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Nyt fra præsidenten

Ja så er en del af sommeren gået, jeg håber at alle 
har nyt det gode vejr, som har givet mange tur mulig-
heder.
Spændende er det hvor mange annoncer de enkelte 
klubber har tegnet til vort blad og især hvor mange 
artikler der er indsendt.
Jeg vil i denne forbindelse bede klubberne om at ind-
sende samlet alt hvad der skal i bladet, så den stak-
kels trykker ikke selv skal finde ud af til hvilken klub 
det hidhører og samtidigt kan afslutte hver klub på en 
gang. Er vi så heldig at have stof nok kan vi udsende 
endnu et blad 1. november. 
Husk at deadline er den 1. oktober. 
Kære redaktør, sammel alt materiale og send det i én 
mail til trykkeren.

Fortsat en god sommer
Flemming

Næste blad udkommer pr. 1. november 2007

Deadline:  1 måned før udgivelse

Redaktion:  Annoncer, billeder og artikler indleveres til 
den lokalredaktøren.

Forside:  Den stolte vinder af Bedste Restaurering 
ved Gråsten Løbet 2007, Dung Vu

Print:  Grafisk Indtryk, Silkeborg tlf. 8682 0949 
 info@grafiskindtryk.dk
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En vespa vender tilbage 2.del

April 2003: Medens foråret så småt er på vej er jeg nu begyndt at 
skille ”Sprinten” ad, det viser sig at flere dele er samlet med stål-
tråd, det er jo et gammelt og hæderkronet stykke reservedel, som selv den hengangne 
opfinder af Ford bilen Henry Ford selv gik ind for.
Jeg har sat mig for at ”spritten” skal fremstå som var den lavet i går, dog måske med et 
par enkelte tilføjelser, for nu bestemmer jeg jo selv farven. Allerede nu har jeg anskaffet 
de første dele der skal monteres når engang jeg når så langt, det drejer sig om lejer dæk 
(med hvide sider) kofanger m.m. Da det ser ud til at forgaflen er bøjet og bunden samti-
dig ser lidt miserabel ud har jeg allieret mig med en god ven fra klubben der er smed, så 
vi får se hvad der sker.
Maj. Så er karosseriet kommet tilbage fra smeden, han havde brugt hele påsken til at 
svejse og slibe på skroget, men hvad. som han sagde: ”svigermor var på besøg, så kvin-
derne de snakkede og snakkede, så stod jeg jo heller ikke i vejen.” Nu er de så en ny bund 
med nye vanger, og en hel masse andre nye stykker svejset i, det er lavet så flot at man 
næste ikke kan se reparationerne, det gælder både skrog og skærme, selve støttefoden 
er blevet påsvejset et par 8mm. møtrikker forneden så er det nemmere når bolthovedet 
er slidt at udskifte boltene, og så kan jeg i øvrigt jo regulere højden, så scooteren står 
vandret. Alle dele som skal males er også sandblæst, så i næste uge kommer disse ud til 
en anden bekendt som skal male delene i 2 farver rød og lidt mere rød, hvis, I forstår.
Motoren er også i den skrivende stund blevet skilt ad. Jeg må sige at det var en usædvan-
lig oplevelse, jeg startede med at grave en halv spand jord af dyret, for ligesom at kunne 
finde boltene, derefter begyndte jeg at skille ad, men som sædvanlig er der jo en speciel 
bolt som driller, alle der har skilt en Vespamotor ad, ved hvad jeg snakker om. Først prø-
ver man forsigtigt, derefter går man over til ar bore 2 små huller ind til bolten, og i flere 
dage derefter hældes der rustfjerner i hullerne, efter ca. en uge begynder tålmodet at 
mindskes og større hamre (mukkerter) og mejsler findes frem, og med et par voldelige 
(hidsige) slag kan man endelig få de to halvparter fra hinanden.  Pyh ha så godt så vidt, 
var det nu også nødvendig? Der er to ting at sige til det, den ene er når man renoverer 
noget så gør det grundigt, den anden grund er, heldigvis for mig det viser sig at den der 
har skiftet lejer på motoren har vendt disse forkert, så det bliver nu rettet. Nu står den på 
rengøring af alt ved motoren, inden jeg samler den.
Efterhånden er det blevet sommer, og ”skroget” er hos maleren ”bjarne” som har fået 

Annonce
400,- inkl. moms

Annonce
400,- inkl. moms
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Bettina
      Michael

Vespa Klub Århus´s tur til udlandet 1988

Vi mødes hos Ib fredag den 15. april for som var min første 
tur til udlandet på Vespa (Kiel).
Vi forlod Skejby klokken 17,45 og med diverse ophold og 
Anni som punkterede når vi grænsen klokken 23,15, herfra 
kørte vi så til Flensborg Vespa Klubs lokaler. 5. fra klubben 
havde været oppe ved grænsen for at hente os. Vi blev så 
her natten over.

