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Forsidebilleder: Minder fra årene i Virago Danmark

Fra Redaktionen.
Jeg har gennem flere år været en aktiv person i Virago
Danmark, som flere af jer sikkert er bekendt med.
Alligevel synes jeg for en gangs skyld at det ikke skulle
være mine skriblerier som prægede dette blad.
Der er rigtigt mange derude, som har været med i langt
mere tid end jeg, hvorfor jeg nu mente at det var på tide,
at vi hørte dem. Desværre viste det sig at være et større
arbejde, at få ”de gamle” til at skrive noget. Men i stedet
for at beklage mig over alle de guldkorn, som ikke fandt
frem til dette jubilæumsnummer, vil jeg takke de som
gjorde en indsats og sendte mig deres skriblerier.
De skøre historier som ikke fandt vej til dette blad, håber
jeg dog at jeg kan få lov til at nyde, når vi alle sammen
mødes hos Ole i Mojbøl over en stille pilsner. Men pas på
måske samler jeg dem alle og skriver om dem i bladet,
Hilsen Claus 2945

Formanden har ordet

Jeg er lige kommet hjem fra et fantastisk jubilæums træf,
det var en stor oplevelse at se så mange af Virago Danmarks medlemmer, og I er super gode til at feste, så jeg
håber at alle har nydt jubilæums festen lige så meget som
jeg har.
Festudvalget har sammen med bestyrelsen knoklet for at
få dette stablet på benene, vi skylder Ole Nyhøj en stor tak
for at stille sine lokaliteter til vores rådighed, samt alle Virago Syds medlemmer samt familier for den store indsats,
de har gjort for os, så vi kunne få en super jubilæums fest.
Tage Knudsen samt de hjælpere, der har stillet fest telt op
skal ligeledes have en stor tak.
Fredag aften blev vi underholdt af The Fabulous Underbergs, det 5 mand store band spillede fra kl. 21.00 der var
livlig aktivitet på danse gulvet.
Lørdag havde vi åbent hus fra kl.11.00 til kl. 16.00, hvor vi
havde inviteret alle Yamaha klubber, og alle jeres venner til
at besøge os. Der var rigtigt mange der kom på besøg. Om
eftermiddagen blev vi underholdt af det 4 mand store band
The Islanders, de spillelede fra kl.15.00. Lørdag aften var
der lodtrækning om gavekort som vi har fået af Yamaha,
Yokohama og Bridgestone. Lodtrækningen var blandt de af
jer som deltog i Jubilæums festen.
Virago Midtsjælland skal have en stor tak for det fine
arrangement, de havde stablet på benene til Virago Danmarks generalforsamling, det var dejligt, at se så mange
fremmødte til vores generalforsamling.
Sidst, men ikke mindst vil jeg takke Helene Nielsen for
det store arbejde hun har lavet i bestyrelsen, det er en stor
glæde at Helene vil forsætte som kasserer.
Jeg vil byde Tage Knudsen velkommen i bestyrelsen, Tage
skal fremover varetage medlemskartoteket.
Birger ( 3101 )



The Beginning
News

I 1996 sad jeg en aften og så et totalt
ligegyldigt program i fjernsynet, da
der lige pludselig dukkede to skønne
damer op på skærmen og fortalte,
at de havde taget kørekort til mc, så
nu skulle der købes noget at køre på
og så skulle de ud og vise sig frem i
miljøet.
Da var det at jeg tænkte, det miljø
ville jeg da gerne være en del af når
man kunne rende ind i sådanne
smukke mennesker.
Jeg arrangerede et par dage senere
en deltagelse i et kursus der skulle
ende med at man kunne få lov til at
køre rundt på en mc med ubegrænset
præstation, altså mc’en, og det lykkes mig at erhverve denne rettighed 2
måneder senere.
Nu skulle der købes ind, og på
spørgsmålet hvad det skulle være,
fik jeg flere tilkendegivelser om at
det skulle være en chopper, tænk lige
på hvor gammel du er, var der flere
der sagde. De fleste promoverede en
Yamaha, og det skulle være en Virago,
ikke en 920’er, dem var der kun bøvl
med, såsom med starteren og andre
ting. Jeg lyttede til ekspertisen, og
erhvervede mig en 750’er fra ’95 med
egerhjul, lydpotter der krævede høreværn og 6000 km på klokken. Det var
så i december, så nu var det bare at
vente på foråret.
Så blev det forår, og den første tur
skulle køres. Af sted gik det og jeg
nåede helt til Horsens, det skal lige
nævnes at jeg bor i Kolding, og på tilbagevejen løb jeg tør lige inden Vejle
og måtte trække den sidste kilometer
til tanken. Hanen stod allerede drejet
på ”reserve” så der var ingen advarsel, men så lærte man det.
Jeg havde hørt at der var andre der
kørte Virago i området, og efter lidt
søgen kom jeg i kontakt med Jelsi, og
vi blev enige om at jeg kunne da lige



