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Virago

Star
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Præmiesponsorer

Konkurrenceregler: Motorcyklen skal være dansk indregistreret
De 3 bedste motorcykler i hver kategori skal fremvises den 12. august 2012 på Mc Campen, i Ringe på Fyn, imellem kl. 10.00 og 16.00
Præmiesponsorer: Yamaha Motor Scandinavia AB, Bridgestone Danmark, Bikegear, Virago Danmark

Sidste frist for at indsende billeder er 25.juni 2012

HUSK navn, ejerens telefon nr. eller mailadresse

www.yamaha-motor.dk eller www.viragomcclub.dk

Send billeder af motorcyklen til Yamaha Motor Scandinavia AB´s hjemmeside

Præmiesponsorer

Generalforsamling

Hvem har Danmarks flotteste ombygget Virago, Star, V-max ?
Deltag i konkurrencen

2012 - 19. årgang
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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
tlf: 70 22 23 14
www.viragomcclub.dk
med links til lokalklubber

Virago Midtland
Henvendelse til
Birger Johansen(3101)
tlf. 20 24 92 61

Deadline til nr. 2/2012:
17.juni
Bladet udkommer:
Uge 27

VMC Club Sydjylland
John R. Nielsen (123), 6630 Rødding
tlf. 74 55 29 90
info@jrmontering.dk

HUSK
ved adresseændring at give besked
til :
E_Aude@hotmail.com
tlf. 43 90 56 20

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

MC-Turklubben
Kjeld Gran Jacobsen (2160), 4733
Tappernøje
motor@virago-mc.dk

Virago News redaktionen
Artikler, småstof, fotos, køb/salg
o.lign. fra medlemmer:
Helene Nielsen (1683)
tlf. 30 27 63 90
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@yahoo.dk

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

Medlemsansvarlig
Elisabeth Aude (808)
tlf. 43 90 56 20
E_Aude@hotmail.com

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
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Fra redaktionen
Endnu engang blev det forår - og min lille skat er kommet ud og har trillet de første kilometer. Hun startede i
første hug - og jo - der er da efterhånden gået nogle dage
siden det var første tur, men det brede grin sidder der
stadig...
Og så hjælper det jo også at der var stof nok til News.
Det er altid en stor glæde... Selvfølgelig fylder vedtægter
og regnskab en del, men alligevel... Er der forresten ikke
nogen der har lyst til at overtage jobbet som redaktør?
Det er vel ved at være på tide der kommer andre boller
på suppen. Og jeg skal nok hjælpe dig igang..Giv nu lyd
fra dig.
Vi ses snart derude - først til generalforsamlingen og så
til det internationale træf...

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

Chefen (1683).



News

Nyt fra bestyrelsen
1 2 3. Så var foråret der, 1 2 3 så var
bakken åbnet. Nu ser vi frem til en
god lang sommer. Og klubben er
færdig med vinterhiet, og nogen har
vækket den store bjørn ”bestyrelsen”
så den nu er i fuld gang med planlægningen af generalforsamlingen.
Hvem der har endnu mere fuld fart
på planlægningen, er MC turklubben
som skal afholde Virago Danmarks
generalforsamling. Gf bliver afholdt
på Sjælland den 11. 12. 13. maj i Niløse
nær Dianalund. Og vi glæder os til
at se så mange som muligt. Og vi vil
allerede nu gerne sige vi mangler
hænder til jobbet som redaktør på
klubbens blad NEWS. Så går du rundt
med redaktør i maven og tænker det
er noget jeg har mod på, så hold dig
endelig ikke tilbage.
Virago mc klub Danmark afholder en
gang om året et møde med Morten

fra Yamaha Danmark, hvor vi drøfter nye tiltag og ideer. Og i år er der
kommet en virkelig sjov ide på bordet,
en Yamaha custom konkurrence som
allerede kører på højtryk, der vil være
virkelig flotte præmier til vinder cyklerne. Så følg med på hjemmesiden.
Hvis man vil være med til finalen, så
skal man komme til mc-camp Fyn i
Ringe. Og vi er meget velkommende
til at komme før tid, så hvis man får
lyst til at komme og spise biker menu
om lørdagen så giv lige bestyrelsen
et praj en uges tid inden. Vi skal have
mulighed for at fortælle stedet hvor
mange vi kommer til mad. Så ses vi
den 11. 12. August i Ringe.
Og så kunne vi godt tænke os hvis
der var nogen der gad, at få lavet sig
et OK benzin kort. For det kan faktisk
sørge for at vi får endnu flere midler
til klubben som kan bruges på med-

Brug hjemmesiden: http://viragomcclub.dk/
Nu indfører Virago MC Club Danmark et medlems-login, 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 med-

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 !



lemsnr.).
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.

lemmer. Jeg mener vi kan få kigget på
kontingent nedsættelse, mere støtte til
lokal klub arrangementer og lign. Så
få lige meldt jer til OK sponsor aftalen, med sponsor nummer 560361.
Så er klubbens kludebutik besluttet
lukket, og bestyrelsen arbejder på
en ny og nemmere måde at få solgt
tøj på, men vi skal lige bede om lidt
tålmodighed. Den er blevet lukket
på grund af dårligt salg og der er for
mange penge ude og flyde på lager.
Men vi har nogle ideer til hvordan
det skal gøres, men det afhænger ikke
kun af os.
Nu gider jeg faktisk ikke sidde her
mere, der er en motorcykel der skal
have hængt noget krom på, så jeg går
i værkstedet.
På vegne af bestyrelsen
Nichlas (2993)

News

Nyt fra Virago Syd

Virago Syd har overtaget logoet fra
det internationale træf. Det er selvfølgelig sket efter aftale med bestyrelsen
for Virago Mc Club Danmark og er nu
rettet til så det passer til Sydjylland.
Det kan ses både her på siden og under lokalklubber. Stadig et fantastisk
flot logo....
Virago Syd har påtaget sig at stå for
generalforsamlingstræffet i 2013. Det

bliver afholdt hos Ole Nyhøj på Mojbøl farmen.
Virago Syd kører til High
Chapperrell i Sverige
til Swedish Bike Meet
jubilæum, weekenden før
det Internationale Træf i
Sverige. Vi tager færgen
over og kører hjemad over
broerne. Alle oplysninger
kan findes på vores hjemmeside. Hvis der sidder
andre Viragokørere der er

interesseret i at tage med
på denne tur så giv lige
besked til Kurt Enemark
mobil 5073 8889. I er
meget velkommen.
Virago Syd holder Sydpoltræf d. 10/11 - 11/11,
altså fra lørdag middag
til søndag middag. Der
vil selvfølgelig komme
en invitation i et senere
blad eller se invitationen
på Virago Syds hjemmeside. Der er 55 overnatningspladser og de bliver uddelt efter
først til mølle princippet. Hele arrangementet bliver afholdt på Hjartbro
Spejdercenter. Her har Virago Syd
også tidligere afholdt træf.
Der er afholdt generalforsamling i
januar sammen med den årlige julefrokost. Den nye bestyrelse kan ses
på hjemmesiden. Formand er stadig
Jelsi... En post han har haft i 20 år.

Jubilæet bliver fejret til Sydpolstræffet
i november.
Syd har planlagt at køre over for at
åbne bakken. Og som altid bliver der
også kørt til diverse træf rundt omkring i landet og ikke mindst Virago
Træf.

I Virago Syd har vi lige et par rekorder der skal fremhæves. Nogle af de
gamle drenge i Syd har været ude at
køre. Ole Nyhøj slog Karl Murer med
flest kørte kilometer. Den 1 april 2011
påfyldte Karl Murer sin XV750 2 liter
benzin og til julefrokosten havde han
stadig 1½ liter tilbage. Ole kørte ca.
400 km. sidste år og tro det eller lad
være - de 250 km var til det Internationale Træf i Jels.
De har begge lovet at fordoble deres
kilometer tal i år. Vi glæder os til at
se dem lidt mere på 2 hjul. Ole Nyhøj
undskylder sig med alder “ Vi sidder
fandme bare og snakker om de øl vi
har kunnet drikke”
Vi er selvfølgelig glade for vores nye
hjemmeside, som styres af Yvonne.
Vi har lige opdateret så vi kan få
lidt flere billeder ind. Og dem har vi
mange af - også selvom ikke alle får
kørt lige mange kilometer. En stor tak
til Yvonne, som lige har rundet det
skarpe hjørne på 50 kilometer i timen.
Jelsi(123)
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Pinsetræf d. 25-27. maj på Touring Campen

Jamen, lige pludselig er sommeren
over os, og vi har nok alle været ude
og køre vores første tur på mcen,
nogle skal en tur til Generalforsam-

ling i virago mc club DK. på Sjælland,
som er det første træf i virago clubben
i år.
Hvad skal der så ske efter det, nogle
plejer at tage turen til Djursland
til Touring Camp i pinsen, her har
Virago Østjylland i flere år stået klar
til en hyggelig weekend på Campen,
det gør vi også i år fra d. 25-27 maj.
Vi startede i tidernes morgen med
at overtage virago Fyns pinsetur til
Campen, et af de første år sad vi i et
lille tipi telt, i øs regn vejr, 15 mand og
lille grill, til i dag med stor fælles telt
og kæmpe grill, vi har vist nok også

haft det længste spidsebord i Campens historie. Nå men nok om det,
som jeg har skrevet før er der igen en
chance for at smide teltet bag på cyklen, det var jo nok i gamle dage til en
weekend, men nu skal der også bord,
stol, lysestage, konen, tandbørste,
føntørre, lampe, solkrem o.s.v. men
det vigtigste for mig er stadigvæk det
at vi skal ses igen.
Tilbagelænet med fødderne fremad.
Virago Østjylland,
For tilm. Biker Jens 20668608 senest
20 maj.

