre ting sammen med Karen, alt blev til en leg, en leg i positive vibrationer, som smittede af på alle
omkring hende. Alt hvad Karen havde rørt ved var fyldt med kærlighed og af samme grund var Karen elsket af alle, og
tabet af Karen gør ekstra ondt på os alle. Ingen i Turklubben vil glemme dig, for Turklubben var din klub.
Vores tanker går naturligvis til Karens efterladte og især til hendes tre drenge Bjarne, Rasmus og Martin.
Der, hvor du nu tager hen, Karen, vil blive et meget bedre sted og alle os der er ladt tilbage må huske at bringe mere
kærlighed og omsorg til hinanden, som du ville have gjort. Tak for alt.
Æret være Karens minde.

Brug hjemmesiden: http://viragomcclub.dk/
Nu indfører Virago MC Club Danmark et medlemslogin, så du selv kan
logge på hjemmesiden. Når du logger
på kan du se (og rette) dine egne informationer såsom navn, adresse, mc
osv.
Du vil også få adgang til den elektroniske udgave af Virago News, samt
diverse interne meddelelser, som nye
rabat ordninger og anden information
kun for medlemmer.
Hvis du vil bruge denne mulighed
skal du skrive til klubbens webmaster
(wm@viragomcclub.dk ) og bede
om et kodeord (husk navn og medlemsnr.).
Første gang du logger på, bliver du
tvunget til at skifte adgangskode.
Adgangskoden bliver krypteret, så
ingen kan læse den.
Så er du på og kan se dine registreringer og foldere i menuen i venstre side
.
God fornøjelse !



Når du har modtaget kodeordet, logger du ind på følgende måde :

Find logoet i venstre
side og klik på M i
Virago MC
Så kommer der et login vindue.
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Aktuelt i Turklubben
Efter Kjeld Gran Jacobsens alt for
tidlige død har bestyrelsen konstitueret sig med en gammel kending
på formandsposten, Ole H. Nielsen
– ViragOle (billede _Ole). Ole vil varetage posten som fungerende formand
til næste GF hvor der er almindeligt
formandsvalg efter vedtægterne.
Som det er sket flere gange før spenderede nogle Turklubbere og venner
Kr. Himmelfartsferien med en tur til
Villa Lövenherz i Weserbergland. Det
er altid en fornøjelse at besøge dette
sted med et prægtigt køkken og super
velfungerende fadølshaner. Dagene
kan med fordel bruges til besøg hos
Louis i Paderborn (vi holder os langt
væk fra bryggeriet af samme navn)
og køreture i det smukke kuperede
terræn. På billedet (1260) er Turklubbens kasserer i gang med indendørs
træning til næste dags hårnålesving.
Efter dagens køretur er det en god
skik at samles på terrassen og skylle
det indvendige landevejsstøv bort i
samlet flok. (billede 1260).



Til fjordtræf hos MC71.
C. Tassing 2945.
Det var to graders frost, da jeg om
morgenen tog motorcyklen til arbejdet. Selvom temperaturen, som
lovet af meteorologerne, steg i løbet
af dagen, var jeg fuldtud klar over at
også den kommende nat ville blive
kold. Derfor sørgede jeg for at pakke
min vildmarks-sovepose, og det var
netop efter endt arbejdsdag, at jeg var
i færd med denne proces, da jeg hørte
Tonnys maskine buldre i det fjerne.
Med sine 1900 kubik kan den store
Midnight Star få selv en række tordenskrald til at lyde dæmpede. Klokken var omkring halv fem, men solen
skinnede endnu varmt, og vi tog os en
kop kaffe på trappetrinet. Som Tonny
sagde, behøvede vi ikke at stresse af
sted, da vi på mystisk vis altid nåede
at indtage det ønskede kvantum alkohol, inden vi tørnede ind i soveposen
om aftenen. Og endnu engang fik han
ret.
Når man som jeg ofte er henvist til at
køre motorcykel i al slags vejr, er det
en næsten euforisk følelse at drøne af
sted, når solen skinner varmt på det
sorte lædertøj, og vejene er tørre, så
man kan kaste dyret ned i svingene.
Sådan var det denne aften da vi trillede mod Kalundborg. Både Tonny
og jeg har været til træf hos MC71
nogle gange, alligevel lykkedes det
mig endnu engang at misse et sving,
men vi fandt dog hurtigt den ønskede
destination.
Fjordtræffet er et hyggeligt træf som
har eksisteret i mange år. Hvorledes
de får det til at løbe rundt, er mig en
gåde, da det kun koster fyrre kroner
at deltage i alle festlighederne og øllet
er billigt ligesom maden, der findes
i et stort udvalg fra den berømte
fjordgryde, frikadeller, grillede pølser
til parisertoast. Dette træf trækker da
også bikere fra både nær og fjern. Den
første som vi kom i snak med, da vi
trillede ud på den spirende kornmark
var en tysker. Han spurgte mig indgående om detaljer vedrørende Tonnys
motorcykel, da han selv havde måttet
nøjes med en lille Suzuki VN 1800.
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Lad det være sagt med det samme;
mit tyske er elendigt, kun overgået af
mit franske, der er endnu mere elendigt, og hvert år lover jeg mig selv, at
jeg vil bruge de kommende vintre på
et tyskkursus. At dette aldrig blive en
realitet forbander jeg ligeledes hvert
år. Efter et kvarters tid syntes tyskeren imidlertid at acceptere den kendsgerning at han stod overfor endnu en
dyslektisk sprogspasser, og vendte
tilbage til sine venner uden at være
blevet væsentlig klogere på Midnight
Star’ens tekniske specifikationer. Det
var dog ikke kun tyskere, som var
ankommet. Rundt omkring mellem
teltene hørte vi både svensk og norsk,
samt et ukendt folkefærd, hvis sprogstamme var fuldstændig uforståelig,
jeg tror de kom fra Jylland.
Efter at have slået teltene op under
indtagelse af det første kolde glas
fadøl, gik vi indenfor, hvor vi blev
bænket med endnu en bajer og en
portion fjordgryde. Såedes forsynet
med livets absolutte nødvendigheder
kom vi i snak med Spir, Ib, Alice,
Jesper og Susan fra Outriders. Jo mere
vi fik at drikke jo klogere blev vi,
som det jo ligger i sagens natur, og
på et tidspunkt fik jeg rodet mig ind
i en heftig diskussion med Alice om
lærerkonflikten(en af ulemperne ved
at undervise i folkeskolen). Jeg tvivler
på, at nogen af os har været særlig
intelligente at høre på, men den slags
er af mindre betydning i en brandert.
Undervejs kom en par gutter fra Wasteland og sluttede sig til selskabet, og
selv i min omtågede tilstand, kunne
jeg huske at pedellen på vores skole
kørte sammen med dem, og at de vist
nok holdt til på Tuse Næs ved Holbæk. Sammen med dem og folkene
fra Outriders slingrede vi nu ud til det
kæmpestore partytelt, hvor bandet
trykkede den af. Udenfor var det
blevet buldrende mørkt, og klokken
var vel omkring to, da Tonny og jeg
dinglede ned til vores telte for at sove.
Jeg hører sommetider folk højlydt
plædere for et telt med fuld ståhøjde
så man i det mindste kan stå oprejst