kigge forbi hos ham, for så kunne han
da fortælle mig om alle de fortræffeligheder der er ved at køre sammen
med ligesindede. Han nævnte også,
at vi efterhånden var så mange i
regionen der kørte Virago, at der var
basis for en lokalklub og det blev så
en realitet den 25.5.1997. Virago Mc
Club Sydjylland var klar til at indtage
resten af landet.
Kort efter skulle jeg så til mit første
træf. Jelsi og jeg havde aftalt at vi
skulle deltage i Virago Fyns træf, så
jeg måtte ud at handle igen. Der blev
købt telt, sovepose og luftmadras, en
rygsæk til sissybaren, og så var jeg
klar.
Jeg var meget spændt på hvad der
ville møde mig, og jeg var utrolig
overrasket da vi kom til klubhuset.
Tomgang stod ved indgangen til pladsen og tog imod, smilende og hjælpsom, Tommelise, Gallon og Mureren
sagde velkommen og anviste plads,
så det var bare positivt. Jeg blev så
benovet, at cyklen gik i stå for mig, så
jeg trak den ind på pladsen.
Her er det så at man ser den enorme
udvikling der er sket op til i dag. Det
største telt på pladsen var et 2 mands
iglo og prøv lige at se hvad der står på
pladsen til et træf i dag. Vi bruger lige
så meget plads, men vi er kun en tredjedel mennesker i forhold til dengang.
Mit telt, et 1 mands tunneltelt, samme
længde som min sovepose og kun
marginalt højere i den ene ende, var
et mareridt. Vi ved alle hvor besværligt det kan være bare at ramme et
iglo telt efter en lang træfaften, og det
er selvfølgeligt på grund af at det er
blevet mørkt, og det at komme ned i
mit lille telt endte da også med at jeg
nærmest var viklet ind i det.
Det var alle tiders træf anyway og det
skulle selvfølgelig prøves igen.
Næste tur gik til Virago Nordjylland
og her blev der så satset på iglo telt
og liggeunderlag, for luftmadrassen

overlevede heller ikke det første træf.
Igen en kanon fin oplevelse med
positive og søde mennesker. Så gik
det slag i slag, Virago Sjælland træf,
julefrokost hos Virago København, op
til Virago Midtland og også til Virago
Esbjerg, op til Nord igen og over på
øen hvor Sjælland holdt internationalt
træf i’99. Det sprudlede bare med nye
klubber og træf en overgang, men
desværre har de færreste formået at
holde fast på deres medlemmer og
eller de gode intentioner, for de fleste
nye klubber holdt ikke ret længe.
En af de ting der også var spændende,
var Virago Danmarks generalforsamlinger. Hold da helt op hvor kunne
man gå op i love og paragraffer. Det
var dræbende at sidde og lytte til,
man skulle tro vi var en børsnoteret
virksomhed. Det er da heldigvis blevet meget, meget bedre.
Jeg har haft utrolig meget glæde af
at være med i en klub som Virago
Sydjylland, og det har været enormt
spændende at være med til at arrangere vores egne træf, vores første
internationale træf i 2002 og alle de
andre ting der er sket siden starten i
’97.
Virago 750’eren blev byttet ud med en
Dragstar 1100 Classic i 2006, som jeg
også er blevet meget glad for at føre
mig frem på til diverse træf og vores
ø-ture.
Det har også været utrolig spændende
at møde alle disse rare mennesker,
også dem vi stadig mødes med i dag,
igennem snart 20 år, og selvfølgelig
også dem fra Sjælland. Desværre
mødte jeg aldrig de to skønne damer, der egentlig var årsagen til at
jeg meldte mig under mc- fanen. Det
skulle da lige være Blondie og Gitte.

jeg ser frem til at møde alle jer dejlige
mennesker til generalforsamlingen.
Helge (362)

Husker du...?