Arrangement:

Dato og tid

Mødested:

Tilmelding

Touring camp åbner

5/4(mødes kl.13.00)

Touring camp Kolind

Kaffe og kage

Pudsedag

29/4 kl. 10.00

Erni og Per
Rolsøgårdvej 19, Knebel

22/4

Per 24 23 64 22

Første torsdagstur
Husk tilm.

3/5 kl.18.00

V. Meike og Per
Tilst Parkvej 8, Tilst

Aftensmad på
Kalø tilm. d. 29/4

Jens 20 66 86 08

Søndagsmøde

6/5 kl. 10.00

Sognevejen 21.
Morgenkaffe rideout på mols

Tilm. d. 23/4

Jens 20 66 86 08

Generalforsamling i
Virago Danmark

11-13. maj

Sjælland

29/4

Jens 20 66 86 08

Pinsetræf

25 -27 maj

Touring Camp

14/5

Jens 20 66 86 08

Internationalt træf i
Køpingsvik Ø-land
Sverige

Efter aftale (Tilst P-plads E45)
Træf på Lundegårds Camping
4 sengs u bad 1800 sek.3nætter

20/5 (For hytter,
se på nettet) m.
bad 2300 sek.

Jens 20 66 86 08

Ødegård i Sverige

7-9. juni. for træf
200 sek.
Hjemmeside
yccsweden.se
2-6. juni

For Ødegård (Gudenå P-plads E45)

6/5 for billetter til
færge

Båltræf i Agger

22-24. juni

Gudenå rasteplads E.45 kl.17

10/6

Per 24 23 64 22

Søndagsmøde

juli kl.10.00

Sognevejen 21.

Tilm. d.3/7

Jens 20 66 86 08

Ø-tur til Fyn

17-19. august

Tilst p-plads E-45 kl. 17

3/7 for hytter

Per 24 23 64 22

Hyggeweekend i
Ringe

7-9 sep.

Tilst p-plads E45 kl. 17.00

14/8 for at sove
inde, bestil selv

Jens 20 66 86 08

Tirsdagsmøde på
Kalø kl. 18.00

Fra 3/5 til og med
30/8

Medbring grill og eller madpakke
til en hyggestund



Tilmelding til:

News

En tanke...
Af Biker Jens(794)
Kan du ikke lige skrive noget til
bladet, høre man tit, det har jeg også
gjort nogle gange, og glæder mig også
til at se det er kommet i bladet, men
jeg kender jo historien. Tænk hvis de
andre 500 medlemmer også gjorde
det, sikke mange biker historie det
kunne blive til.
Jeg starter min med, at fortælle lidt
om hvor jeg står nu i dag, efter at
have gået hjemme siden 1. nov., fordi
jeg lige skulle have udskiftet 2 hjerte
klapper hurtig, det blev så gjort d. 5.
dec.
Det var også på tide, da selv bagning
af 2 franskbrød, kunne lægge mig ned
gjort i ca.15 år. Maj-britt og jeg købte
en Virago 535 hver, kørte en tur til
Virago klubben på Fyn og så var vi
solgt til mc livet, det blev til 18.000
km den sommer, hvor vi sad på
mc’en så snart vi havde fri, det blev
til mange venskaber i de komne år.
Der skulle så bare lige gå ca. 10 år før
jeg rundende de 10.000 km igen på en
sommer, havde så lige været forbi en
Virago 750, og kører nu en Midnight
Star 1300.
Efter et par år, hvor vi sejlede hjem fra
træf på sjælland, faldt vi i snak med
et andet par fra Århus. Vi blev enige
om, at det kunne være sjovt, hvis vi
resten af dagen. 10 dage på sygehuset,
så var jeg hjemme igen, og med stor
støtte fra Maj-britt, familie og ikke
mindst alle mine biker venner, både
nær og fjern, har gjort at jeg skulle i
gang, så hurtig som muligt, men ting
tager tid.
Jeg skulle starte i kravle stadiet igen,
men små gåture er blevet til lange, løb
er også kommet ind og genoptræning
på Randers sygehus hjælper rigtig
meget, og så lige i dag gik jeg og hørte
nogle af mine gamle LP-plader, det fik
pulsen op at køre, og selv om sneen
falder lige så stille uden for, kommer
jeg til at tænke på, at nu skal jeg snart
ud at køre mc igen, det har vi jo snart



News

kunne starte en klub i Århus området.
Det gjorde det andet par og Virago
Østjylland blev født. Det blev hurtig
en klub med ca. 50 medlemmer, der
de første 4-5 år kørte meget rundt i
landet og altid en 10-15 stykker, så
vi var tit en fest i festen, skønne tider
skal jeg huske at sige .I dag bliver vi
meget sjældent 5 der drager af sted,
og derfor er det skønt, at der blev
knyttet så mange venskaber rundt om
i landet. Man møder altid en med et
smil og en stor krammer.
ZZ-Top kører på grammofonen, og
solen skinner, og jeg opdager at jeg
sider med et smil på læberne, er det
musikken eller alle de gode billeder



der farer forbi i
tankerne, og ja
der er mere at
fortælle.
Virago Østjylland er i dag en
lille skøn klub,
der elsker gul
gajol, som vi
nyder når vi
mødes i weekenderne, til
klubbens egne
arrangementer ø-tur, Skt.
Hans, m.m.
Prinsetræf
holder vi for dk. klubben på Touring
Camp, hvert år, (en skam du ikke
har været med endnu) som noget nyt
holdt Østjylland Træf for generalforsamlingen i 2011. Det gav blod på
tanden, for at holde flere træf på marken, jeg har fået plantet lidt flere træer
og gravet et 3 meter dyb og 30 meter
langt hul for at få den helt rigtige bål
plads, (griner)
Jamen hvad skal der så ske i år. Jeg
skal til generalforsamling på Sjælland,
og hvis vi alle gjorde det, ca. 500, kunne vi drikke dem tørre for øl, og sikken en fest det kunne blive, (men det
bliver nok kun de gamle hoveder som
sidst, ca. 50 der kommer) men vi har
det skide skæg, Så er der pinsetræf på
Touring Camp, og ja det er en rigtig
camping plads,
hvor, - hvis du er
hurtig - du kan
leje hytter, hvis du
ikke er til telt, tilm.
til undertegnede,
så kan jeg nok få
lov til at spærre et
stykke af, så vi kan
ligge på samme
område. Fedt kan
du også se det for
dig - 500 telte. Der
skal findes en stor
grill.
I 2011 drog Østjylland til Jels, for at

hjælpe med International Træf, nok
det største træf der er holdt i Virago
klubbens historie. Ca. 600 bikere, en
lang weekend med mange vagter,
men stort sammenhold i klubben for
at få det til at køre, drog træt hjemad
søndag eftermiddag, og fik lige en
lille lur på mc’en omkring Vejle (ikke
så fedt)
I år skal vi så til Ø-land, da det er
Sveriges tur til at holde International Træf. Nogle af os drager af sted
weekenden før, for at holde ferie i
sommerhuset midt i Sverige, håber
på godt vejr og vi bliver rigtig mange.
Det kunne være sjovt hvis vi kunne
blive flest danskere, der plejer altid at
være flest englændere.
Sommerferie gik i 2011 til Prag, i år
køres der til Kroatien og er stadigvæk
under planlægning, lidt af det jeg går
og glæder mig til i 2012. Eftersom UB
40 kører på grammofonen og jeg er
begyndt at sidde og vrikke frem og
tilbage på stolen er det nok bedst at
jeg holder her, inden det bliver til en
fest. Det kunne ellers være hyggeligt
med gamle lper, med sus og skratten
imellem numrene.
Fruen kommer også snart hjem fra
arbejde og jeg er ikke færdig med at
støvsuge.(Enigma er næste plade på
grammofonen)
Ha det godt alle og pas nu godt på
hinanden og jer selv til vi ses på ryggen af vore mcer.