Næste dag tog nogle ud til en Vespaforhandler i Tarup for at handle, mens andre sov 
længe. Klokken 9,00 fik vi så det store morgenmåltid. Klokken 11,00 var alle samlet til 
fotografering, her kom nogle fotografer for Flensborger avisen.Vi var nu klar til afgang 
og forventet ankomst klokken 13,00 men det skulle gå helt anderledes.

Annonce
400,- inkl. moms

Annonce
400,- inkl. moms

lov til at bruge et par måneder til at male den færdig, så må det jo også bliè godt, resten 
står lidt stille, for haven kræver sin mand, det er jo helt utroligt som ukrudtet skyder frem, 
ja det så slemt at det kunne være, at jeg skulle gi mig til at dyrke ukrudtet frem for de 
andre planter, så fik man måske lidt mere tid om sommeren.
Nå men jeg kikker jo af og til lidt på stumperne, og har fundet ud af jeg nok hellere må 
tage en tur til Fyn efter reservedele som jeg ikke selv har i mine gemmer.
Så det bliver nok efterår inden jeg kan fortælle lidt om projektet.
 
Silkeborg 24 alias Kaj Sørensen.

Fra Århus var vi 6 Vespakører og 9 medlemmer, Flensborg havde 9 Vespaer og 12 med-
lemmer, men som skrevet var vores uheld ikke omme fra om fredagen men først lige 
begyndt. Først får vi en punktering(Flensborg) så køre vi forkert, så taber en skrue (Flens-
borg) så en styrtbøjle (Anni) for at slutte af med at Hovard punkterer, så vi når først Kiel 
som de sidste klokken 15,00.
Vi bliver så indkvarteret i nogle hytter, herefter kaffe og kage, mens Annis tænder ikke 
kunne tygge kagen så hun vælger at putte hele kagen ned i kaffen (HAHA) PeterHansen, 
Hans Henrik, Hovard og Anni melder sig til et løb som viste sig at være utroligt sjovt 
(Skildride). Det gik ud på at man var to på en Vespa, den bagerste får udleveret en pol o 
en bold, det gælder så om at man kan køre en bane igennem hurtigst muligt alt i mens 
man kaster en pil, tager et glas vand med den ene hånd og sætter det med den anden og 
afslutter med at ramme 3 dåser med bolden.
Efter løbet var der aftensmad, præmieuddeling og underholdning, bl.a. klippede Hans 
Henrik folk for bajer, mens Hjort og Hansen drak fortjenesten. Så var der tid til et rigtig 
hyggeligt lejrbål, efter det gik nogle i seng, mens andre drak videre og da det endelig blev 
ro meget sent om natten, kom Thomas(Flensborg) ind i sovesalen og råbte (de stærke 
skal komme og hjælpe for nogle ville smadre vores scooter) Peter Hansen ville dø for 
hans Vespa så de vi løb alle mand af huse.Natten havde kostet lidt for Peter Hansen ville 
lige ofre lidt og det blev gjort i hans sovepose (puha).
Op klokken 7,00 selv om nogle synes det var for tidlig. Morgenmad, pakke af sted til 
Kymkana som foregik lidt væk fra lejren som for resten hed Fackeinstein. Kymkana går 
ud på at man starter med at køre på en lige skinne, så ind i en halvkreds, alt i mens man 
holder en tingest i hånden, så en helkreds til slalom, så vandglasprøven igen, så køre på 
et skrå bræt for til sidst at slutte af med en bremseprøve. Her deltog Hans Henrik, Hovard 
og Peter Hjort(vores senere formand for klubben han var kun 18 år dengang). Hans Hen-
rik fik en flot 11 plads, Hovard en 28 og Peter blev ikke sidst. Hans Henrik havde kun haft 
kørekort i 3 måneder så det var meget flot. Til sidst præmieoverrækkelse og så hjemad. 
Efter vi havde tanket ville en af de små 45 Vespaer ikke mere (Flensborg), så vi tror nok 
at Flensborg klubben var glad for at Ib og Gerda havde bil og træller med. Vi var i Århus 
efter diverse pauser klokken 23,30 efter at have kørt siden klokken 14,00, så alle var trætte 
efter en god weekend lige til sidst John og Eva var altså også med.