News

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.).

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.

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 !



Min start i Virago Danmark
News

af Dott (Bedste) 443.
I 1996 fik jeg kørekort til motorcykel. Jeg havde tidligere været til Englændertræf. Der kom jeg i snak med nogle Viragokørere. Vi havde en lang snak, og det endte med at jeg fik lov til at sidde på een. Der bestemte jeg mig for at jeg ville
have en Virago. Jeg købte en 535 hos Harry Motor i Randers, som også efterfølgende holdt den i orden for mig.

Han foreslog at jeg skulle melde mig ind i Virago Danmark. Der var både gode forsikringer og en klub, hvor man kunne
køre sammen med andre og komme til træf. Så det besluttede jeg mig for at prøve. Der skulle være Pinsetræf på Touring
Campen i Kolind. Jeg ringede til en fyr på Fyn, som havde kludebutikken og snakkede lidt med ham. Jeg ville også købe
en bluse. Han var en flink mand. Jeg sagde at jeg aldrig havde prøvet sådan noget og jo ikke kendte nogen. Men vi fik en
god snak, så jeg tænkte at jeg ville prøve. Jeg kunne jo altid tage hjem igen.
Der var ingen grund til bekymring. Jeg blev taget godt imod
af alle. Virago Øst sagde også,
at jeg var mgete velkommen, og
at de kørte fælleture, hvis jeg
havde lyst. Det gjorde jeg nogle
gange.
I 1997 ringede Tomgang til mig
og spurgte om jeg ikke kunne
lave fællesturen til Pinsetræffet
på Touring Campen. ” Jo, det
kunne jeg måske finde ud af. Jeg
fik hjælp af min søn, Tom, og vi
kørte turen som var fin rundt i
det nordlige Djursland. Vi var
lige indenom, hjemme hos mig
og fik en forfriskning i Tørslev
(nær Østed - Allingåbro) Derefter gik turen tilbage til Touring
Campen, hvor vi havde et fint
træf. Tomgang og Gallon sad og
ventede på at pinsesolen skulle
danse.
Men ak de ventede forgæves. For de sad og stirrede mod vest. Ja, de fynboer de fynboer.
Jeg blev kæreste med Gallon fra Virago Fyn, og så en dl til dem. Der kom også nogle og besøgte mig i mit nye hus i
Holbæk nær Ørsted.



News

Vi, Gallon og jeg, tog til forskellige træf, blandt andet Englændertræf, hvor vi mødte mange som vi senere kom til at
kende langt bedre, også en del fra Norge, som kørte race.



News

Der var også en del træf i de forskellige lokalklubber ( der var jo en del flere den gang).
Så kørte jeg galt, skred ud i regnvåd grus en morgen, da jeg var på vej hjem fra Fyn (jeg skulle på arbejde efter ferien,
hvor vi havde ordnet Gallons hus. Jeg var nok også lidt trist)

Den blev kørt ind til Harry Motor, som fik den ordnet igen, men
jeg havde fået en lille hjernerystelse og måtte derfor ikke være
alene. Så min søn kørte mig ned
til Gallon igen, så han kunne

holde øje med mig..
Vi har haft meget sjov og fest til de mange
træf jeg har været til. Det er utroligt hvad
man kan finde på. Vi har haft ringridning
på MC og mange forskellige lege og dyster



News

klubberne i mellem.