News

Side 9 cyklerne

En dejligt stemningsbillede.
Indsendt af Biker Jens(794)

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



Septembertræf
I

F
Æ
L
L
E
S
T
U
R

vores
Klubhus
Forum Kirkevej 53
6710 Esbjerg N

10

L
Ø
R
D
A
G

År
Træfpladsen
Er åben fra kl 16
Gerne
Tilmelding
El. SMS
På TLF 23966650

Øl og diverse
Til
Venlige
Custom priser
10

2

Morgenmad
Og

Aftensmad
Til

Custom prisen

X
L
E
V
E
N
D
E
M
U
S
I
K

News

Medlemsnyt
Så begyndte vi en ny sæson og
vejret har allerede vist sig fra den
gode side.
En hver ny sæson begynder med
at opkræve restance kontingent,
så står dit medlemsnummer på
listen, så er din kontingent indbetaling ikke registreret. Det kan
der være mange grunde til , men
hvis du forsat ønsker at modtage
Virago News kontakt da venligst
den medlemsansvarlige (E -mail
adresse + tlf. nummer findes andet
sted i bladet ) , så vi kan få bragt
sagen i orden ellers bliver dette
nummer af News, dit sidste !
HUSK:
AT FÅ BETALT DIT KONTINGET.
DER ER VEJLEDNING PÅ HJEMMESIDEN.
GENERALFORSAMLING D. 11-13
MAJ 2012 I DIANALUND.
Vi ses på landevejene. Aude 808
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2865

2870

2881

2883

2912

2921

2929

2964

2971

2974

2985

2991

2992

3017

3027

3032

3036

3063

3066

3074

3085

3093

3109

3132

3141

3142

3147

3150

3162

3166

3170

3177

3180

3188

3191

3192

3200

3201

3206

3208

3209

3226

3228

3229

3230

3233

3236

3237

3240

3245

3247

3250

3264

3270

3272

3273

3274

3277

3280

3281

NYE MEDLEMMER
På den positive side kan vi sige velkommen til nogle nye medlemmer:
Kenth Lindgaard, Odense
Benjamin Borup, Randers
Inga Sørensen, Skive
Flemming Larsen, Kirke Hyllinge

Lars Stig Løvkvist, Næstved
Lis Evy Løvkvist, Næstved
Johnny Dufour, Næstved
Bjarne Staarup, Fakse
Henrik Bronke, Næstved
Dennis Petersen, Haslev

Jim Vamholst, Kgs. Lyngby
Jonna Bohn, Næstved
Bjarne Taagefelt, Valby
Peter Haack, Næstved
Klaus Jacobsen, Rødovre
Richard Ploug, Gedser

NYT FRA YAMAHA: MOBILITETSSERVICE
Yamaha løfter i dag sløret for et
skræddersyet koncept til ejere af
Yamaha motorcykler, der har kørt 5 år
eller mere.
Dette koncept er gjort for at tage
ekstra hånd om de kunder, der ikke
længere har glæde af de 5 års Yamaha
garanti.
Til dem tilbyder Yamaha nu faste lave
priser på servicering og vedligeholdelse af alle Yamaha motorcykler, der
er mere end 5 år gamle.

Konceptet hedder ”Yamaha 5 plus
mobilitetsservice”, og inkluderer
arbejdsløn, olie-filter skift og gennemgang på hele 15 punkter.
Desuden giver Yamaha et helt års
GRATIS abonnement på vejhjælp,
udelukkende ved at Yamahas speciel
uddannede mekanikere udfører et
5 plus service. Et sådant vejhjælps
abonnement udgør alene en værdi af
800,- inkl. moms.
Der gøres naturligvis brug af originale
dele – samt Yamalube olie specielt til

motorcykler med stemmegaffel logo.
Prisen for et ”Yamaha 5 plus mobilitetsservice” inkl. gratis vejhjælp er
bare 1.695,- inkl. moms.
Ved afhentning efter 5 plus service
får kunden naturligvis serviceskema
udleveret i underskrevet stand, som
garanti for at motorcyklen er grundigt
gennemgået.
Hør meget mere hos en af landets 14
autoriserede Yamaha MC forhandlere,
eller læs mere på www.yamaha-motor.dk
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Et helt nyt BikeGear.dk …..

Ny web-shop

Vi har netop lanceret et nyt layout på vores shop BikeGear.dk, som, vi håber, vil tilgodese vores kunders
ønsker og behov for en brugervenlig og spændende
web-shop, og som, vi synes, præsente-rer vores varer
på en meget bedre måde.
Den gamle internetbutik var ved at være forældet og
med denne nye løsning har vi alle de muligheder, der
forlanges af en moderne internetbutik. Vi kan lave
kampagner og klubaftaler, tilbyde betaling også via
bankoverførsel, få visning af relaterede produkter og
udsende elektronisk nyhedsbrev med tilbud og nyheder ligesom løsningen indeholder en B2B mulighed.
Vi tror på, at vi med denne satsning har en shop, som
vil tilgodese vore kunders ønsker og behov mange år
frem.

Træfsæt – nemt og bekvemt

Slut med store oppakninger, tanktasker og bred last, når turen går til træf. Et nyt initiativ gør det nemlig endnu nemmere at tage til motorcykeltræf.
Tilbuddet går i sin enkelhed ud på, at man som træfgæst kan forudbestille et sæt træfudstyr hos os og få det leveret på
træfpladsen. Et træfsæt kan f. eks. bestå af: telt, sovepose, liggeunderlag og en træfstol med armlæn og dåseholder.
Kan to sove sammen, kan dette gøres for en pris af kr. 275,- per person - og så er det leveret.
Ønsker man at sove alene, kan der naturligvis købes et ekstra telt. Der kan også købes andet udstyr, som er nyttigt på
træfpladsen. Når bestillingen afsluttes på BikeGear.dk, skal der bare vælges, hvilket træf udstyret ønskes leveret på.
Læs mere om dette tilbud på BikeGear.dk

Kevlar MC-jeans fortsat til kun 695,- kr

Vi fortsætter med at sælge kevlar MC-jeans, som vi har meget stor succes med i
shoppen, mens vi lader almindeligt motorcykeltøj udgå af vort sortiment.
Kevlar MC-jeans kan vi også i år holde på en pris a kr. 695,Ophør af almindeligt motorcykeltøj
Der er lige nu mulighed for at gøre en rigtig god handel på restpartiet af almindeligt motorcykeltøj. Vi holder udsalg og sælger ud til rigtig gode priser. Check ud
på BikeGear.dk for priser og restlager.

Facebook

BikeGear.dk har naturligvis også fået en side på Facebook. Klik ind på www.facebook.com/bikegear.dk og ”like” os.
Vi planlægger nogle små konkurrencer med fine præmier, som kun bliver for vore facebook venner.
De bedste hilsner
Claus

BikeGear.dk
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Virago MC Club Danmark
Generalforsamling 2012

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Dagsorden ifølge vedtægterne:

Virago MC Club Danmark
Lørdag d. 12 maj 2012 kl. 11.00 hos
MC-Turklubben, Holmevejen 4, 4293
Dianalund

1. Valg af dirigent, referent samt to
stemmetællere.
2. Formandens beretning og godkendelse.
3. Regnskabets aflæggelse og godkendelse.
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter.
6. Valg af formand.
7. Valg af to revisorer.
8. Eventuelt.

Vær opmærksom på at der ikke
bliver omdelt kopier af vedtægter og
regnskab på generalforsamlingen.
Du bedes derfor medbringe News eller tage midtersiderne ud og medbringe dem..

Der er ikke indkommet nogle forslag
til denne generalforsamling

Vedtægter for Virago MC Club Danmark 2011
§ 1 Landsforeningens navn

Stk. 1 Landsforeningens navn er
Virago MC Club Danmark.
Stk. 2 Landsforeningen er stiftet den
30. august 1990.
Stk. 3 Landsforeningens postadresse
er lig med formandens adresse.

§ 2 Landsforeningens formål

Stk. 1 Landsforeningens formål er at
gavne Virago-ejeres interesser på bedste måde. Virago MC Club Danmark
har en overordnet og koordinerende
funktion i forhold til lokalafdelingerne.
Stk. 2 Udover at varetage medlemmernes fælles interesse for Viragoen
udgiver foreningen også medlemsbladet ”Virago News”.