Med venlig hilsen medlem nr. 3 Anni Pedersen

Annonce
400,- inkl. moms

Annonce
400,- inkl. moms

Tillykke med bryllupet

Da billedet blev taget 
var de endnu ikke gift ;o)
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Fremgangsmåde for effektiv afvikling af medlemsblad.

1) Medlemmerne skriver artikler over Vespa oplevelser og fremsender til lokalredak-
tøren evnt. med billeder som vedhæftet fil.

2) Formanden skriver Nyt fra formanden samt klub- aktiviteter og sender til lokalre-
daktøren.

3) Lokalredaktøren fremsender til trykkeriet: att. Keld Rasmussen Tlf. 8682 0949
     e-mail: info@grafiskindtryk.dk 
 Der skal ligeledes meddeles til trykkeriet såfremt der ikke er nogen artikler, ellers 

kan trykkeren ikke begynde.
 Der startes ikke op før alle har kontaktet trykkeren med den ene eller anden meld-

ing. Hvis der mangler den ene eller anden tilbagemelding udkommer bladet ikke.

4) Formanden meddeler Flemming Iversen e-mail: fl.iversen@privat.dk, hvor mange 
blade klubben skal have. Når alle har indmeldt til trykkeren, går der besked til 
Flemming Iversen som opkræver betaling for bladene og overfører betaling til 
trykkeren.

5) I kan altid kontakte undertegnede ved tvivlsspørgsmål.

Med Vespa hilsen

Flemming Olsen
Præsident for Vespa Klub Danmark.

Annonce
400,- inkl. moms

Annonce
400,- inkl. moms

Annonce
400,- inkl. moms

Annonce
400,- inkl. moms

Køredag til Erik i Lemvig 12.05.2007

Lørdag er en dejlig dag, det var denne også. Vi startede fra Ingo i solskin og havde 35 km 
foran os. Det gik derudad med ca. 80 km/h (dog under lydens hastighed). Et enkelt ophold 
blev foretaget for kun at konstatere at intet var galt.
Efter en dejlig tur langs klosterhedens plantage kom vi til Vilhelmsborg og havde således 
ca. 10 km hen til målet. Erik kom ud på vejen og tog pænt imod, her stødte endnu flere 
medlemmer til så vi i alt var ca. 10 stk.
Efter en hyggelig kaffeoplevelse kørte vi en lille tur til Gjellerodde anført af Erik på en 
genstridig Yamaha, som pudsigt nok skulle have benzin for at køre. Vi klarede dog alle 
strabadser med en lille medbragt snaps.

Mødet sluttede ca. kl. 13.00 og alle var glade for en vellykket dag i Lemvig. På vejen hjem 
blev vi enige om at køre gennem plantagen af de små veje. Det var en dejlig tur med et 
enkelt ophold idet Elo’s tændrør havde fået en “knast”, ellers var der ingen uheld overho-
vedet. Turen afsluttedes ved Ingo med en kop øl.
Alt i alt en vellykket dag, tak for det.

Klassisk køredag 05.06.2007

Turen til “Metalskolen” i Holstebro blev arrangeret med deltagelse af Ingo, Kaj og Else 
Marie fra Rønbjerg, sidstnævnte kom herind i regnvejr på sin fint restaurerede Popolina 
scooter. Efterfølgende skinnede solen i fire timer indtil vi var hjemme hvorefter det be-
gyndte at regne igen.
Det var en god og interessant dag med mulighed for at se motorcykler af alle slags, både 
nye og meget gamle samt en enkelt sportsvogn, nemlig en MG TF i tip top stand.
Arrangementet sluttede kl. 16.00, og vi kørte hver til sit.

Med venlig hilsen Kaj
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Annonce
400,- inkl. moms

Annonce
400,- inkl. moms

Vespa Klub Vestjylland 

1. tur gik fra Esbjerg til Zeppelin 
Museet i Tønder. Over grænsen 
for at købe slik og øl. Forman-
dens sidevogn var fyldt til bri-
stepunktet. I Møgeltønder fik 
hjemmelavet biksemad. En rig-
tig dejlig tur.