Jeg blev medlem af Virago Fyn, hvor vi også afholdt en del træf,
klubaftener og kørte fællesture. Jeg flyttede til Fyn og holdt min
fødselsdag som åbenthus i vores klubhus. Der kom mange med
telt, så vi havde en sjov weekend.
I november 1999 solgte vi begge vore huse og købte en gammel
knaldhytte ude hvor kragerne vender ( ved Søndersø). Men det

var hvad jeg faldt for ude med luft og
natur omkring mig. Det krævede dog
en del arbejde, så vi gik i gang.
I maj blev vi gift, dog skulle vi lige
have polterabend som vore venner fra
Virago Fyn stod for.
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Brylluppet stod i Langesø Skovkapel og der kom rigtigt mange. Der var nok 45 motorcykler. De stod fra døren og ned til
søen. Det var så fint. Der var familie, kollegaer og almindelige venner.

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.
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www.landbocamping.dk/virago
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Efter vielsen kørte vi i en lang række hjem til os. Præsten kørte forrest og så kom alle vi andre. Det var et vildt syn og
der var mange ude ved vejen for at se.

Der blev festet, holdt taler, danset og snakket. Vi skulle
da også lige have en ”burner” eller to. Det hører sig jo ligesom til.
Der var og er jo selvfølgelig generalforsamlingerne hvert år, hvor vi havde livlige kommentarer og indslag. Der blev
diskuteret og ind i mellem ævlet længe, men det var altid en oplevelse. Bagefter kunne vi snakke og feste, samt se hvad
de andre nu havde lavet om på cyklerne eller havde planer om at lave om.
Der var sgu også tur til High Chapperal i Sverige, hvor vi mødtes med Maria og Bo ( min datter og kommende svigersøn), Jesper og Susan. Vi fulgtes ad derop, hvor der også var kommet andre fra Virago Danmark. Efter dette var der
nogle som videre til det Internationale træf.
Vi har også kørt med telt på ferie rundt om i Danmark. Vi har været på vestkysten, hvor Erik viste os rundt. Han havde
fået fat i Esbjergfolkene, som vi mødtes med inde i byen. Her blev der købt laks og rejer, som vi spiste hjemme hos Erik.
Vi kørte også en del på Sjælland. Et år fik vi besøg af Tonni og Gitte ( fra det nuværende Virago Midtsjælland) på campingpladsen. Og så var vi ude og se orkideer.
I de senere år er det ikke blevet så meget, men vi vil gerne og prøver at nå så meget som muligt. Der er ikke så mange
medlemmer tilbage i Virago Danmark, men folk bliver jo også ældre, får nye cykler, familie, børn, andre interesser og
hvad ved jeg. Vi er dog stadig nogle som kan mødes af og til, og der er da også kommet nye til, hvilket er dejligt.
Virago Danmark er jo en klub for almindelige mennesker som kan lide at køre
motorcykel, have det rart med hinanden og hygge sig. Vi er godtnok blevet lidt
grå i toppen, men vi kan stadig lide at køre Virago.
Vi ses derude. Pas på jer selv og hinanden.
Knus Dott.
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Virago Esbjerg.
Tage Knudsen 1992
Lis Knudsen 2400
Uha ! Som tiden går. Og rigtig hurtigt i gode venners selskab.
Vores tid i Virago Danmark startede i 1999, hvor vi blev de stolte ejere af en Virago 920. Vi rullede, men blev ret hurtig
klar over at det nok ikke var det helt rigtige vi havde fået fat i. Så på en ferie på Bornholm så jeg i DBA at der var en i
Frederikshavn som gerne vil bytte sin 1100 guld med en 920. Så skulle vi hjem i fandens fart for jeg skulle møde ham i
Viborg næste dag kl 14. Fru Knudsen så godt nok lidt stram ud men med diverse arm og ben bevægelser og en masse
ord lykkes det at få hende med hjem, og så fik vi byttet til en Virago 1100, guld fra år 1986. På denne fantastiske maskine, kørte vi to landet tyndt med fuld oppakning. Utroligt hvordan vi fik alt bunden på den cykel, for vi skulle jo ikke gå
ned på udstyr. På Skagen træffet mødte jeg så en fra Åbybro som ville af med hans 1100 fra 1998 den måtte jeg bare eje
((så havde vi 2 stk 1100 ) men den ene blev solgt senere på året.
Siden er der sket mange udskiftninger af MC’ere endda en tur over på en Suzuki samt en ekstra MC til mor.
Nu er det efterhånden et helt vogntog der kommer trillende !
Vores første bekendtskab med Virago “folket” blev på Touring Camp. Vi havde læst at Virago Nord skulle holde træf, og
vi tænkte at så kunne vi måske komme i snak. Hvorefter vi meldt os ind i lokalklubben, der var vi medlem i små 3 år,
lidt langt til klub arrangementer, men så var vi da med.
Vi var på Skagen træffet år 2001. I øs regnvejr, der sad vi under en pavillon hvor Flemming Petri kom ind i ly for regnen,
han kom også fra Esbjerg på en Virago 535. Der fandt vi ud af at vi skulle stifte vores egne klub i Esbjerg. Så vi annoncerede diverse steder at vi ville starte Virago Esbjerg. Vi mødtes to weekender ved Steen’s MC, hvor der kom en masse
opbakning til en klub i Esbjerg.
Vi holdt stiftende generalforsamling i december med opstart 1 januar 2002. Der starter vi op som tur klub og kørte et
par år med udgangs punkt fra Gravens Rand ( værtshus ).”Klubhuset” var i vores køkken, med gennemgang af rigtig
mange mennesker alle ugens dage. Da vi efterhånden blev så mange medlemmer, at vi ikke kunne huse klubben mere,
købte vi vores nuværende klubhus i Forum, med overtagelse januar 2004. Dette hus er der nok mange mennesker som
kender det er nok det sted i Esbjerg de HELT STORE beslutninger er taget, og har lagt tag til utallige fester, og ikke
mindst mange træf i årenes løb. Vi glæder os altid til at byde Virago “folket” velkommen i vores klub.
Tage Knudsen 1992
Lis Knudsen 2400
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Da jeg startede i Virago Danmark
News