når man klæder sig af og på. Jeg skal
ingenlunde underkende dette ønske,
blot understrege at jeg til dags dato aldrig har været i stand til at stå oprejst,
når jeg gik til ro efter et træf. For den
sags skyld har jeg heller ikke været
i stand til at stå oprejst den følgende
morgen, hvorfor jeg er ganske udmærket tilfreds med mit lille træftelt,
som ikke fylder alverden på bagagebæreren. Al denne snak om komfort
hører efter min bedste overbevisning
slet ikke til et motorcykeltræf. Hvad
liggeunderlag og sovepose mangler
i magelighed, kan rigeligt opvejes
ved indtagelse af den rette mængde
alkohol, hvilket gør at man alligevel
kommer til at sove fortrinligt.
Desværre blev jeg nødt til at forlade
træffet den følgende dag, lørdag, da
min gamle mor fyldte 85 og havde
inviteret konen og mig til spisning
på Bakken. For at bevare familiefreden havde jeg været nødsaget til at
indgå dette kompromis. Derfor ville
jeg være nødt til at tage hjem allerede
dagen efter, men da Tonny og jeg
slingrede ned til teltet efter mørkets
frembrud, var der noget som fortalte
mig, at det ville være klogt at vente et
par timer med at køre den følgende
dag. Natten var kold som den foregående nat havde været det, men også
dette faktum blev sløret af rigelige
mængder kolde
Jeg husker at vi et par år tidligere havde deltaget i den udmærkede fællestur om lørdagen efter hvilken vi alle
sammen skulle deltage i nogle konkurrencer mod amerikanerbilsklubben inde i Kalundborg. Dette viste sig
at være indledningen på en temmelig
ubehagelig oplevelse. Vi var vel omkring et halvt hundrede motorcykler,
som startede med at køre ind til byen
for at tanke op inden fællesturen, og
dette gav tid til en hyggelig sludder
med mange af deltagerne. Omsider
blev vi dog færdige og skulle trille ud
fra benzintanken. En ung mand fra
MC71 forudså problemet med at få
så mange motorcykler ud fra tanken
på en gang, hvorfor han kørte ud på
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vejen og spærrede for trafikken. Han
var kørt ud foran en typisk Brianbil,
en ældre model Golf med sort metallak, heckspoiler og de obligatoriske
terninger dinglende fra bakspejlet i
forruden. Hvad ingen vidste, var at
klubben med amerikanerbiler havde
kørt race i byen om aftenen, hvilket
havde tændt politiet temmelig meget
af, og de var alle særdeles irritable.
Hvad der heller ikke var nogen som
vidste, var at manden bag rattet i den
sortlakerede Golf ikke var en Briantype, men en politibetjent. Jeg tror
aldrig, at jeg har set nogen blive så
rasende over en simpel trafikspærring, som denne lovens håndhæver.
Da han trods højlydte verbale udgy-

delser ikke kunne overdøve flokken af
motorcykler, satte han bilen i gear og
drønede ind mellem det begyndende
kaos af tohjulere. Med skrigende dæk
havnede bilen oppe på cykelstien og
den unge mand som havde foretaget
afspærringen blev nærmest hevet af
motorcyklen og idømt en bøde samt
et klip i kørekortet. Efter dette optrin
havde ingen lyst til at foretage afspærringer siden og turen foregik i lettere
uordentlig tilstand med små grupperinger.
Naturligvis vandt vi over Amerikanerbilsklubben (servostyring og automatgear er jo ikke ligefrem noget som
øger ens biceps) i den efterfølgende
tovtrækningskonkurrence. Alligevel

var der en lidt trykket stemning, da vi
kørte hjem, måske også fordi politiet
kørte i pendulfart frem og tilbage mellem træfpladsen og hovedvejen hele
aftenen. Det lykkedes dem imidlertid
ikke at pågribe nogen i at foretage sig
ulovligheder, måske primært fordi vi
benyttede aftenen til at nyde den gode
mad og den kolde fadøl.
Med andre ord kan det varmt anbefales at besøge MC71, det er hyggelige
folk, der er billig entre og gode priser
på både koldt og varmt. Naturligvis
kan der opstå kommunikative divergenser med en svensker, en tysker
eller en jyde, men der findes intet som
kan løsne op på sproglige komplikationer som en stribe kolde fadøl.