§ 3 Medlemmer

Stk. 1 Som medlemmer kan optages
myndige ejere og brugere af motorcykel mærket YAMAHA Virago, Star
samt nært beslægtede YAMAHA
modeller.
Stk. 3 MC-klubber, enkeltpersoner og firmaer, som ønsker at støtte
landsforeningen, kan opnå passivt
medlemskab og kan derved deltage i
arrangementer. Kontingent for passivt
medlemskab er lig normalt kontingent.
Stk. 4 Medlemmerne er ikke person-
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ligt ansvarlige for landsforeningens
forpligtigelser. Kun den til enhver
tid tilstedeværende foreningsformue
hæfter for disse.

§ 4 Generalforsamling

Stk. 1 Landsforeningens højeste
myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år sidste lørdag i maj. Ifald
generalforsamlingen falder sammen
med Pinsen rykkes generalforsamlingen automatisk til 2. lørdag i maj.
Stk. 2 Stemmeret på generalforsamlingen opnås først efter et års
medlemskab, og kun ved personligt
fremmøde. Fuldmagt kan ikke anvendes. Passive medlemmer har ikke
stemmeret.
Stk. 3 Der indkaldes af bestyrelsen
med mindst 14 dages varsel.
Stk. 4 Med indkaldelsen følger en
dagsorden der mindst indeholder
følgende punkter:
1. Valg af dirigent, referent samt to
stemmetællere.
2. Formandens beretning og godkendelse.
3. Regnskabets aflæggelse og godkendelse.
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter.
6. Valg af formand.

7. Valg af to revisorer.
8. Eventuelt.
Stk. 5 Der foretages skriftlig afstemning når det drejer sig om valg til
bestyrelse, om lovændringer og hvis
mindst 10% af de fremmødte kræver
det. Ved personvalg dog kun hvis der
er mere end en kandidat.
Stk. 6 Alle beslutninger træffes ved
simpelt stemmeflertal, dog kræver
lovændringer 2/3 majoritet blandt de
fremmødte medlemmer.
Stk. 7 Beslutning om foreningens
opløsning kræver ¾ af samtlige
medlemmers samtykke. I tilfælde af
landsforeningens opløsning går et
eventuelt kasseoverskud og klubbens
øvrige midler til MC interesseorganisationen DMC.
Stk. 8 Forslag der ønskes behandlet
på gene-ralforsamlingen skal være
bestyrelsen i hænde senest 1. marts.
Rettidigt ind-komne forslag skal
bringes i sidste ”Virago News” inden
generalforsamlingen.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes hvis et flertal
i bestyrelsen ønsker det eller hvis ¼
af medlemmerne overfor bestyrelsen
skriftligt forlanger det, med angivelse
af de spørgsmål der ønskes behandlet.

Virago MC Club Danmark
Generalforsamling 2012

Stk. 2 Hvis en bestyrelse opløses på
en generalforsamling kan et flertal af
bestyrelsen på samme generalforsamling kræve opløsningen af bestyrelsen behandlet på en ekstraordinær
generalforsamling. En sådan ekstraordinær generalforsamling afholdes
senest 14 dage efter den ordinære
generalforsamling. Bestyrelsen er at
betragte som ikke opløst indtil den
ekstraordinære generalforsamling.

§ 6 Landsforeningens ledelse

Stk. 1 Landsforeningens ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 5
medlemmer,som vælges på følgende
måde: 2 personer vest for Lillebælt, 2
personer øst for Storebælt og 1 person
fra Fyn og øerne. Valget foregår på
følgende måde: De fremmødte vælger
deres bestyrelsesmedlem blandt de
opstillede fra deres region.
Stk. 1 A Regionerne indstiller selv
deres kandidater til bestyrelsen.
Stk. 1 B Såfremt en region ikke kan
opstille kandidater til bestyrelsen,
vælges kandidaterne iblandt og af den
samlede Generalforsamling
Stk. 2 Formanden vælges af generalforsamlingen blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 3 Genvalg kan finde sted.
Stk.4 Bestyrelsen konstituerer sig.
Bestyrelsen overtager 14 dage efter
generalforsamlingen ansvaret for
foreningens ledelse af den afgående
bestyrelse, såfremt denne ikke har
forlangt ekstraordinær generalforsamling jvf. § 5 stk. 2.
Stk. 5 Bestyrelsen udpeger en kasserer, denne behøver ikke være medlem
af bestyrelsen.

§ 7 Bestyrelsen

Stk. 1 Formanden eller to bestyrelsesmedlemmer indkalder til bestyrelsesmøde så ofte det skønnes nødvendigt.
Stk. 2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når et flertal inkl. formanden er til
stede. Mødeform er valgfri.
Stk. 3 Over forhandlingerne udfærdiger sekretæren et referat. Eventuelle
mindretal har krav på at få deres
mening med i referatet. Referatet vil
blive offentliggjort.

Stk. 4 Skulle et bestyrelsesmedlem
få forfald i sin valgperiode indtræder
suppleanten.
Stk. 5 Bestyrelsen kan ekskludere et
medlem, hvis forhold har vist sig at
være uforenelige med medlemmernes
berettigede krav på ordnede forhold.
Stk. 6 Clubrygmærker o. lign. vil
blive betegnet som uforenelig adfærd.
Stk. 7 Bestyrelsesmedlemmer sidder
perioden ud, hvis han/hun flytter ud
af regionen han/hun repræsenterer.
Stk. 8 Hvis formanden går af, rykker næstformanden op som formand,
og den afgående formands suppleant
træder ind i bestyrelsen som menigt
medlem.
Stk. 9 Ny formand vælges på næste
generalforsamling.
Stk. 10 Alt bestyrelsesarbejde er
vederlagsfrit, dog betaler VMCCDK
kørselsudgifter og let forplejning
o.lign. udgifter i forbindelse med
bestyrelsesarbejdet

§ 8 Økonomi

Stk. 1 Til dækning af landsforeningens udgifter betaler hvert medlem
et årligt kontingent, som foreslås af
bestyrelsen, men fastsættes og besluttes af generalforsamlingen. Kontingentet kan dog max. ændres med 25%
i forhold til det foregående år.
Stk. 2 Ved indmeldelse indbetales et
gebyr der fastsættes af bestyrelsen.
Stk. 3 Tilbagebetaling af dele af
kontingent og indmeldelsesgebyr, kan
ikke finde sted.
Stk. 4 Kontingentet forfalder til
betaling den 5. januar. Er kontingentet
ikke rettidigt indbetalt, mister man
sin stemmeret til den førstkommende
generalforsamling. Er man mere end
1 måned i restance slettes medlemskabet.
Stk. 5 Bestyrelsen kan lade foretage
uanmeldt kasseeftersyn.
Stk. 6 Landsforeningens regnskabsår
følger kalenderåret.
Stk.7 Revisor skal revidere årsregnskabet i overensstemmelse med god
revisorskik, herunder skal foretages
kritisk gennemgang af foreningens
regnskabsmateriale og dens forhold i
øvrigt.

Stk. 8 Årsregnskabet skal opgøres således, som god regnskabsskik tilsiger
såvel med hensyn til vurderingerne
af posterne i status som vedrørende
regnskabets specifikation, opstilling
og posternes benævnelse.
Stk. 9 Foreningens reviderede regnskab offentliggøres på foreningens
hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Senest
14 dage efter generalforsamlingens
afholdelse, offentliggøres bestyrelsens
beretning samt referat af generalforsamlingen, ligeledes på foreningens
hjemmeside.
Stk. 10 Foreningens godkendte
regnskab, bestyrelsens beretning og
generalforsamlingens referat offentliggøres i førstkommende udgave af
Virago News efter generalforsamlingens afholdelse

§ 9 Lokalafdelinger

Stk. 1 Oprettelse af en lokalafdeling
forudsætter godkendelse af landsforeningens bestyrelse. En lokalafdeling
skal bestå af mindst 10 personer, som
er medlem af landsforeningen samt
ejer og/eller bruger af en af landsforeningen godkendt motorcykel.
Stk. 2 Lokalafdelingerne forpligtiger
sig til mindst én gang hvert andet år
at afholde et åbent arrangement for
landsforeningens medlemmer. Dette
kan være i form af et selvstændigt
træf, eller et træf afholdt i forbindelse
med generalforsamlingen, en udstilling, en fællestur eller et lignende
arrangement. Evt. økonomisk støtte
gives af landsforeningens bestyrelse
efter gældende retningslinier.
Stk. 3 Lokalforeningernes bestyrelser
forpligtiger sig til, en gang årligt eller
på forlangende af landsforeningens
bestyrelse, at indberette antallet af
medlemmer med godkendte motorcykler til landsforeningens bestyrelse.
Stk. 4 Såfremt en lokalklub ikke længere overholder ovennævnte krav, kan
landsforeningens bestyrelse vælge at
behandle lokalklubbens berettigelse
som lokalklub under Virago MC Club
Danmark.
Stk. 5 Eventuelle tvister lokalafdelingerne imellem, ordnes af de respek-
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tive involverede bestyrelser.