2945 Claus Tassing
Meget vand er løbet gennem åen, siden jeg for første gang stiftede bekendtskab med en sælsom motorcykel, der blev
kaldt Virago. Det var tidbage i 2004, da jeg fik øje på et bordeauxfarvet chromedyr, som stod hos Masi Motor i Holbæk.
Jeg var gået forbi butikken et par gange, og hver gang standsede jeg op for at i agttage maskinen bag glasruden. Hver
gang jeg stod med næsen presset mod glasset, løb mine tænder i vand ved synet, så at ruden lignede mere glasset til en
gammeldags ostebutik end ruden til en motorcykelforretning. Jeg måtte simpelthen have sådan en. For at sikre mig. at
dette unikke cromdyr ikke faldt i hænderne på en anden, gik jeg ind og betalte et dipositum på den. Min kone lignede
et apopleptisk anfald da jeg kom hjem og informerede hende om dette. ”Har du betalt femogfirstusinde for en tolv år
gammel motorcykel, ” jamrede hun med en skinger stemme der fik ølglasset i mine hænder til at dirre. Min kone forstår
mig ikke. Omsider oprandt dagen, hvor jeg skulle afhente Viragoen. Det var en 750*er, som jeg kun havde haft en kort
prøvetur på før, og da havde det været fire grader varmt. Nu skinnede solen, da jeg iført lædertøj kom ind i forretningen. Inden jeg fik overdraget motorcyklen, stak forhandleren mig et lille hæfte, der var på størrelse med et Weekendsex, men en hel del tyndere. Man kan ikke lige frem påstå at den daværende redaktør blev overbebyrdet med arbejde.
Indholdet kunne gennemlæses på mindre end en halv time. Der var i midlertid en ting, som jeg standsede ved:
”Opstart af Virago Lokalklub.
Nu må det være på tide at vi får en lokalklub i Vestsjælland. Nu har jeg i gennem de sidste to somre været til træf i Skagen og i Odense. Der har jeg haft den glæde at opleve klubsamværet med Virago Esbjerg og Virago Aalborg. Dette har
været en meget positiv oplevelse, og derfor synes jeg det kunne være rart om vi kunne opleve det her i Vestsjælland...”
Indlægget var underskrevet af en person, der hed Anker Nielsen, og da jeg senere kom til at omtale ham for Masi Motors forhandler, fortalte han mig, at der sikkert ikke var nogen i hele kongeriget Danmark, som vidste mere om Virago
end han. Jeg havde ikke haft motorcyklen særligt længe, før jeg opsøgte Anker, som på dette tidspunkt allerede havde
fået en temmelig stor klub stablet på benene. På en almindelig tirsdags- eller torsdagsaftentur kunne der samles op til
tredive maskiner til fællestur.

