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Sidst vi var samlet var da VESPA KLUB VESTJYLLAND holdt træf i august 

ved Esbjerg, det var et godt og hyggeligt træf med god deltagelse fra 

udlandet, selv om der skrives Nationalt træf ender det altid med at være 

internationalt træf og godt for det, da det skaber bånd til vores vespaer i 

udlandet. 

Siden vi sidst var samlet har vi fået en ny Vespa klub i Danmark ,VESPA 

KLUB NORDJYLLAND ,stor ros til OLE TANGGAARD for det arbejde han har 

gjort for at få den klub i gang ,og det må siges at være lykkes ,der er nu 

over 40 medlemmer deroppe, flot arbejde. 

Klubben deroppe har allerede haft deres første store tur i pinsen som gik 

til Sverige, jeg var ikke selv med men har ladet mig fortælle at det var en 

god tur med alle de indslag der høre med når man køre Vespa, så som at 

køre forkert og blive væk fra hinanden, godt det kun er til at grine af 

bagefter. 

Igennem året har jeg prøvet at følge klubberne lidt og jeg må sige at der 

er stor forskel på hvor aktive klubberne er, samt synligheden, det er bare 

bevisligt at med de sociale medier vi har, kan det fremme medlems 

tallene i vores klubber samt aktivitets niveauet .  

Når vi nu er ved de sociale medier FB vil jeg gerne slå et slag for at når der 

skrives i de åbne forummer så tænker man sig lige en ekstra gang om 

inden det slås op, da man ikke kender alle dem der er i den anden ende 

og ikke ved hvordan det modtages, dårlig dag ,dårligt humør, samt 

misforstået indlæg kan faktisk skade mange, tænk lige over dette en 

ekstra gang inden opslaget. 

Nogle klubber er begyndt og lave fælles ture, hvor der faktisk er begyndt 

at dykke medlemmer op, super godt , mere af dette. 



Andre klubber er næsten usynlige, HVAD SKAL DER TIL FOR AT FÅ DEM 

SYNLIGE BYD GERNE IND. 

Vi er nu ca. 400 medlemmer af vespa klubberne på landsplan. 

Vi er i år samlet til træf i sorø, lavet af Team vespa øst,med ca. 50 

deltager super, 

Jeg ser frem til mange ture fremadrettet på vespa hvor der skal mødes 

nye vespa venner og håber i vil være med til at fremme dette. 
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