§ 10 Arrangementer

Stk. 1 Der afholdes internationalt
træf i samarbejde med europæiske
Virago MC klubber. Lokalklubber
som ønsker at få træffet, skal ansøge
lands-foreningens bestyrelse skriftligt
herom senest 6 uger før den ordinære
generalforsamling året før, således
at afgørelsen kan offentliggøres på
generalforsamlingen.

§ 11 Kludebutikken

Stk. 1 Kludebutikkens bestyrer vælges af landsforeningens bestyrelse.
Stk. 2 Bestyreren varetager salg af
landsforeningens tøj, Danmarks Buen
og Virago mærket kan kun købes af
medlemmer.
Stk. 3 Bestyreren sørger selv for at
indhente tilbud på nyt tøj og lignende.
Stk. 4 Alt indkøb af nye artikler skal
først godkendes af landsforeningens
bestyrelse.
Stk. 5 Landsforeningens bestyrelse
fastsætter priser på det udvalgte tøj.
Stk. 6 Kludebutikkens regnskabsår
følger kalenderåret.
Stk. 7 Kassereren for landsforeningen
kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.
Stk. 8 De valgte revisorer for landsforeningen er samtidigt revisorer for
kludebutikken.

Regnskab Internationalt Træf i Jels 2011
Debet

Betalt fra vores almind
Kredit
foreningskonto
Design træfmærke
kr.
Betalt fra v
foreningsk
Design træfmærkekr.
1.000,00
Kørsel bestyrelse
Betalt fra den specielt
Kørsel bestyrelse
538,65
konto
Rente
kr.
10,80 oprettede træf
Betalt
fra d
Rente
kr.
10,80 oprettede
Møde
kr.
1.590,90
Møde
kr.
1.590,90
Rente
kr.
11,23 Betalt kontant under tr
kr.
11,23 Betalt kon
Alkotester Rente
kr.
3.000,00
kr.
Forplejning Alkotester
kr.
408,00 3.000,00
Forplejning
kr.
408,00
Hjælpermøde
kr.
690,55
Hjælpermøde
kr.
690,55
Gaver
kr.
748,45
Gaver
kr.
748,45
Mobilnummer
kr.
118,00
kr.
118,00
Armbånd Mobilnummer
kr.
2.681,25
Armbånd
kr.
2.681,25
Ølkort
kr.
2.450,00
Ølkort
kr.
2.450,00
Plastkrus etc
kr.
6.478,52
Plastkrus
etc
kr.
lotterigevinster
kr.
14.915,00 6.478,52
lotterigevinster
kr.
14.915,00
Forskud Jels
Brugs
kr.
5.000,00
Forskud Jels Brugskr.
kr.
Plastkrus etc
378,50 5.000,00
Plastkrus etc
kr.40,00
378,50
Gebyr Veksling
kr.
Gebyr Veksling
kr.
Euro
kr. 40,00 19.439,50
Euro
kr.
19.439,50
Indtægt i dkk
kr.
123.390,00
Indtægt i dkk
kr.
123.390,00
HPDH
kr.
12.000,00
HPDH
kr.
Porto
kr.
111,00 12.000,00
Porto
kr.
111,00
porto
kr.
380,95
porto
kr.
alkotester retur
kr. 380,95 3.000,00
alkotester retur
kr.
3.000,00
Tøjkøb Bikegear
kr.
17.572,50
Tøjkøb Bikegear kr.
kr.
Tryk Programmer
340,60 17.572,50
kr.67,90
340,60
papirvarer Tryk Programmer kr.
papirvarer
kr.
67,90
lotterigevinster
kr.
1.203,12
lotterigevinster
kr.79,90 kr.
1.203,12
Kontorartikler
kr.
79,90
Kontorartikler
kr.
79,90
Boogie
kr.
9.500,00
kr. 79,90 kr.
9.500,00
kr.
9.500,00 kr.
Trobadur Boogie
kr.
2.700,00
kr.
2.700,00 9.500,00
kr.
2.700,00 15.000,00
kr.
2.700,00
Halleje etc Trobadur
kr.
15.000,00
kr.
Halleje
etc
kr.
15.000,00
kr.
15.000,00
Jels Motel og
Sportscenter
kr.
144.960,00
kr.
144.960,00
kr.
144.960,00
kr.
Fyrværkeri Jels Motel og Sportscenter
kr.
3.000,00
kr.
3.000,00 144.960,00
kr.
3.000,00 kr.
Brandvagt Fyrværkeri
kr.
1.200,00
kr.
1.200,00 3.000,00
kr.
1.200,00 kr. 500,00 1.200,00
Bueskytter Brandvagt
kr.
500,00 kr.
kr.
500,00
Leje af telt Bueskytter
kr.
600,00 kr. 500,00 kr. 600,00
Leje
af
telt
kr.
600,00
kr.
600,00
Leje af campingvogn
kr.
500,00 kr.
500,00
kr.
500,00
Toiletvogn Leje af campingvogn
kr.
4.822,44
kr. 500,00 kr.
4.822,44
Toiletvogn
kr.
4.822,44 kr. 750,00 4.822,44
Leje af kølevogn
kr.
750,00 kr.
af kølevogn kr.
kr.
750,00
Afhentning iLeje
Billund
200,00 kr. 750,00 kr. 200,00
Afhentning i Billundkr.
kr.
200,00
Flagalle
900,00 kr. 200,00 kr. 900,00
kr.
900,00
AfmærkningFlagalle
kr.
197,50 kr. 900,00 kr. 197,50
Afmærkning
kr.
197,50 kr.
197,50
Ifølge bilag Jelsi
kr.
6.277,00
Ifølge bilag Jelsi kr.
kr.
6.277,00 1.500,00
Forskud Jelsi
1.500,00
kr.
Forskud Jelsi
kr.
1.500,00 kr.
1.500,00
Koda
kr.
2.414,50
Koda
kr.
2.414,50
Øl
kr.
47.176,65
kr.
47.176,65
Jels Brugs Øl
kr.
11.074,00
Jels Brugs
kr.
11.074,00
Mærker
kr.
17.255,38
Mærker
kr.
Rør til alkotester
kr.
437,53 17.255,38
Dette er endnu ikke ud
Rør til alkotester
kr.
437,53
til kludebutikken
lotterigevinster
kr.
200,00
Dette er e
til kludebu
lotterigevinster
kr.
Kasseoptælling
kr. 200,00 1.170,00
Kasseoptælling kr.
Transport kabeltromler
AnnonceringTransport kabeltromler
kr.
Annoncering
Plakater
kr.
Plakater
I alt
kr.
I alt
Over/underskud
Over/underskud
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Kredit

Debet
1.000,00
kr.
538,65
kr.

Overskud lotteri
Overskud lotteri

kr.
1.170,00
1.937,50
kr.
930,00 1.937,50
kr.
930,00
3.750,00
kr.
3.750,00 333.431,37
349.576,29
kr.
kr.
349.576,29 kr.
333.431,37
kr.
-16.144,92
kr.
-16.144,92
kr.

Hvis kludebutikken ka
overtales til Hvis
at købe
klude
8.776,25 effekterne tilbage
overtales t
kr.
8.776,25 effekterne
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Regnskab 2011 for Virago MC Club Danmark
































TILFØJET AF REDAKTIONEN OG
KASSERER.:
Der er på side 16 indsat ”regnskabet” for
det Internationale træf i Jels. Regnskabet
viser udelukkende de forskellige poster og
kan ikke direkte genfindes i regnskabet for
Virago MC Club Danmark 2011.

Bente Tassing har følgende kommentarer
til regnskabet:
Jeg har gennemgået ovennævnte regnskab,
som revisor, hvilket vil sige, der er taget
stikprøver.
Gennemgangen har givet anledning til
følgende bemærkninger:

På generalforsamlingen 2011 blev der
valgt 2 interne revisorer. Bente Tassing(2997) og Bjarne Madsen(1732).
Bjarne har forrygende travlt med forretningen og har derfor efter mange år i
klubben valgt ikke at forny medlemskabet. Bjarne har derfor ikke gennemgået
regnskabet. For at sikre en tilstrækkelig og
uvildig gennemgang er Ole Nyhøj(1901)
trådt til og har gennemgået tallene.

Generelt et smukt og veludført arbejde.

Ole Nyhøj har ikke haft kommentarer til
regnskabet.

Jeg vil dog foretrække, at alle bilag sad i
nr. orden under samme fane, da det vil
gøre mit arbejde lettere. Men hvis det
andet er bedre for dig, så ok for mig.
Diverse indtægter – konto 2400:
Bilag 11070 kr. 186.409,84 indgang,
ølkort, lotteri etc.
Jeg har ingen mulighed for at efterprøve
beløbet og derfor må jeg tage forbehold
herfor.