2. tur gik til Oksbøl, hvor Sv. Åge havde arrangeret en 50 km tur rundt i den skønne Vest-
jyske natur. En dejlig eftermiddag blev afsluttet med kaffe og hjemmebag hos Sv. Åge og 
Jette.
3. tur skulle vi til Mandø og besøge Carlo. Turen blev aflyst p.g.a. for få tilmeldte. Måske 
godt at vi ikke kom af sted alligevel ( det var vistnok i denne weekend, hvor der blev sat 
ny junirekord i nedbør ). Det er jo trods alt Vespa Scooter og ikke Vand Scooter, som er 
vores store lidenskab !
Når dette læses, har vi forhåbentlig med succes afviklet den 4. tur. Turen går fra Esbjerg 
til Ringkøbing, hvor vi skal se nogle af de mange veterankøretøjer, som har deltaget i 
Ringkøbingløbet 2007.
D. 4. august har vi igen en tur for medlemmerne. Denne gang  skal vi til Sydøstjylland og 
besøge et knallertmuseum. Det har været vigtigt for bestyrelsen, at alle turene ikke kun er 
lagt i Vestjylland, men også andre steder i Sønderjylland, så medlemmer derfra også har 
mulighed for at deltage. Udover egne arrangementer, har Vespa Klub Vestjylland selvføl-
gelig været repræsenteret i Gråsten og på Åleturen.
Vi må derfor erkende, at Vespa Klub Vestjylland i foråret 2007 ikke har bidraget positivt i 
forhold til drivhuseffekten. Ikke så få liter benzin og 2-taktolie er strømmet gennem vore 
karburatorer !
Alligevel skal der fra formanden lyde en opfordring til medlemmerne om at deltage i 
fællesarrangementerne. Det er rigtig hyggeligt – nogle gange bliver der også kørt ”ræs”. 
På turen til Tønder blev vi på en elektronisk hastighedstavle i en mindre Sønderjysk by 
”klokket” til hele 72 km/t !

Peer Tanggard
Vespa Klub Vestjylland

on Tour City tur 23. maj 2007 med start fra Frederiksberg Runddel

En lun forsommer aften har lokket 9 medlemmer på 6 Vespa´er, ind til startstedet, hvor vi 
snakker om, hvad der er sket siden sidst og hvor der hurtig kommer nysgerrige, som vil 
ha´ en hyggesludder om Vespa og gamle dage.  Lige noget der passer os.
Det var én af de ture, hvor det ikke på forhånd er bestemt, hvor vi skal køre hen. Det 
varede dog ikke længe før vi var flere der syntes at det faktisk var længe siden vi havde 
været på Langelinie, og da det var onsdag, som er den ugentlige “motorcykel-dag” dér 
ude, kunne vi være sikre på, at der var noget at kikke på og at der også ville blive lagt 
mærke til os Scooter kørere.
Med årene er vi jo blevet lidt mere “hårdhudede” med hensyn til at modstå nedladende 
blikke og trækken på smilebåndene hos de mange læderklædte fyre med store, flotte, 
moderne, potente motorcykler.De kommer af samme årsag som os, - at får en motorsnak, 
blive set og ikke mindst at få gratis is eller en Hot Dog af Molekioskens de bedste. Det skal 
anføres, at det kun dem som er på tur sammen med klubben der har det sådan, alle uden-
forstående må betale selv.Det kan anbefales, at man benytter sig af de fordele der følger 
med ved medlemskabet af klubben, og møder op til arrangementerne og få en hyggelig 
køretur tilligemed. Hvad der er vigtigst, er underordnet ?

Finurligt nok, foreslog Ole Haag, at vi indlagde en pau-
se ved Højbro plads / Amagere torv, og dér ventede os 
en overraskelse, idet Ole og Peter, fra Fyns Vespa Klub, 
havde udlånt 3 stk. af de importerede Vespa´er til en 
udstilling, hvis tema var en Forårstur i det grønne.
I hver af de 2 store udstillingsvinduer mod Strøget, 
var der en Vespa og indenfor stod en Vespa arrangeret 
i et interiøre a la “ud i det grønne”, med madkurv og 
vin på flaske, tæppe og en romantisk krans, flettet af 
(plast)sommerblomster. Ganske flot arrangeret og så 