Til minde om vores alle sammens Karen.
Æret være hendes minde



Virago MC Club Danmark
Generalforsamling 2013

Referat fra generalforsamlingen i Øster Lindet
lørdag d. 24.05.2013
Nichlas Nielsen (2993) bød velkommen til Virago Danmarks 23. generalforsamling.
1. Valg af dirigent, referent samt to
stemmetællere.
Dirigent: Gallon (142) blev forslået og
enstemmigt valgt.
Referent: Birger Johansen (3101).
Stemmetællere: Dot (443) & Tage
Knudsen (1992).
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var varslet rettidigt og
dermed lovlig.
Der var 28 stemmeberettigede medlemmer til stede.
Vi er 317 medlemmer hvoraf 250 har
betalt kontigent.
2. Formandens beretning og godkendelse (se beretningen nedenfor).
Formandens beretning blev godkendt.
3. Regnskabets aflæggelse og godkendelse.
Kassereren fremlagde foreningens
regnskab.
Regnskabet blev godkendt.
4. Indkomne forslag.
Tage Knudsens forslag om at flytte
GF en uge blev enstemmigt vedtaget.
GF i 2014 bliver derfor afholdt lørdag
d. 7. juni 2014.
Tage Knudsen og Ole Nielsen arrangere turen til det Internationale træf i
2014.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter.
Aude (808) trådte ud af bestyrelsen.
Helene Nielsen (1683) blev valgt i
stedet.
Den øvrige bestyrelse blev genvalgt.
Ny suppleant til bestyrelsen: Helge
Truelsen (362).
6. Valg af formand.
Nichlas Nielsen (2993) blev genvalgt.
7. Valg af to revisorer.
Marlis Zimmer (3238). Formanden
kontakter Svend Ove Banhsen for at
høre om han vil forsætte som revisor.
8. Eventuelt.
Marlis Zimmer (3238) undersøger
de Tyske regler for færdsel og hvad
vi skal have af sikkerheds udstyr på



vores vej igennem Tyskland
______________________________
__________
Formandens Beretning 2013
1. Velkommen til den 23. Generalforsamling i Virago Danmark. Nu er en
sammentømret bestyrelse nødt til at
sige tusind for kampen til Aude, og
takke for et flot stykke arbejde der er
gjort med medlems registrering og
samarbejde med Spir om hjemmesiden. Også en stor tak til Helene for
det fantastiske arbejde med NEWS
de sidste mange år. Alle har nydt dine
blade og alle ved at det har været en
stor opgave at have på sig, så bestyrelsen vil også gerne sige tusind tak
til dig. Claus Tassing har overtaget
denne kæmpeopgave og der er noget
at leve op til, men har allerede med
første blad og lidt hjælp fra Helene
eller måske meget, bevist at det bliver
af samme standard. Husk at sende
masser af billeder og historier til
Claus. Der er brug for det, så News er
sjovt for både læseren og for Claus.
Annoncen om redaktørjobbet var slået
op i 2 år, før Claus reagerede på den
og tog jobbet. Bestyrelsen har derfor
besluttet, at når man begiver sig ud i
den slags for klubben går pokalen fra
sidste års pokalmodtagere Virago syd,
til Claus Tassing i 2013. Kom herop
Claus.
2. Samarbejdet med Yamaha har
i år/sidste år været lidt indviklet. Vi
bliver kaldt til møde af Yamaha med
en dagsorden ang. mere brug af
Yamaha butikker, og faktisk lidt brok
fra Yamaha´s side. Men hele mødet udviklede sig til en rigtig positiv
stemning og vi fik sammen arrangeret
Yamaha på Bakken, som vi nok må
kalde for en succes. En rigtig hyggelig
dag, med en masse Virago Danmark
venner fra hele landet. Fed opbakning. Og så havde vi også foto konkurrencen på Fyn sidste år, også her
skal vi sige tak for hjælpen med telt
opsætning og nedrivning efter konkurrencen, faktisk et par rigtig gode dage