Ovennævnte er også gældende for bilag
11043. Indsættelse i Andelskassen kr.
123.390,Ord. Generalforsamling – konto 3200:
Bilag 11033 kr. 19.330 tilskud m.v. til
Virago Østjylland.
Jeg har ingen mulighed for at kontrollere
bilaget, da jeg i princippet ikke kan se,
hvem konto 7110-1128776 tilhører.
Afskrivning – konto 4750:
Bilag 11103 kr. 750,-. Hvad er det som
bliver afskrevet ?
Jeg kan ikke se, at der er opført noget
under aktiver, som umiddelbart giver
anledning til en afskrivning, med mindre
det er kludebutikken.
Jeg vil gentage, at min revision kun dækker stikprøver.
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Vi var seks gode venner, som tog af sted på noget, der skulle vise sig at blive et sandt

Motorcykel-mareridt
Af Claus(2945)
-I må da indrømme, at I aldrig ville
opleve alle disse ting, hvis ikke det
var på grund af min GPS, forsvarede
han sig, og vi andre nikkede pædagogisk overbærende. Da vi omsider
efter påfyldning af benzin og endnu
en rundtur i Pottsdams omegn havnede på den rette campingplads, fik
vi et fortrinligt måltid aftensmad.
Birger og Marianne ophører aldrig
med at overraske, når det drejer sig
om oppakning på motorcyklerne på
vores fællesture. Udover den almindelige ekvipage, man almindeligvis
medbringer på den slags ture, har de
alverdens ejendommeligheder medbragt, man normalt aldrig ville have
med i sine overvejelser, når man skal
på tur. Eksempelvis er petanquespil
(vægt 5 kilo) og opvaskebalje et par af
dem. Denne gang havde de imidlertid
overgået sig selv. Birger havde fundet
det formålstjenligt at medbringe en
bordgrill på størrelse og i omfang
som en halv olietønde, et remedium,
som nu gjorde ham i stand til at stege
kød og grøntsager til seks personer.
Da vi om aftenen havde indtaget
maden sammen med et par flasker

rødvin, blev vi enige om at droppe turen til Prag. På sin lille iPhone havde
Birger set, at det ville blive styrtregn
i Prag hele den kommende uge, og vi
blev enige om at ændre den fastlagte
kurs og køre mod Harzen, da dette
stort set var det eneste sted i Europa,
hvor det ikke regnede. Det var naturligvis dejligt at blive opdateret med
vejret omkring, men på et tidspunkt

fik Birgers entusiasme med den lille
skærm Marianne til at udbryde: ”Man
skulle have været en mobiltelefon,
sikke meget opmærksomhed man
ville have fået.”
Birger startede dagen med at taste
ind på GPS og udbrød forundret, at
der ikke var særlig langt til Goslar,
hvilket fik Leif til at glæde sig over, at
vi så ville være tidlige fremme. Men
også denne dag blev vi overrasket
over omkørsler og vejarbejde, hvilket
medførte at vi først relativt sent ankom til Goslar og herfra kørte videre
til Hahnenklee, hvor den ønskede
campingplads var placeret. Vi fandt
en fremragende plads på toppen i det
bagerste hjørne af pladsen, fuldstændig ugenert. Et sted, hvor vi kunne
snakke så længe, vi ville om aftenen
og starte vores motorcykler helt uden
at genere nogen andre i området. Det
virkede i det hele taget som det perfekte sted at placere os, men vi skulle
blive klogere.
Onsdag kørte vi til Bloksbjerg, hvor
vi vandrede i naturskønne områder, selvom det kuperede terræn var
temmelig hårdt for de gamle ben.
Dette område var tidligere kendt som
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mødestedet for alverdens hekse, mens
efter foreningen af det øst- og vesttyske er dette område blevet naturpark,
og heksene er forvist til byen Thale.
Torsdag skulle vi, efter tidligere tiders
forgæves forsøg besøge ørneborgen
eller som stedet retsmæssigt hedder Burg Falkenstein. Vi tog det lille
turisttog op til borgen, da de to kilometer opad synes at være for anstrengende at gå. Udover en del mennesker
som gik rundt i middelalderdragter,
var stedet også kendt for sine falkonerer, og klokken tre om eftermiddagen
ville der være opvisning med disse
fugle. Min kone var alt andet end begejstret for dette, da hendes forhold til
alle fugle stort set er som de fleste andres til edderkopper og slanger. Hun
er decideret rædselsslagen for al slags
baskende fjerkræ, men jeg lovede at
holde hende i hånden og passe på

hende. Det var da
også en imponerende opvisning
med en kæmpe
stor hornugle, der
landede på falkonerens handske.
Herefter slap de
en stor falk ud,
som imidlertid
ikke frivilligt
vendte tilbage til
sit fangenskab,
hvilket man vel
næppe kan bebrejde den. Den
svævede majestætisk over den
store borg, indtil
man kastede en
halv kylling ned
i et lille bassin på
græsset. Det var
fantastisk at opleve den mægtige
fugl suse gennem luften med
samme hastighed
som en Virago
for fuld hane, for
derefter gribe
kyllingen i vandet og lette igen. Samtidig havde man sluppet en mindre
falk ud og den fløj fra borgmuren ned

og landede graciøst på falkonerens
handske, men da han igen sendte den
af sted, var det som om det tossede
stykke fjerkræ kunne fornemme
min kones angst og susede ned mod
hende. Jeg vidste, at vilde fugle stort
set aldrig angriber mennesker og at
de kan bevæge sig med større præcision i luften end vi andre på jorden.
Derfor blev jeg siddende helt ubevægelig. Jeg kunne dog mærke fuglens
vingefjer ramme mine solbriller, da
den baskede hen over os, og jeg tvivler på, at Bente ligefrem var begejstret
for situationen. Da opvisningen var
slut, vandrede vi tilbage til motorcyklerne og kørte hjemad. Turen mellem
Goslar og Hahnenklee er enhvers
bikers drøm om perfekte kurver og
stigninger, så selvom konerne sad på
bagsædet med forårsløg og kantareller i skødet, kunne vi ikke nære os,
for at brage afsted gennem de mange
sving. Efter at have fået skiftet de
oprindelige fodplader på Dragstaren
ud med fremrykkersæt, havde den
fået en langt større frihøjde, hvilket
gjorde den i stand til at gå helt ned i
svingene. Med et var tre halvgamle
mænd blevet forvandlet til nogle rigtige drengerøve.
Nu ville nogen måske hævde at det
er ganske overdrevent at kalde denne
tur for et motorcykelmareridt, men
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allerede dagen efter begyndte vores
ubehagelige oplevelser. Vi havde
besluttet os, for at køre ind til byen
Wernigerode, og da vi fortsat ønskede
at vores motorcykler og beklædning
skulle befinde sig et sikkert sted,
kørte vi ind i den første og bedste parkeringskælder. Nogle personer i det
sydjyske ville sikkert med det samme
have forstået ud fra skiltenes tekst, at
det ikke var tilladt at parkere motorcykler i den pågældende kælder,
men for ikke tyskkyndige personer
som vi, havde det været at foretrække
hvis man havde valgt at placere et
piktogram af en motorcykel med en
streg over eller i det mindste bruge
ordet verboten neden under. Ingen
af disse symboler var dog anvendt,
så Birger startede med at brage ind i
kælderen på en Roadstar, hvis lydpotter kunne vække selv de døde til live.
Manden bag glasruden i kælderen
var helt oppe i det røde felt, da Leif
og jeg trillede ind. Vi var ikke desto
mindre kommet forbi bommen og var
nu ganske ud af stand til at komme
ud. Som sagt er ingen af os særlig
velbevandret i det tyske sprog, men
den magre mand med cykelstyrsoverskæggets retorik var ikke til at tage
fejl af. Efter at have udstødt en lang
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række af sit lands værste gloser over
os, for han op til anden sal, hvor Birger i mellemtiden havde gjort holdt.
Her rev han billetten ud af Mariannes
hænder, alt i mens han udstødte de
samme forbandelser over hende. Efter
min bedste overbevisning var hans
reaktion ganske ude af proportioner
med situationen, måske fordi han
var en gammel partifunktionær, som
efter en mangeårig placering højt i
det østtyske bureaukrati havde fundet
sin plads i det nye system, hvor han
kunne udøve sin magt overfor de
uskyldige trafikanter. Vi viste dog alle
overbærenhed overfor hans hysteriske
optræden og kørte hen til udgangsbommene efter hans anvisning. Herefter fik han manuelt åbnet bommene
fra sit glasbur. Først kørte Leif og lige
efter ham, kørte jeg ud. Det var først,
da Birger skulle ud, at det gik galt.
Om den hysteriske mand bag glasruden ikke syntes, at vi fik bevæget os
hurtigt nok ud, eller om disse bomme
automatisk gik ned efter et stykke tid
er uvist. En kendsgerning er det dog,
at bommen gik ned, ramte Mariannes hjelm og derefter rev hende af
motorcyklen. Jeg registrerede dette
uheld først og fremmest, fordi jeg
hørte Birgers motorcykel speede

