XJR
En del av oss kör streetfighters. Min är en XJR 1300 och enär jag via internet har funnit
vänner i Tyskland så tog jag under den svenska midsommarhelgen Vogelfluglinie till
Tyskland för att delta i

Efter en god natts sömn på Vogelflugliniens färja ”Peter Pan” anlände jag till Tyskland
fredag morgon 24 juni.
Min färd gick längs mindre vägar från Travemünde över Lübeck och Lüneburg till målet. Av
respekt till den arrangerande föreningen XJR-StammtichNords önskemål så utelämnar jag
detaljer om träffplatsens exakta location.
Jag blev omedelbart väl mottagen.
XJR är en vanlig MC i Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike och säkert i flera andra länder.
Så vitt jag vet har den dock aldrig rullat i USA.
I Tyskland finns cirka 15 XJR-Stammtisch föreningar. I dem finns endast XJR förare och
under sommaren umgås medlemmarna under flera träffar. Under vintern håller enskilda
medlemmar omfattande email kontakt med varandra.
Den som vill modifiera sin XJR har många tips att hämta genom kontakter med de olika XJR
Stammtisch föreningarnas medlemmar.
Till exempel:
Till en försumbar kostnad bygger den händige om sina förgasare och ändrar tändningen och
får 130 hk utan att motorn tar skada. Den svenske XJR förare som vill veta mer får, liksom
jag, ta kontakt med någon av de tyska XJR Stammtisch medlemmarna

Och här kommer mina bilder från XJR Summernighttreffen 2005

På väg torsdag 23 juni. Min XJR är säkert fastspänd på Vogelflugliniens färja ”Peter Pan”.

Det fanns cirka 50 XJR på träffplatsen

Pilsnern kostade 1,50 EUR. Hur kommer det sig att allt gott kan vara så billigt i Tyskland?
Jag tryckte ner exakt 20 st under mina två dagar hos XJR-StammtischNord.

Flera ändrade detaljer. Och 130 hk!

Backspegel och blinkers

Benelli stuk

XJR med sidvagn

Detaljer på XJR med sidvagn

Oljetemp mätare

Annorlunda stjärtar

XJR förare från Ruhrpott

Lägerelden

Burn out plattan

Burn out plattan

Stopp för att äta på restaurang under en av lördagens utflykter. 24 XJR uppställda på rad.

Bengt Johansson