Mit medlemsskab af Virago Vestsjælland blev indledningen til mødet med mange goder venner, som jeg den dag i dag
mødes med, og vi har mange hyggelige stunder stadigvæk.
Det som oftest bliver betragtet som en styrke ved en lokalklub, nemlig et stort antal medlemmer, viste sig ved nærmere
erfaring at være en svaghed. Jo flere mennesker man er i en klub, jo flere er der, man kan blive uenige med. Det samme
skete med Virago Vestsjælland. Hvem der var skyld i hvad, kan jo altid senere hen diskuteres, ingen er vel helt objektive
i deres vurderinger. Konsekvensen blev ikke desto mindre at jeg forlod Virago Vestsjælland og sammen med nogle gode
venner (som til alt held delte mine holdninger) stiftede vi Virago Midtsjælland. Jeg husker endnu vores første fællestur.
Ikke fordi vi oplevede eller så noget specielt, men fordi vi alle frøs som hundehvalpe i kort snor.
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Det var dog mens jeg endnu var medlem af Virago Vestsjælland, at den daværende formand Anker foreslog at skrive en
artikel om en af mine mange ture. Noget litterært mesterværk blev det jo ikke, men redaktøren var himmelhenrykt over
i det hele taget at have noget til at fylde bladet ud med, så jeg er stort set fortsat med dette siden. Jeg har været på rigtigt
mange ture rundt i Europa, og selvom der drages tvivl om sandfærdigheden af disse artikler, vil jeg fortsat hævde at en
historie hellere må være lidt anløben i kanten end kedelig.

Indtagelse af alkoholiske drikke og den deraf følgende adfærd,
synes at være en del af kulturen blandt Viragokørere.
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Hvad man ikke har i hovedet…… Det har man i tanken !