vi havde der i Ringe.
3. GF Forsikring har været noget af
en skuffelse, og vi er nu så trætte af
dem, at vi faktisk overvejer at sætte
dem en stol for døren. De har blandt
andet lovet os nye info foldere om
klubben, og de har faktisk ikke opfyldt
noget som helst. Så nu har vi faktisk
fået Yamaha til at lave de foldere til
os. Vi vil nu se, om vi kan finde en
ny forsikringspartner, men samtidig
tænker vi, at det bliver svært med det
antal medlemmer vi er tilbage, men så
er det nok bare sådan det bliver.
4. Lokalklubberne har igen sidste år
vist, at selvom vi er få, kan vi sagtens
få banket nogle fede og sjove træf på
benene, så vi kan mødes og hygge
rundt omkring i landet. Vintertræf er
vist ved at bide sig fast i klubben, og
det kan vi som bestyrelse bruge til
noget, for når der ikke er opbakning til
formands-/medlemsmøder, så tager vi
bare selv ordet til denne begivenhed.
Virago Østjylland og Virago Syd, har
indtil videre skrevet sig ind i historien,
med nogle gode dage i vinterperioden. Så lad mig endnu engang,
opfordre til at bakke op om de arrangementer, lokal klubbernearrangere.
Det er den eneste måde, vi som klub
overlever på.
5. Medlemsstatus: vi er nu 250
medlemmer og 67 ikke betalende i
klubben, og hvis vi skal se på sidste
års medlemstal, ligger vi stort set på
samme antal, så nu kan det vel kun
gå den rigtige vej igen.
6. Til sidst må jeg lige kommet med
lidt øv. Turklubbens Formand Kjeld
døde desværre her i foråret af hjerneblødning i hjernestammen. Og i
sidste weekend under Virago Øst’s
Pinsetræf, slog en 60 årig motorcyklist
sig ihjel foran adskillige øjenvidner,
deriblandt en af Øst´s gæster. Så pas
på jer selv, vi skal bruge jer i lang tid
endnu.
På vegne af Virago Danmarks bestyrelse. 2993 Nichlas
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Side 9 cyklen

Landbocamping

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

Mange steder får du stillet gratis garageplads til rådighed
for motorcyklen og 10 % på overnatningspriserne.
På www.landbocamping.dk/virago kan du finde oplysninger om, hvor du finder vore samarbejdspartnere, og
om faciliteter og priser.

www.landbocamping.dk/virago
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Fars fede fisketur

Baner på Fyn og Langeland, status ca. 1945. Langeland er lidt utraditionelt placeret midt i Storebælt.
Af Lars (3312)
For at blive medlem af Fars Dags
Fiskeklub skal man bo i Øster Lindet,
og være alment anerkendt som en
god far, som dog har et vist behov
for at komme lidt hjemmefra en gang
imellem. Klubben har tre faste årlige
arrangementer, nemlig julefrokosten,
generalforsamlingen og fisketuren.
Dertil kommer selvfølgelig alt det
løse og spontane, hvilket forekommer
i en omfatning som helst ikke skal
kvantificeres yderligere. Alle klubbens medlemmer menes at eje mindst
én fiskestang hver, og de fleste har
tilmed læst manualen og sat sig ind i
hvorledes den skal betjenes.
Årets fisketur var traditionen tro henlagt til første weekend efter Fars Dag,
og gik til Spodsbjerg på Langeland.
For at markere klubbens 20 års jubilæum var turen i år ikke kun tilrettelagt
for at fiske og være hjemmefra, men i
lige så høj grad som en kulturhistorisk
udflugt med Frede som frivillig og
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kyndig guide. Derfor kørte vi allerede
fredag morgen fra Øster Lindet med
fire MC’er (heriblandt Nyhøj (1901) og
undertegnede Buhrkall (3312)) samt to
biler, med henblik på at se de rester af
bygninger og anlæg som endnu eksisterer på Vest- og Sydfyn fra dengang
dyrkning, transport og forarbejdning
af sukkerroer var betydelige erhverv.
Som indledning først nogle tal: Efter
at være blevet stiftet i 1872, var De
danske Sukkerfabrikker (DdS)
allerede i 1882 den
danske virksomhed
som rådede over
flest dampmaskiner. Og i 1941
bestyrede DdS et
samlet roebanenet
på over 600 km,
fordelt på hovedsagelig Lolland, Falster, Vestsjælland
og Vestfyn. Det år
(1941) transportere-

de roebanerne i alt 1 million tons roer
og affaldsprodukter, et tal som ikke
bliver mindre imponerende af at den
samme million tons tillige er blevet
håndteret flere gange med både greb
og hestevogn.
Men tilbage til turen. Efter en opsamling på Karoline ved Middelfart fortsatte vi langs Lillebælt via Gamborg
til første stop ved Føns Vang, som
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nu igen er en idyllisk sø for enden af
Gamborg Fjord. Søen blev tørlagt og
opdyrket for ca. 200 år siden, men
genoprettet i 2006. Næste stop var ved
viadukten som fører vej 313 over den
tidligere roebanestrækning ved Gammeldam lidt syd for Ørslev. Normalt
krydsede veje og roebaner hinanden i
niveau, men på netop dette sted blev
vejen bygget senere end roebanen, og
krydser Hybækkens dal på en ganske
høj dæmning, og så altså roebanen på
nævnte viadukt.
Derefter gik turen videre til saftstationen i Salbrovad lige syd for Sandager.
Salbrovad udgjorde den sydlige endestation for det ene system af roebaner
på Vestfyn, og her fandtes også en
remise for banens to lokomotiver.
På saftstationen blev roerne indvejet, vasket, raspet og kogt, hvorefter
væsken blev presset ud og pumpet i
en rørledning de godt 6 km til sukkerfabrikken i Assens. Faststoffet blev
leveret tilbage til egnens landmænd
som kreaturfoder eller jordforbedringsmiddel. Saftstationen startede
produktionen i 1884, den tilhørende
roebane blev påbegyndt i 1912, og
både saftstationen og banen var i drift
til og med roekampagnen i 1951.
Til vores glade overraskelse var der
åbent for adgang til saftstationen.
Bygningerne og området rundt om
indeholder i dag hvad den venlige indehaver med en noget forskønnende
formulering betegnede som en antikvitetshandel. Vi andre kunne blot
måbende kigge ud over den største
samling af, øhem, ’interessante’ ting
vi nogensinde har set. Imponerende
nok var hver eneste genstand forsynet
med sit eget orange prisskilt – det må
have taget måneder….. – Men det kan
helt klart anbefales at lægge MC-turen
forbi stedet; hvis man f. eks. står og
mangler en unik ting til svigermor
kan den helt sikkert findes her, og
de ganske velbevarede og originale
fabriksbygninger er faktisk et besøg
værd i sig selv.