et “fornemt” sted, forekommer det os. Det skal anføres, at det ikke kun var blandt Team 
Vespa´s medlemmer, special udstillingen vakte beundring og blev taget i nærmere øje-
syn, næh!, det var skam også alle mulige andre slags mennesker, - ungdom, yngre og 
ældre, - lige som os selv.
Turen fortsatte til Langelinie hvor der denne aften kun lå et enkelt, mellemstort krydstogt-
skib og hvor, til og fra, der gik en lind strøm af TAXA´er der fragter pengestærke turister 
ind til centrum, hvor de havde et par timer til at bese Københavns seværdigheder. Højst 
sandsynligt deriblandt også et besøg på Ole og Peters “udstilling” i Royal Copenhagen, 
hvor der lå en elegant reklamefolder for Vespa´erne.

Tusmørket sænker sig, - så tak for i dag. FHC, Team Vespa Øst
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Dårlig vejr og god påklædning

Vejret har været meget skiftende her i foråret og første del af sommeren. 
Vi har dog haft nogle gode ture, men et par stykker er blevet aflyst grundet regn. Der har 
dog været mødt nogen op hver gang, den ene gang godt nok kun en, Ove Jensen. En 
af de ture der var set meget frem til var turen til Faxe hvor vi skulle besøge Poul Engel-
brechtsen og hans kone, Poul skulle vise os rundt i området og vi skulle i Faxe Kalkbrud 
og køre, for så at slutte hjemme i deres have med hjemmebag. Allerede dagen før kunne 
vi godt se hvor det bar hen, Nordsjælland havde fint vejr, men Sydsjælland havde regn 
og stærk blæst, og vejrudsigten for næste dag love at resten af Sjælland ville få et sådan 

vejr næste dag. Det holdt stik, turen blev aflyst fra morgenstunden, men vi var nogle 
der aftalte at mødes som aftalt, hvis der skulle møde nye op og det var faktisk godt vejr i 
København til kl. 11:00, men så var det også slut, der kom ca. 50mm inden aften. Vi var 4 
vespaer en med passager der var på plads kl. 11:00, en kørte hjem og vi andre tog turen i 
styrtende regnvejr igennem København for at ende på Cafe Jorden rundt ved Svanemøl-
len hvor vi hyggede os, regntøjet havde bestået sin prøve. Vi skiltes her og kørte hver til 
sit, Ove var en af de 4.
Dagen efter var vi nogle der havde meldt os til Veterantræf på Gavnø, det blev en hyg-
gelig dag, som dog sluttede med regnvejr, igen var Ove en af dem der trodsede regnen. 
Et par stykker af os, Freddy og formanden havde taget vespaerne i en trailer og kørte til 
Malene og Martin i Hasle hvorfra vi så fulgtes med Martin og Lars på vespaerne, Ove 
ventede på os længere nede. Vi udstillede 5 vespaer og vi må nok erkende at Martins 
med sidevogn er et godt træk plaster. Hjemturen blev en våd affære for Ove og Freddy, 
Freddy tog turen sammen med Ove, Formanden skulle jo have sin bil og trailer med hjem 
fra Hasle, så det var ikke så fugtigt. Til næste år tilmelder vi os nok træffet på Gisselfeldt, 
så vil vi starte med morgenkaffe hos Malene og Martin og køre i samlet trop, håber vi kan 
blive nogle flere, vi har en del medlemmer i det Sydsjællandske, dem vil vi meget gerne 
være sammen med.
Turen til Faxe blev aflyst, eller skal vi sige flyttet det er meningen vi vil forsøge at gen-
nemføre den senere på året, så klik ind på vores hjemmeside og hold jer orienteret, eller 
ring og fortæl bestyrelsen at i er interesseret så kan vi kontakte dem der ikke er på com-
puter. I ønskes nogle gode ture, men pas på vi er de svage i trafikken.