Jan 227
Jeg skulle selvfølgelig med til generalforsamlingen i slutningen af Maj, Viragoklubben indkaldte – det betød en weekend med venner, musik og det eller andet at drikke.
Jeg skulle igen til læge i Tyskland og min datter havde fødselsdag, det kunne ikke passe bedre!
Campingvognen blev spændt på mit mortorcykelerstatning og så var det bare at køre af sted.
Fødselsdagen var hyggelig men kort, lægebesøget var ikke hyggeligt men langt……
Fredagmorgen kørte jeg fra Flensburg retning Mojbølvej 2, Rødding, et vejarbejde hvor de etablerede en ny rundkørsel
gav lidt udfordringer med hvilken vej jeg skulle køre, så jeg ringede til Tinna (for dem, der ikke ved det….Tinna er min
”chef” – og til september har vi været gift i 35 år) Hun fandt adressen i Viragobladet, gav mig adressen til min GPS, men
bemærkede ikke datoen.
Ved 13-tiden kørte jeg ind på gårdspladsen hos Ole Nyhøj. Komisk…..ikke et eneste menneske……noget måtte være
galt! Normalt er alle de flittige ”myrer”(undskyld!) i gang på dette tidspunkt, gøre klar til at vi andre kan ha’ det godt.
Ole kom ud af huset med et noget forundret ”Moin”. Mit første spørgsmål var: ” Er jeg kommet for tidlig? Det er så
roligt her”. Ole svarede på hans tørre sønderjyske måde: ” Ja, ca. 3 måneder”
Vi snakkede et stykke tid, Ole viste mig sin MC-ombygning, hans kone kom ud og så lige så forundret ud…..
Efter jeg havde fået den rigtige adresse, kørte jeg videre – over broen med rigelig sidevind. Der var ingen der ville
overhale mig da jeg brugte ca. 1½ spor. Men alt gik godt og jeg ankom til den rigtige adresse ca. kl. 4 (altså præcis!).
Det sidste stykke var noget af en udfordring for et ca. 10 m. langt køretøj – smalle veje og modkørende trafik og så lå
Seedrupvej 17 langt udenfor min GPS’es område, men jeg ankom…..
Og sikke et chok jeg fik, var jeg kommet til et ”loppemarked”? Men jeg mødte en god ven ved navn ”Captain Morgan”
så var chokket væk!
Det blev et af de bedste træf jeg har været til! Tusind tak for arrangørerne, en MC-Club. Maden var perfekt, underholdning og stemning var super – det hele passede perfekt (og det var ikke et loppemarked!)
Tusind tak for en problemfri generalforsamling!
På nær vinden, som fik et par telte til at klappe sammen desværre før der skulle pakkes sammen. Søndag morgen – som
altid alt for tidlig – var afrejse, og selvom nogen af jer ikke tror det, var alkoholprocenten: 0,00.
Parker altid lodret!
P.S. Til ”sølvbrylluppet” i Virago-Clubben kører jeg til Rødding – ses vi?
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Jeg var den første på Broen.
Jan 227
Øresundsbroen stod færdig i 1998, næsten klar til offentligheden – dog skulle betalingsanlægget testes før endelig
åbning, der blev annonceret efter frivillige. Min filosofi er egentlig: ”Meld dig aldrig frivillig” – det ved jeg fra min soldatertid. Hvis majoren spurgte:” hvem kan spille klaver?” og man sagde ”ja” betød at man måtte bærer majorens klaver
op på 4. sal. Men egentlig lød det jo spændende, altså meldte Tinna mig til, ja hun deltog også selv – sammen med en
veninde i en Golf Caprio, de havde det godt. Det var en varm sommerdag over 30 gr. Og skygge er der ikke mest af på
broen!
Ca. 300 køretøjer, som skulle deltage i testen, mødtes før broen. Vi fik 200 kr. til benzin og i løbet af testen blev der også
tid til at indtage den sparsomme frokost. Før testen startede fik vi udleveret ”Monopoly-penge” og så skulle vi i gang.
Jeg var den eneste motorcyklist. Det var hovedsagligt betalingsanlægget og personale der skulle testes.
Når man ankom til anlægget, skulle der stoppes, jeg kørte min 920’er på det tidspunkt og der slukker man ikke bare
motoren! Den havde en noget ustabil starter! Så skulle pengene findes frem, først forsøgte jeg med handsker på, så
uden – ofte faldt ”pengene” ned. Den unge pige i kassen, skulle jo også teste. Jeg kunne jo ikke høre noget med hjelm
på og kørende motor. Gad vist hvad hun sagde – det var helt sikkert ikke en kærlighedserklæring, selvom jeg på det
tidspunkt var en flot ”sprinter” (Hold op med at grine) Jeg kørte turen ca. 20 gange, gennem kassen hentil næste afkørsel, under motorvejen og tilbage igen. Efter ca. 15 turen trængte nikotintrangen sig på, der måtte holdes pause. Af
med jakken og hjelmen og ild på cigaretten, og så stod politiet der. Jeg skulle kører videre. Jeg forklarede ham (det er
nødvendigt i Sverige) at det var varmt, tilbød ham at prøve min læderbukser – bare et par minutter – og sætte sig på
”æggekogeren”. Han var vel bekymret for sin forplantningsevne, jeg fik nemlig endda lov til at ryge 2 cigaretter.
Tinna havde forbindelser der gjorde at vi kunne komme ind og se vagtcentralen. Kære motorcyklister! Der er ikke 5 cm
på broen der ikke er kameraovervåget, kameraerne er så gode at de kan aflæse nummerpladen og hastigheden. Både
politiet i Danmark og Sverige har til enhver tid adgang til optagelserne. Tænk på det, næste gang i kører over broen
– kun et godt råd til min MC-Familie.