: Salbrovad

Saftstation med de
mange fine ting.
Videre til Assens og frokost på
Havnegrillen med udsigt
over havnen, og herefter
en tur rundt i byen og bl. a.
forbi politistationen, hvor
en uopmærksom betjent
ikke reagerede på at Frede
kørte denne del af turen med
hjelmen hængende på det
ene sidespejl. For at udtrykke
sin taknemmelighed over
dette guddommelige held,
tog Frede sig efterfølgende
en lille pilgrimstur rundt
om kirken. Nu er lyden fra
Virago-potter uden dæmpning jo ellers skønnere end
noget orgelbrus, men vi andre
havde ikke samme behov
for at være taknemmelige og
undlod derfor at følge efter,
også af hensyn til eventuelle
kirkegængere.
Den sidste rest af produktion på Assens Sukkerfabrik
ophørte i 2006, men en del af
bygningerne er smukt istandsatte og huser bl. a. førnævnte
politistation. For tiden er
skorstenen under renovering.

Assens Sukkerfabrik. Til venstre
ses Grillmester Jørn.
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En viadukt over det tidligere baneterræn i Vr. Åby. Bemærk Oles koncentrerede interesse i netop denne viadukt.
Bemærk også hvordan Gaffertapen på sædet på Honda 7½’eren dokumenterer at Frede går noget mere op i
tingenes basale funktionalitet end i deres æstetiske fremtoning.
På turen fra Assens til Svendborg så
vi yderligere to viadukter som ikke
længere har nogen anden funktion
end at markere hvor der engang har
kørt tog. Frede havde egentlig skrevet
en tredje ind i planen, men da han et
øjeblik fik gummiarm med hensyn til
dens koordinater, skyndte vi andre
os at køre forrest til et højst tiltrængt
pitstop hos Svoger i Skovsbo lidt vest
for Svendborg.

en del som gik glip af noget dér), idet
han denne gang serverede en dejlig
ragout med hare og fasan. Anders
overraskede også, idet hans komparative studier denne gang var helliget
Cognac’en, og ikke som normalt den
kvindelige fysiognomi. Til gengæld
var det helt efter traditionen at
aftenen sluttede, da Erik i nogen tid
havde besvaret enhver henvendelse
ved at mumle ”fårehoved”.

Efter en lille øls tid fortsatte vi uden
yderligere svinkeærinder til Færgegårdens Camping i Spodsbjerg.
Grillmester Jørn beviste her at han
ikke kun forstår at grille en lækker
lille gris (menuen på den seneste
generalforsamling i Virago DK – I var

Næste dag var der nogle som fiskede
fra en båd som campingfatter venligt
udlejede, og andre fra kysten og fra
havnemolen i Spodsbjerg. Men for nu
ikke at lægge alle æg i samme kurv,
besluttede Frede og Deres udsendte
sig for at prøve fiskelykken fra alle
andre havne på Langeland end netop
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Spodsbjerg. Første stop var Lohals
havn (ingen fisk), næste Stoense havn
(som viste sig at være fup, der var
slet ikke nogen havn og derfor heller
ingen fisk) så Dageløkke havn (ingen
fisk, men gode råd fra de lokale), Rudkøbing havn (ingen fisk), og endelig
Ristinge Skibsbro (ingen fisk).
Undervejs fortsatte vi den kulturhistoriske udflugt, denne gang over temaet ”tidligere stationsbygninger på
Langelandsbanen”. Langelandsbanen
var kendt netop for sine smukke og
ensartede stationshuse, og heldigvis
er de fleste stadig velbevarede. Første
station var Rudkøbing, som ud over
sine kvaliteter som stationshus har en
pudsig detalje, nemlig et 24 timers ur.
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En lykkelig dag i Dageløkke, men ingen fisk.
Den opmærksomme læser vil have
bemærket at der tidligere fandtes 24
stationer eller trinbrætter på Langeland. Herunder følger så en detaljeret
omtale og billeder af dem alle sammen – nåh, nej, det gør der så ikke.
Dog skal vi lige have et billede af den
særligt velholdte og smukke Nordenbro Station, hvor der også findes et
smukt gammelt pakhus af træ. Nordenbro station betjente i øvrigt også
den nærliggende landsby Sædballe. I
det hele taget var tidligere generationer af Langelændere ikke specielt bornerte, ikke langt fra Sædballe findes
således lokaliteten Bøsseløkke….

24 timers uret på Rudkøbing Station.