Hans Sindberg, Team Vespa Øst

Scooterens dag 2007 i ”Stifinders Spor”

Traditionen tro holdt Team Vespa Øst Scooterens dag for alle Store Scootere søndag 
den 1. juli. Samme dag blev også afholdt Copenhagen Triatlon mesterskaber i det indre 
København med en hel masse trafik omlægning til følge, og det skulle vise sig at være til 
nogen gene, selv for de vævre Vespaer og andre myldretids sprintere, en masse gader 
var simpelthen lukkede for al motortrafik .  
  Mødetidspunktet var klokken 14.00 på Axeltorv og på dette tidspunkt var fremmødet 
ikke voldsomt stort, men hvad, vejret var jo meget godt og snakken gik godt om scooter 
stof og andet. Heldigvis steg fremmødet i løbet af den næste halve time rigtig flot, og vi 
forstod, at mange havde været igennem en masse omveje for at nå frem til Scooterens 
dag på Axeltorv, og vi var da sluttelig 15 køretøjer, plus en del ”scooterist løsgængere” 
uden medbragt køretøj. Ganske pænt. Også flot, at der var en repræsentant for andre 
Store Scootere, nemlig Ulriks og Else Maries meget flot restaurerede Dürkop Diana.
 Blandt de fremmødte på Axeltorv var også en tidligere Vesparist, Jørgen Kongsgaard, 
der endnu ikke helt har kunnet slippe minderne om de sikkert skønne dage på 125’eren 
i halvtredserne. I den forbindelse forespurgte hans søn, Lars, engang midt i maj, Team 
Vespa Øst, om muligheden for en køretur på en Vespa 125 de luxe fra 1956, til sin far 
på hans 70 års fødselsdag d.9.juni. Det lykkedes desværre ikke, da ingen af de gamle 
125’ere var kørende på plader på det tidspunkt, men nu på Scooterens Dag var der så lidt 
trøst til de gode minder. Freddy stillede beredvilligt op med en bagsæde æresrunde på 
Axeltorv for vores 1956’er Vesparist og forærede Fødselaren en 70 års Vespa slipsenål i 
“guld”, som blev modtaget med stor overraskelse og uventet taknemmelighed. 
 Traditionen tro går køreturen på Scooterens Dag, fra Axeltorv til Dragør Badehotel via 
Højbro Plads, Amager Strandpark, Kystvejen ved Kastrup Lufthavn med ”et kort kig” 
på landende fly, da man ikke må bruge Kystvejen som stationært observationssted, 
og videre til Dragør Badehotel. Turen til Højbro Plads blev i år lidt af en ”Stifinder tur”, 
der var simpelthen “Triatlon afspærrede” områder rigtig mange steder på vores vej fra 
Axeltorv til Højbro Plads, og Vespa kortegen blev hurtigt splittet op i mindre grupper i 
den tætte trafik på de ”åbne gader og stræder”, een gruppe nåede frem til Højbro Plads, 
den gruppe jeg var med i ”måtte strække våben”, efter store anstrengelser for at nå frem 
til Højbro Plads, måtte vi sætte kursen på alternativ omvej til Amager Strand, og Højbro 
Plads måtte for vores vedkommende stryges af ruten i år. På Amager Strandvej fandt 
grupperne heldigvis igen sammen og vi kunne følges ad alle sammen til en velfortjent 
kage og kaffetår på Dragør Badehotel. En fin dag trods lidt ændringer i rutelægningen. 

Med venlig hilsen Ove Jensen. Team Vespa Øst
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Fællesaktiviteter/Stumpemarkeder

24. – 26. august Træf arr. af Vespa Klub Fyn, Lilleskov teglværk, 5690 Tommerup
  Nationalt træf med internationale deltagere
  Tilmelding og betaling senest den 7. august 2007 til: 
  - Peter Wulff Nørholm 7620 0250, peter.norholm@gmail.com
  - Bent Juhl 7588 1375, duvejuhl@privat.tele.dk
  - Anni Carlsen 6440 2489, anni-stribonit@stribnet.dk 
  275,00 kr. pr. person bedes overført/indbetalt på giro konto:
  reg.nr. 9402  konto 480 01 66 322   - Husk at påføre dit navn!

  Program
  Fredag 15.00 Lejrpladsen indtages
    18.00 Grillen tændes
  Lørdag 08.30 Morgenmad
    08-12.00 Ankomst og indskrivning
    12.00 Officiel åbning af træffet
    12.30 Køretur i det Fynske
    18.00 Helstegt svinekam
  Søndag 08.30 Morgenmad
    13.00 Officiel afslutning af træf

Annonce
700,- inkl. moms

grafiskindtryk.dk

vi fremstiller alt i skilte, streamers,
logos, etiketter, web-sites, tryksager,

bilreklamer og for den sags skyld
også Vespareklamer!