16

News

Glimt fra Jubilæumstræffet
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Køb/Salg/Bytte
Medlemmernes gratis markedsplads

Sælges: Dragstar 650 classic.
Årgang 2006 kørt 12.226 km alle service overholdt,
farve: Champagnemetal.
Af udstyr kan nævnes: Vindskærm, effektudstødning, motorbøjle med ekstra fodhvilere, saddeltasker, sissybar med bagagebærer, ekstra lygter, bøjle
på forskærm.
Står flot og skinnende i Kolding
Pris 68.000 kr.
Tlf.: 75507784 / 40502792
E-mail: h.truelsen@newmail.dk
Helge Truelsen ( 362 )

Sælges: Yamaha Virago XV1100

Årgang 1999 (sidste årgang) kørt 52.000 km
I Rødovre står denne flotte motorcykel til salg.
Altid stået i opvarmet garage med affugter, pudset og plejet
Vindskærm, lædertasker, fremrykkersæt, Sissy Bar, speciel
saddel mustang, bagagebærer, ur følger med.
Pris kr.59.000 (
Henvendelse: Strit (944)
Tlf.: 20639193
Asger Gudmandsen (944)
Otto Møllers Vænge 7
2610 Rødovre

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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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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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
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Virago XV535
Årgang 2000
Kun kørt 18000 km
Er fin og velholdt
Pris: 34.900 kr.
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Glimt fra Jubilæumstræffet

Hej kære Virago medlemmer, alle jer
der var med til at gøre vores jubilæums træf til en fantastisk fest, I skal
have en stor tak.
Det var fantastisk som formand at
se den store opbakning fra klubbens
medlemmer, vi var over 90 tilmeldte
til jubilæums festen.
Det var skønt at se så mange der var
ude at svinge benene til The Fabulous
Underbergs, Ole Nyhøjs indslag med
Viragoen gjorde da heller ikke festen
ringere, så en tak til Ole for indslaget.
Den stemning vi havde fredag aften
med så mange glade positive mennesker var en skøn oplevelse, håber
at I alle sammen havde det på samme
måde, festen trak da osse ud til langt
ud på morgenstunden. Flere af jer var
endnu ikke gået i seng førend Virago
Syd begyndte at gøre morgen maden
klar, godt gået.

Lørdag til vort åbent hus var skønt
at se at der kommer gæster, de kom i
små grupper men der kom da en del
for at hilse på, helt hvor mange har
jeg dog ikke styr på, men super at de
gad at kigge ind.

Bike Shoppen skal vi også takke for
at komme med de 4 motorcykler der
stod til vores rådighed for prøverkørsler, der var da også rigtigt mange af
jer der var ude at køre, jeg skal hilse
fra Bike Shoppen og sige tak for at de
måtte komme.
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sammen, og den gode mad, det sønderjyske kaffe bord lørdag eftermiddag, Ole og Connie tusind tak fordi at
vi måtte være hos jer, tak for det store
arbejde I har gjort for at vi kunne få
en fed fest.
Tage Knudsen samt dine hjælpere
skylder vi også en stor tak, for at stille
fest teltet op.
Festudvalget :Tage Knudsen CMC
Esbjerg, Yvonne Kold Virago Syd,

The Islanders som kom og spillede for
os, lørdag eftermiddag var et indslag
i underholdningen som rigtigt mange
af jer nød, ihvertfald ser det sådan ud
på de billeder som der er taget i løbet

Jens Schmidt Djurs CMC, Claus Tassing Virago Midtsjælland, Ole Nielsen
Turklubben, I skal alle have en tak for
jeres deltagelse til vores festudvalg-

af dagen.
Jeg er rigtigt glad for at se den store
opbakning som I viste, da der skulle
uddeles bar vagter, I stod jo nærmest i
kø for at få lov til at stå i baren, dejligt
at se at I alle gider at give en hånd
med, og jeg ved jo godt at I syntes at
det er sjovt at stå der bag bardisken,
alligevel skal I have stor tak.
Virago Syd skal have en stor tak for
den store opbakning I viste, til alle jer
der knoklede for at servicere os alle

22

News

møder og jeres positive ånd på møderne.
Sidst men ikke mindst en stor tak til alle jer der var med
til at rydde op søndag og hjælpe til med at pille fest teltet
ned, så Ole og Connie kunne få deres hjem tilbage til normale forhold.
Birger (3101)
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Returadresse:

Virago MC Club Danmark v/Helene Nielsen, Møllevej 34, 6622 Bække