Undervejs besøgte vi også MC-Caféen, som ligger øst for vejen lidt
nord for Bagenkop. Den hyggelige
og snakkesaglige indehaver er halvt
skotte og deler efternavn med Fredes foretrukne traktormærke, og så
serverer han en glimrende kaffe og
hjemmebagt kage. Desuden har han
differentierede priser; vi som kom på
MC skulle betale en halvtredser for to
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Billedtekst: Nordenbro Station nær Sædballe og Bøsseløkke
illedtekst: Mr. Ferguson serverer kaffe i MC-Caféen.
kaffe og to kage – et tysk par i en stor
Mercedes blev bøffet for noget mere.
Vi så også hans HD Panhead fra 1954,
utraditionelt men stilfuldt påmonteret
en tjekkisk sidevogn. Desværre havde
den det svært med den saltholdige
luft på Sydlangeland.
Men tilbage til fisketuren. Sidste
mulighed var havnen i Bagenkop, og
minsandten om ikke heldet tilsmilede
os dér. Efter ganske kort tid lå der fire
velvoksne rødspætter i posen der hidtil havde indeholdt skiftesko. Kendere
vil i øvrigt vide at det er ganske usædvanligt at fange rødspætter inde i et
havnebassin, og især på en wobbler.
Der lød da også mange anerkendende
ord fra de øvrige i klubben, da de blev
præsenteret for vores fine fisk.
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: Deres stolte udsendte (3312) med en af dagens fisk.
Som en passende afslutning på dagen,
inden Ole og Deres udsendte vendte
de høje styr hjemad, var tre af os vi
lige en øls tid til 20 års jubilæumsfest

hos vennerne fra Sydlangeland MC.
Et flot arrangement med grillmad og
levende musik, tillykke med det og
knæk og bræk de næste 20 år!

Frede og Bent til 20 års jubilæum
hos Sydlangeland MC.
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OK
altid billig benzin
og
sponsorkroner til
Virago MC Club Danmark
Husk sponsornummer
560361
Virago MC Club Danmark har indgået en sponsoraftale med OK Benzin, der indebærer
at Virago MC Club Danmark modtager 6 øre for hver liter benzin eller diesel, der tankes
med et OK Benzinkort tilknyttet aftalen.
Det betyder at du kan hjælpe Virago MC Club Danmark økonomisk hver gang du (alligevel) hælder benzin på dyret! Hvad enten det er den 2 hjulede eller den 4 hjulede....
Og aftalen gælder ikke kun for medlemmer af Virago MC Club Danmark, men for alle
med et OK Benzinkort tilknyttet aftalen, så det er bare med at få familie og venner med
på aftalen.
Så næste gang du kommer i nærheden af en OK tank så tag en af de røde foldere og
bestil et benzinkort.
Og husk - i feltet nedesrt til højre - hvor der står ”Udfyldes af OK” skal du selv udfylde
sponsornr. med 560361.
Og tag endelig ekstra foldere med til familie og venner.
Har du allerede et benzinkort hos OK kan du få dem til at ændre sponsornummeret på
de eksisterende kort ved at ringe på tlf. 70 10 20 33 - et nummer der svarer døgnet rundt.
Vil du hellere bestille kort på nettet kan det også lade sig gøre. Hvis du går ind på vores
egen hjemmeside er der links herfra.
Adressen er www.viragomcclub.dk
I venstre side vælges punktet Sponsoraftale. Inde på siden er der god vejledning i hvordan du bærer dig ad med at bestille kort og ændre sponsornummer.
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Internationalt træf Finland
Marlis 3238
Endelig! Jeg havde glædet mig til
træffet i Finland de sidste par år, og
tiden var omsider kommet, hvor jeg
skulle af sted fra Hamborg til Slagelse.
Der mødtes jeg med Tonny mandag
aften og tirsdag blev kursen sat mod
Finland. Desværre var der ingen andre som kunne komme med.
Vejrguderne var med os, og vi tog af
sted i solskin. Den første dag kørte vi
til Gränna ved Vättern i Sverige. Vi
nød det dejlige vejr ved den lille havn,
hvor vi indtog vores mad. Dagen efter
gik det til Stockholm, hvor vi skulle
tage færgen til Turku i Finland. Eftersom jeg var den stolte ejer af en GPS,
kørte jeg forrest og der skulle derfor
ikke være nogen problemer med at
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finde havnen. Det var i hvert fald meningen Min GPS var åbenbart kommet til den konklusion var en smule
for tidligt på den og tog os på tur
gennem byen. Eftersom vi var totalt
faret vild i Stockholm, var vi nødsaget
til at følge GPS’en, hvorved vi kom til
at køre en omvej på 45 minutter. Hvis
vi blot havde fulgt motorvejen forbi
byen, var vi kommet til den rundkørsel som førte ned til havnen.
Mens vi ventede på færgen mødte vi
nordmændene og colombianerne fra
Yamaha Custom Club som skulle af
sted til Helsinki og derfra til træffet.
Lidt senere ankom nogle svenskere
som vi skulle følges med fra Turku til
Ytteri.
Aftenen på færgen var dejlig, men
ankomsten til Turku var en smule