...med specialpriser til
vespaklubbens medlemmer

Annonce
400,- inkl. moms

Annonce
400,- inkl. moms
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Nyt fra formanden

Ja så er vi jo ved blad nummer 2 og jeg syntes ikke 
at der er kommet ret meget respons på blad nummer 
1 men det kan jo være at det er en forglemmelse for 
det kan da ikke passe at så mange medlemmer ikke 
har bare en lille historie at fortælle så jeg tror da at det 
bliver meget bedre næste gang.
Men jeg har gået og fået en ide at jeg godt kunne 
tænke mig hvis i ville tage en kopi af jeres forsikring til 
Vespaen så man kunne finde ud af hvad selskab der er 
billigst, så det ville være dejligt hvis i vil sende den til 
mig tusind tak.

Lige en oplysning i skal huske at der jo er træf, holdt af 
Vespaklub FYN den 24/8-26/8 2007.
BEMÆRK at Vespa klub Silkeborg giver et tilskud på 
100 kr. pr. medlem.
Indmeldelse og oplysning om træffet se vores hjem-
meside.

Klub - Aktiviteter

02. august Klubmøde med køretur
05. august *Koretur arr. af Ilse og Finn
24-26. august Vespa træf arr. af Vespa Klub Fyn
06. september Klubmøde med køretur
04. oktober *Generalforsamling
13. oktober Stumpemarked i Herning
20/21. oktober Stumpemarked i Fredericia
01. november Klubmøde
06. december Klubmøde med “julehygge”

*kræver tilmelding til formanden eller kassereren

Formand
Jørgen Jørgensen
Borgervænget 2, 8600 Silkeborg
tlf. 8682 9508 / 2041 0698
jhhj@mail.dk

Kasserer
Egon Taxhjelm
Færgebakken 1, 8600 Silkeborg
tlf. 8682 8644 / 4017 6844
taxhjelm@mail.dk

Sekretær
Finn Nielsen
Gl. Hærkrovej 24, Hvam
8620 Kjellerup
tlf. 8666 7220
ifnielsen@mail.dk

Redaktør
Allan Erik Jensen
Midsommervej 10
8600 Silkeborg
tlf. 8720 6086 / 2636 7683
aej@besked.com

Klubmøde
1. Torsdag i måneden
Ny Kjærsgaard
Plantagevej 11
8600 Silkeborg

Kontingent
alm. medlemskab kr. 200,00
Familie medlemskab kr. 250,00
+ indmeldelsesgebyr kr. 50,00

2000
www.vespaklubsilkeborg.dk
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Nyt fra formanden

Så kom sommeren også til østjylland. Siden sidst har 
vi deltaget ved Gråsten Løbet og Dung Vu løb af med 
pokalen for flotteste restaurering i klassen for Vespaer. 
Samtidig er klubbens medlemmer Bettina og Michael 
blevet gift. 

Et stort tillykke skal der lyde fra klubbens side!

Klub - Aktiviteter

Se kalenderen på www.vespa-klub-aarhus.dk

Formand
Ole Mansfeld
Vølundsvej 4,1.sal
8230 Åbyhøj
tlf. 2230 6564
ole@comealong.dk 

Kasserer
Jørgen N. Christensen
Skejlbygårdsvej 290 
8240 Risskov
tlf. 8621 2798
jnc@oncable.dk 

Bestyrelsesmedlem
Dung Tien Vu
Odensegade 32, 2. tv.
8000 Århus C
tlf. 2427 7374, dtv@privat.dk

Jens Mondrup
Lilleringvej 36b
8462 Harlev
tlf. 8694 1001
info@alu-danica.dk

Kontingent
alm. medlemskab kr. 200,00
Familie medlemskab kr. 300,00
+ indmeldelsesgebyr kr. 50,00

1953
www.vespa-klub-aarhus.dk
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Nyt fra formanden

Så skete det igen.

Vespaklubben kaldte! Vedrørende køretur til Skive d.20 
juni 2007.
På opfordring af Svend Kiip arrangeredes en tur til Skive 
havn hvor Morsø Senior-rockerne havde sit årlige træf.
Vi aftalte at mødes hos vicepræsidenten Ole kl. 17.30.
Ankomst og afgang af Elo, Kaj, Ingo og Ole.
Det så desværre ud til regn og ganske rigtigt, det blev 
regnvejr, men ikke værre end som så.
1ste etape gik til Rønbjerg hvor vi skulle mødes hos Anne 
Marie til en kop øl og hvor Svend stødte til. Vi kørte heref-
ter i samlet trop (alle 6) til Skive havn hvor der var mødt 
ca. 1000 køretøjer op, alt fra Vespa til BMV og Isetta.
TV.MV var på stedet og sendte direkte.