op og lyden af skrigende dæk mod
betongulvet. Jeg nåede lige akkurat at
vende mig om, og se Marianne ligge
på gulvet med ansigtet nedad. Jeg tror
aldrig i mit liv, at jeg har set Birger så
rasende, og det krævede ikke så lidt
pædagogiske evner at tale ham fra at
banke manden sønder og sammen.
Den hysteriske mand kom farende ud
fra sit glasbur, blot med den ændring
at hans hysteri nu var forvandlet
til skræk. Synet af Birger, som kom
brusende imod ham, alt i mens jeg
prøvede at tale ham til fornuft, havde
tilsyneladende gjort et vist indtryk
på ham. Skyndsomt fortrak han til sit
glasbur, hvor han fik tilkaldt en ambulance, hvilket sandsynligvis også
reddede ham fra at få et par på bærret. Forsigtigt fik vi bakset Marianne
udenfor, hvor hun kunne sidde ind til
ambulancen kom. Da vi ikke ønskede,
at Birger, i sin vrede, skulle gøre noget
som han senere fortrød, fik vi han
gelejdet udenfor. Jeg kørte Birgers og
min motorcykel ind til siden for ikke
at de skulle spærre kælderens udkørsel, hvorefter jeg gik ud til Marianne.
Der gik ikke mere end tre minutter,
før ambulancen ankom med hylende
sirener. Birger tog nu af sted sammen
med Marianne til hospitalet, mens
Leif, Anne, Bente og jeg spadserede
ned mod byens centrum. Der var ligesom ikke den store interesse for at se
på turistattraktioner under disse omstændigheder, og vi gik derfor hen til
den første og bedste cafe, hvor vi satte
os udenfor os snakkede om tingene
med en dampende kaffe foran os.
Efter en halv time ringede Birger og
fortalte at man havde fået resultaterne
fra røntgenbillederne og at Marianne
heldigvis var sluppet uden brud på
hverken nakke eller ryghvirvler. Hun
havde dog erhvervet sig nogle kraftige blå mærker på overarmene takket
være slaget af bommen, ligesom hun
havde en kraftig hovedpine. Ikke
ligefrem nogen god måde at starte
dagen på. Der gik kun en time, før
vores to rejseledsagere var tilbage fra
hospitalet, og vi gik nu sammen rundt
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Bente vækkede mig. Inde i teltet ved
siden af kunne jeg høre Birger og Marianne snakke højlydt. Min umiddelbare reaktion var, at de skulle tale lidt
mere dæmpet, når der nu var nogle
som prøvede at sove. Bentes forskrækkede stemme fik mig dog til at vågne
brat.
-Vores telt er blevet skåret op, og mine
penge er blevet stjålet, udbrød hun, og
ganske rigtigt var der er stor flænge
i siden på inderteltet lige ved min
kones hoved. Da jeg prøvede at kravle
ud af teltet blev jeg overrasket over
at finde både mine bukser og min
skjorte udenfor i forteltet. Det havde
regnet flere gange i løbet af dagen, så
mine bukser var selvfølgelig blevet
våde. I øvrigt var det ikke særlig vanskeligt at bevæge sig udenfor, da teltet
allerede var lynet op. Birgers kostbare
kamera og goretexjakke lå også udenfor og vi mødtes snart alle seks for at

i byen. Vi havde set tusindvis af hekse
i alle mulige størrelser og endnu en
kæmpeborg, før vi vendte hjem til
campingpladsen.
-Det bliver styrtregn mandag, erklærede Birger efter at have studeret sin
iPhone. Efter en kort samtale blev
vi enige om at køre hjemad søndag
morgen, hvorfor vi nu kun havde en
dag tilbage i Harzen. Dagen gik med
at snakke, drikke et par bajere, lidt
kaffe og spille lidt petanque. Vejret
var dagen igennem overskyet med
enkelt byger, og natten havde budt på
kun to graders varme, hvilket var årsagen til, at vi ikke kørte på tur denne
dag. Vi var derfor ikke særligt trætte,
da vi klokken ti om aftenen kravlede
ned i vores soveposer, for at få hvad vi
regnede med skulle blive en god nats
søvn. Vi havde planlagt at stå tidligt
op næste morgen, hvorfor vi alle gik
tidligt til ro i ønsket om at være friske
til dagens køretur.
Klokken var halv tre om natten, da
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se på skadernes omfang. Ved nærmere undersøgelser viste det sig at også
Birger og Mariannes telt var skåret op,
men at tyvene sandsynligvis var blevet forstyrret af Anne og Leif, der var
vågnet i nattens løb og havde snakket
sammen. Bentes penge, danske såvel
som euro, var forsvundet, men pas og
kreditkort lå stadig i tasken, som hun
fandt udenfor. Bortset fra de ødelagte
telte var tabet til at overskue. Bente
havde fået stjålet 300 € og hundrede
danske kroner. Birger havde fået
stjålet 10 €.
Det var forbundet med nogen vanskelighed at finde nummeret til politiet.
Da jeg drejede 114, fik jeg blot en eller
anden lang forklaring på, at nummeret ikke eksisterede, og at finde
det tyske politis nummer var næsten
umuligt blandt tusindvis af opslag
om alle mulige aktiviteter i området. Anne havde dog bemærket at
en computerskærm i et af lokalerne
havde alle numrene til alarmopkald.
Her fandt vi ud af at man blot skulle
trykke 110.
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En halv time efter holdt politiet på
campingpladsen og undersøgte
gerningsstedet grundigt. Da tyvene
havde taget alle Bentes kreditkort op
af tasken, for at få fat på pengene, fik
politiet til at undersøge samtlige kreditkort for fingeraftryk. Efter yderligere en time tog de to betjente af sted,
mens de efterlod et nummer, som vi
kunne kontakte dem på, hvis vi havde
nogle problemer. For en gangs skyld
var jeg glad for, at jeg var sådan et
rodehoved. Jeg havde stadig alle mine
penge og kreditkort, da tyvene ikke
havde kunnet finde dem i mit syndige rod af jakker, bukser, hjelme og
andet ekvipage. Anne og Leif havde
heldigvis ikke fået stjålet noget, da
de tilsyneladende var vågnet, mens
ugerningen stod på. Klokken var fem
om morgenen, da vi omsider kravlede ned i soveposerne igen, men det
var ligesom svært at falde i søvn ved
tanken om, at fremmede mennesker
havde kravlet rundt mellem os og
rodet i vores ting, mens vi sov. Vi
kom derfor lidt senere af sted end vi

havde planlagt, og
da vi nåede Hanover
begyndte regnen
at pjaske ned. Det
var under disse
kaskader af vand, at
Dragstar’en pludselig skred ud for
mig, da jeg prøvede
at sætte farten ned
ved et vejarbejde.
Det var ikke bare en
let udskridning, maskinen kørte med et
sidelæns hen af den
glatte sorte asfalt, og
da jeg desperat slap
bremsen og prøvede
at rette op løftede
forhjulet sig en halv
meter fra jorden. Jeg
var overbevist om
at jeg nu ville styrte,
men det lykkedes
mig at få 300 kilo
motorcykel plus
oppakning på ret køl. Det skal dog
indrømmes, at jeg rystede så meget på
hænderne bagefter, at det var mig næsten umuligt at ramme tændingslåsen
med nøglen, da jeg efter påfyldning af
benzin skulle starte dyret. Bedre blev
det ikke, da Dragstar’en efter denne
rutchetur skred ud, hver gang jeg
drejede. Det var som om, nogen havde
smurt olie på dækket, men gummiet
her så ganske uskadt ud. Måske er
det et baghjulsleje, der er smadret,
måske er det noget helt andet, men jeg
har aldrig i de tredive år, jeg har kørt
motorcykel aldrig prøvet noget så
ejendommeligt. En kendsgerning er
det dog, at maskinen nu befinder sig
på værkstedet, hvor en nærmere diagnose afventes med stor spænding.
Der var måske enkelte ting vi på turen var uenige om, men der herskede
ingen tvivl om at dette var vores livs
værste tur.
Jeg er som sagt slet ikke overtroisk,
men til næste år vil jeg alligevel vælge
en anden dato for planlægning af min
ferie.
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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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Virago Midtsjællands sommertræf 29.juni til 1.juli 2012
Af Claus(2945)
Der herskede en lettere trygget stemning i den lille stue. Udenfor hylede
stormen, og termometeret var frosset
fast ved de minus ti grader. Mødet
med de nye indehavere af hallerne i
Lov, hvor man tidligere havde haft
træf, havde ikke givet anledning
til nogen mere opløftet stemning.
Kravene om leje af lokaler og den
omkringliggende græsplæne havde
været så urimelige, at man havde
måttet opgive af afholde det følgende
træf her. Under julefrokosten havde
formanden foreslået, at man kunne
holde træffet på hans bopæl, da de
omkringliggende fire tønder land
burde være tilstrækkeligt til, at der
var plads nok til alle telte. Forslaget
havde været mere eller mindre accepteret, men da selvsamme formand,
under en fest, havde prøvet at lave en