skuffende, fordi vi i stedet for det
forventede solskin blev mødt af regn
og kulde.
Lige efter vores ankomst skulle englænderne komme, hvorfor vi ventede
sammen med vores finske eskorte
på parkeringspladsen. Jeg lagde
min hjelm på sædet og faldt i snak
med de andre. Dette viste sig ikke at
være særligt heldigt. Pludselig rullede hjelmen ned og faldt på jorden.
Klapmekanismen til visiret og kindbeskyttelsen blev slået i stykker, og
alle var enige om at dette ikke kunne
repareres. Så mens de andre, sammen
med englænderne kørte til morgenmad og kaffe, gik jeg på udkig efter en
ny hjelm. Med hjælp fra en af finnerne
viste dette sig heldigvis ikke at være
noget problem. En halv time senere
og 200 euro fattigere indhentede vi
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gruppen og kørte i samlet flok til
Ytteri. Imidlertid var solen vendt tilbage, og med varmen vendte glæden
tilbage. De fleste huskede sidste gang,
da vi havde været i Finland, og det
regnvejr vi havde haft den gang.
Vi blev modtaget ved indgangen til
træffet med varme, glæde og selvfølgelig en lille snaps. Lidt senere blev
teltene rejst og vi fik vores første øl og
dermed også vores første chok. Fem
euro for en øl på 0,4 liter, var en del
mere, end vi havde forventet. Finnerne var dog hurtige til at forklare,
at priserne i deres land generelt var
meget høje, og at de ingenting kunne
gøre ved dette.
Selve træfpladsen var både ren og flot
med god plads til teltene og motorcyklerne, lige ud til en dejlig sandstrand ved havet. Der var rigeligt mad
og vi fik fredagens morgenmad inkluderet i træfprisen. Fredag og lørdag
gik vi ned til festteltet, hvor der var
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livemusik og dans. Gamle bekendtskaber blev fornyet og nye venskaber opstod. Mange lande var repræsenteret:
Danmark (den mindste gruppe med

kun to deltagere),Holland, Belgien,
England, Norge, Sverige, Colombia,
Venezuela og Tyskland.
Der var et lille torv med muligheder

News

og vente ankomsten af
fællestursgruppen.
Lørdag var der uddeling
af præmier til vinderen af
slowride og best bike-konkurrencen. Ved denne lejlighed benyttede tyskerne
muligheden for at fortælle
om træffet i 2014, der som
bekendt vil blive afholdt i
Tyskland.

for at købe motorcykelgrej, et sted
hvor man kunne få træfmærket syet
på, smukke hjemmelavede lommeknive og smykker i finsk og samisk
tradition, T-shirts og så videre.
Fredag eftermiddag var der slowridekonkurrencer, uden deltagere fra
Danmark, da hver Tonny eller jeg følte os i stand til at køre superlangsomt
denne dag. Vinderen var en pige/

kvinde/ung dame fra Sverige, og dette
var anden gang en fra det feminine
køn vandt i slowride-konkurrencen
i Finland, hvilket meget hurtigt blev
tolket som at kvinder altid kører for
langsomt. På grund af formandsmøde
lørdag kunne vi ikke køre med på fællesturen, men fik efterfølgende at vide
at vi var gået glip af en super skøn tur
og frokost. I stedet måtte nøjes med at
sidde i indkørslen med en øl i hånden

Endnu en gang gav vore
værter os en fornemmelse
af at vi blev mødt med
varme og imødekommenhed. Der var altid en
som gad snakke med os,
spurgte ind til hvordan
det gik og hjalp os med
alt hvad vi kunne tænkes
at mangle. Ligesom sidst var træffet
præget af gæstfrihed og glæde, en
kendsgerning som gør, at man altid
har lyst til at komme til Finland.
Søndag tog vi afsked med de sædvanlige ”vi ses til næste år”. Mens Tonny
vendte næsen hjemad, fortsatte jeg
min ferie mod Lapland, men det er en
helt anden historie…

Køb/Salg/Bytte
Medlemmernes gratis markedsplads

Sælges : Yamaha Virago XV 535.
Midt på Fyn står denne flotte motorcykel til
salg.
Sissy Bar, fremrykkersæt, vindskærm, lædertasker, ekstra udstødning medfølger.
Årgang 1999 har kørt 35.600 km.
Altid stået i opvarmet garage, pudset og
plejet.
Pris 48.000.
Henvendelse : Frank og Kirsten (2253)
Tlf. 40921827
Mail : bonso-vov@hotmail.com
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Evt. tilmelding på tlf.: 23 96 66 50
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Kørsel mellem rækker er tilladt på MC
Der har længe været tvivl omkring kørsel på MC mellem biler i tæt trafik. Ofte har det nemme svar været benyttet. Nej
det må man ikke, for så siges intet forkert. Men det svar er faktisk forkert for motorcykler må gerne køre mellem rækker
af trafikanter, hvis det gøres rigtigt.
Reglen er at der må ikke inderhales, kun overhales. Her gælder den samme lovgivning for motorcykler, som for bilerne.
Man må altså kun overhale venstre om i dansk trafik.
Køres mellem rækker af medtrafikanter, er det derfor vigtigt at motorcyklisten altid bevæger sig i venstre side af en
vognbane ved forbikørsel, og aldrig i højre side af en vognbane. Straks forbikørsler foregår i højreside af en vognbane.
Straks forbikørsler foregår i højreside af en vognbane bliver det til slalomkørsel eller inderhaling.
Bøde ved kørsel mellem rækker i tæt trafik kan stadig udskrives, trods rigtig placering i venstre side af vognbane. Er
afstand til det køretøj der overhales ikke stor nok kan bøde udskrives grundet uforsvarlig overhaling.
Ved helt tæt trafik hvor medtrafikanterne er stillestående, må altid overhales. Stillestående trafikanter, betegnes som
parkerede trafikanter.
Informationerne kommer fra motorcykelbetjente hos Københavns Politi samt flere kørelærer. Færdselslovens §24 omhandler emnet. FDM kom tidligere frem til selvsamme konklusion.
Lovligt eller ej. Det er altid bedre at komme til målet 2 minutter senere end beregnet, end ikke nå målet.
MagaCin er ikke specialister på området. Derfor har vi fået verificeret reglerne af Kørerlærer, Asger Heinrich Nielsen fra
DKU (Dansk Kørerlærer Union) og politiassistenter fra Randers Politi, der også understøtter ovenstående.
Uddrag af mail fra FDM fra november 2008:
Ifølge rigspolitiet og justitsministeriet må motorcykler ikke køre op langs rækker af biler på motorvej, hvis der dermed
køres højre om biler i venstre vognbane. Derimod ser hverken rigspolitiet eller justitsministeriet problemer i, at man i
tilfælde af tæt færdsel kører venstre om rækken af biler i venstre vognbane. Forudsat dette kan ske uden fare og med
tilstrækkelig afstand til rækken af biler.
Når men jeg skal ikke sige mig fri for at køre som den grøn streg på din tegning, og det er en af grunden til at jeg tog
MC kort for 4 år siden, da jeg blev træt af, at sidde i kø hverdag i ”sæbekassen” og da jeg gav altid plads til MC’erne, så
de ikke skulle holde stille, bare fordi jeg skulle, ja så blev bilen skiftet ud med en MC, og bilisterne er da rigtig flinke til
at give plads i midten mellem kørebanerne, bare aldrig uden til venstre ved autoværnet, og jeg har kun oplevet 2 gange
på de 4 år, at en bilist med vilje ikke ville give plads.
Når man så køre mellem bilerne gælder det om at læse dem korrekt, da de jo kan finde på at skifte vognbane ved det
mindste hul.
Har oplevet en MC betjent som virket meget interesseret i mig, da jeg hentet ham på mitter striben, men jeg blev dog
ikke stoppet af ham, men jeg stoppet da også med at køre ved mitter striben da jeg hentet ham. :)
Når jeg læser færdselsloven § 24, kan jeg ikke på noget tidspunkt læse at det skulle være lovlig, da den paragraf beskriver forbi kørsel i 2 vognbaner ved tæt trafik og ikke 1 vognbane, men hvis vi tager færdselsloven § 21 stk. 2 punkt 4 , så
kan vi godt tolke at det er tilladt.
Færdselsloven §21 Stk. 2. Kørende, der vil overhale, skal sikre sig, at dette kan ske uden fare, herunder særlig:
4) at det, bortset fra tilfælde, hvor overhaling sker i en vognbane, hvor modkørende færdsel ikke må forekomme, efter
overhalingen utvivlsomt er muligt atter at føre køretøjet ind i trafikstrømmen uden at være til ulempe for denne.
På motorvej:
Må modkørende færdsel ikke må forekomme. (Det er rigtig)
Føre køretøjet ind i trafikstrømmen uden at være til ulempe for denne, (Det kan også lade sige gøre)
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Her må man så GODT overhale i en vognbane!
På landvej med kun en fuld optrukket linje, eller fuld optrukket linje i begge vognbaner:
Må modkørende færdsel ikke må forekomme. (Det er rigtig)
Føre køretøjet ind i trafikstrømmen uden at være til ulempe for denne, (Det kan også lade sige gøre)
Her må man så GODT overhale i en vognbane!
På landvej med kun en fuld optrukket linje i din vognbane, og stiplet linje i modsatte vognbane:
Må modkørende færdsel ikke må forekomme. (Det er forkert, modkørende færdsel må gerne forekomme)
Føre køretøjet ind i trafikstrømmen uden at være til ulempe for denne, (Det kan også lade sige gøre)
Her må man så IKKE overhale i en vognbane, på grund af mulig modkørende færdsel må gerne forekomme!
Men det hele er jo op til en eller flere dommer at afgøre ved en eventuel retssag.
Så jeg vil bliver rigtig glad, hvis du kan fremskaffe noget dokumentation for din påstand, om at det er tilladt køre som
grøn streg, som vist på dit billede, så jeg ikke behøver at være bange for at få et klip, eller også må jeg tro på at min fortolkning af færdselsloven § 21 stk. 2 punkt 4, er korrekt!
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Køb/Salg/Bytte
Medlemmernes gratis markedsplads

SÆLGES
Virago XV750
Blåmetal
Årgang 1993
Kørt 45.700 km
En flot og velholdt MC Importeret
fra Tyskland i 2001, har de originale
tyske papirer. Altid vinteropbevaret i
opvarmet garage.
Pris: 42.500 kr.
Henvendelse
Tom Jakobsen (3169)
Tlf. 60 29 72 41

SÆLGES
Henvendelse
Jytte Kjeldsen (3059)
Tåsingevej 6
7000 Fredericia
Tlf nr. 29297515

Virago XV1100
Årgang 1998
58000 km
Flot og velholdt
Pris: 49 900 kr.

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

Returadresse:

Own the highway !

XVS950A 2010 pris 119.998,- • XVS950A 2012 pris 125.998,XVS1300A 2011 pris 149.998,- • XVS1300A ”Unified brake system” 2011 pris 154.998,XV1900A 2009 pris 219.998,- • XV1900A “Unified brake system” 2012 pris 279.998,-

Yamaha Custom 2012

Find nærmeste forhandler på www.yamaha-motor.dk