brænder med sin Dragstar på parketgulvet i stuen, var husets frue, ganske
urimeligt, blevet mobset og forkastede
forslaget om at afholde næste års træf
på matriklen. Det tør svagt antydes, at
konens reaktion var helt ude af proportioner. Som hun stod der, delvis
skjult i udstødningsgasser og dækrøg,
kunne samtlige tilstedeværende fornemme hendes ganske utilstedelige
indstilling overfor noget, som blot var
en spontan drengespøg. Herregud,
det skrivebord, som kollapsede under
påkørslen, var jo ikke engang nyt.
Men sådan er det med kvinder. Nogle
af dem agerer, som om der virkelig
findes ting her i livet, der er vigtigere
end motorcykler.
Løsningen på problemet viste sig
imidlertid i form af en mail fra Renë,
som tidligere havde bidraget til af-

holdelsen af træffet i Lov. Han var nu
blevet leder for Kongskilde Friluftsgård, og skrev om ikke netop stedet
ville være meget velegnet til et nyt
træf. Derfor drog fire medlemmer af
Virago Midtsjælland til Sorø for at se
på lokaliteterne. Man fandt nogle meget velegnede lokaler ved en bygning
som kaldtes Møllehuset, eneste minus
var at Renë indskærpede, at der ikke
blev kørt motorcykler indenfor. Dette
var en skam, for gulvet syntes perfekt
til en brænder, men da vi er hæderlige
folk i Midtsjælland, lovede vi naturligvis at holde maskinerne udendørs.
Derfor glæder vi os rigtigt meget til
at se jer alle fra nær og fjern, når vi
fredag den 29.juni slår dørene op til
at brag af et træf med masser af fadøl,
spiritus og lækker mad.

Så husk det nu... Træffet er allerede i kalenderen, men desværre når træfinvitationen
ikke at komme med i dette blad. Hold godt øje med hjemmesiden så du kan blive
opdateret med flere informationer
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Køb/Salg/Bytte
Medlemmernes gratis markedsplads

SÆLGES
Virago XV535
Årgang 2000
Kun kørt 18000 km
Er fin og velholdt
Pris: 53.900 kr.
Henvendelse
Jytte Kjeldsen (3059)
Tåsingevej 6
7000 Fredericia
Tlf nr. 29297515

SÆLGES
Virago XV1100
Årgang.1998
58000 km
Flot og velholdt
Pris: 83.500 kr.
Henvendelse
Jytte Kjeldsen (3059)
Tåsingevej 6
7000 Fredericia
Tlf nr. 29297515

YAMAHA XV 535 3 BR

73323 3.00

- 19

49S

tt L 303

49240 140/90

- 15

70S

tl G 524 2,1/2,3

YAMAHA XV 535 3 BR 2/6 73323 3.00

- 19

49S

tt L 303

76251 150/90

- 15

74H

tl G 702 2,1/2,3

57H tl G 535

76251 150/90

- 15

74H

tl G 702 2,3/2,3

YAMAHA XV 535 3 BR 2/6 70178

100/90 - 19

Ved at ændre fordækket til en 100/90 – 19 hæver man trykket 0,2 bar
YAMAHA XVS 1300
A
Midnight
Star

VP 26 1 77555 130 ab
/90
2007

16 67H tl G
78807
721

170/70

B* 16 75H

tl G
722
G

2,3/2,5

YAMAHA XV 1900
Midnight
Star

VP23

1 79221 130 R 18 63H tl G
79222
/70
851
G

190/60

R

tl G
850
G

2,5/2,9

17 78
H

*B type bagdæk på XVS 1300 betyder ekstra bæltelag – men stadig diagonaldæk. R står for Radial.
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Vigtig info omkring dæktryk
					

Artikel fra :
Carsten Mortensen
Product Manager MC
Bridgestone Danmark A/S

Som udgangspunkt skal dæktrykket være korrekt. Men
hellere lidt for meget end for lidt, da for lidt dæktryk fører
til overophedning, øget rullemodstand / benzinforbrug og
ujævnt slid eller i værste fald dæknedbrud.
Dæktrykket anbefales kontrolleret i en fast rutine – eksempelvis ved vask eller oliekontrol. Helst en gang om måneden i den perfekte verden.
Dæktrykket skal følge det pågældende dækfabrikat og
ikke instruktionsbogen. Dette skyldes dækfabrikanternes forskellige konstruktioner og deres garantier. Typisk
– men ikke ofte - ser man lavere lufttryk i instruktionsbogen, da MC fabrikanten gerne vil have så komfortabel
kørsel som muligt. Så derfor forhør dig hos dit pågældende dækfabrikat om det anbefalede lufttryk. Ligeledes
alternative størrelser kræver oftest andre lufttryk – se f.eks
Virago 535: Se tabel på side 28
En udbredt dækskade hos custom cykler, er revner i
bunden af mønsteret. Dette skyldes for lavt dæktryk, som
stresser karkassen og med tiden slår revner i overgummiet. Der kan så komme vand og fremmedlegemer ind
i dækket, som kan forårsage separation (adskillelse af
slidbane og karkassse)
Det indvendige lufttryk skal ”bære” cyklen og det er
derfor vigtigt, at kontrollere ved kolde dæk. Dæktrykket
stiger 0,2-0,4 bar eller ca. 3-5 psi i varm tilstand og hvis
man tilretter trykket derefter, vil det naturligvis betyde
for lavt tryk. Ved det anbefalede tryk har dækket typisk
den maksimale bæreevne og den korrekte deformation,
således overbelastning / ujævnt slid undgås.
Et diagonal dæk (dækkets indvendige tråde ligger i en
45 graders vinkel på dækket) har højere komfort/blødere
konstruktion og kræver således lavere tryk end et radial
dæk (stivere, mere præcis konstruktion, hvor trådene ligger tværs / i en 90 graders vinkel på dækket). Men det er
et kapitel for sig. Se tabel på side 28
På racerbanen kører man med lavere lufttryk for at skabe
en maksimal trædeflade for grip. Dækkene er konstrueret
dertil og typisk ligger trykket omkring 1,9 bar eller 30 psi
i varm tilstand (80 grader). Men nogle dækfabrikater anbefaler helt ned til 1,2 bar kold tryk på baghjulet. Normalt
kører stort set alle med samme tryk foran, da man ellers
mister for meget bremsestabilitet.

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

2000

XV 535 Virago DX rød/elfenben, 1 ejer,
servicebog, meget udstyr: silvertail, bred/
forlænget forgaffel, smart bremseskive osv

2

64.900

2001

XV 535 Virago DX sort/bronce, fuld
servicebog, 1 ejer, sissybar effektudstødning, fremtræder 100 % som ny

2

64.900

2001

XV 535 Virago DX rød sissybar, 1 ejer, har
lige fået service

2

56.900

2002

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

17

59.900

2002

XV 535 Virago DX grøn, vindskærm,
sissybar, tasker, toolbox, servicebog

19

59.900

1995

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

38

64.900

1987

XV 920 Virago sort, meget velholdt

74

34.900

1998

XV 1100 Virago, 1 ejer, fremflytter,
sidetasker, bagagebærer

66

54.900

1999

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

5

79.900

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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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
Ombygget XS 650 Yamaha
Årgang. 1976
Pris: 19.500 kr.
Henvendelse
Jytte Kjeldsen (3059)
Tåsingevej 6
7000 Fredericia
Tlf nr. 29297515

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
30

Plads til din
annonce

Plads til din
annonce

Faktureringspris:
325 kr. - for 4 udgivelser.

Faktureringspris:
325 kr. - for 4 udgivelser.

Det er muligt at nøjes med
3 udgivelser - pris aftales særskilt.

Det er muligt at nøjes med
3 udgivelser - pris aftales særskilt.

News
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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

Returadresse: Virago MC Club Danmark v/Elisabeth Aude, Bøgevangen 2, 4622 Havdrup

Own the highway !