På hjemvejen kørte vi til Skive kaserne, hvortil Elo 
havde fået en nøgle og så værkstederne vdr. rep. af 
mandskabsvogne samt klargøring af samme som skulle 
udsendes til Afganistan. Temmelig interresant at se de 
grønne køretøjer i ørkenfarvet bemaling.
Herefter gik turen hjemad via Vinderup i modsætning til 
turen derud som gik over Sevel-Rønbjerg.

Med venlig hilsen
Kaj Lorentzen og Ole Jensby

Formand
Kaj Lorentzen
Lille Urlundvej 7, 7500 Holstebro
tlf. 9743 5840
klorentzen7@dlgmail.dk

Kasserer
Erik Jensen
Fjordbakken 22, 7620 Lemvig
tlf. 8782 3637

Sekretær
Ole Jensby
Kildevej 46, 7500 Holstebro
tlf. 9741 2916
ojensby@mail.tele.dk

Bestyrelsesmedlem
Elo Kjærgaard Jensen
Kroghsvej 7, 7620 Lemvig
tlf. 9740 4952, elo@privat.dk

Kontingent
alm. medlemskab kr. 200,00

1995
 

Nyt fra formanden

Høveltegårdtræf blev aflyst. Der var ikke interesse for ar-

rangementet, men nu kan vi sidde med god samvittighed i 

bestyrelsen. Der lå nærmest et pres på os for at arrangere et 

træf, der lød dog hurtigt små ynk fra dem på den anden side 

af Storebælt om at vi ikke havde været flinke til at besøge 

dem til deres træf, det er jo desværre rigtigt, jeg nægter selv-

følgelig at tro det er derfor der ingen tilmeldelser kom, men 

vi kan jo kun være et sted. 

Hans

Formand/Redaktør
Hans Sindberg
Bellisbakken 59
3460 Birkerød
Tlf. 4581 7397 / 2349 6836 / 2374 5763
hans.p.sindberg@privat.dk

Kasserer
Flemming Iversen
Hørager 18, 2690 Karlslunde
tlf. 4615 0568
fl.iversen@privat.dk

Webmaster
Jan Haugsted
Olsbæklund 8
2670 Greve
tlf. 4390 6116
jha@tpradio.dk

Bestyrelsesmedlemmer
Ole Haag
Langelandsvej 45, 2 tv
2000 Frederiksberg
tlf.ohaag@post2.dk

Ove Jensen
Høghaltvej 4, 1 tv, 2720 Vanløse
Tlf. 3871 6613
ovejen@mail.dk

Kontingent
alm. medlemskab kr. 000,00
Familie medlemskab kr. 000,00
+ indmeldelsesgebyr kr. 000,00

1982
www.vespa.dk

Klub - Aktiviteter

Klub - Aktiviteter
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Formand
Peer Fløjstrup Tanggaard
Willemoesgade 52, 6700 Esbjerg 
tlf. 7512 3371 / 2064 4979
vespa@vkv.dk

Kasserer
Carlo Ernstsen 
Hassellunden 87, 6705 Esbjerg Ø 
tlf. 7514 0442, carlo@vkv.dk

Bestyrelsesmedlem
Niels Holgersen 
Styrmandsvænget 194
6710 Esbjerg V
Tlf. 7511 7710, niels@vkv.dk

Revisor
Arne Lauridsen 
Norddalsparken 37
6710 Esbjerg V 
tlf. 7515 2062, arne@vkv.dk

Suppleant/ Lokalredaktør
Lars Kingo 
Liljevej 3, 6705 Esbjerg Ø 
tlf. 7514 1328, lars@vkv.dk

Kontingent
alm. medlemskab kr. 200,00

2000
www.vespa-klub-vestjylland.dk

Nyt fra formanden

Glæden var stor, da det 1. eksemplar af Vespa Journa-
len dukkede op. Rart at indlæg fra alle danske Vespa 
Klubber kan ses i samme medie.

Hvem er ”Dr. Vespa” ?  Har DSB stjålet en Vespa fra et 
medlem ? Og har Skattevæsenet beskattet en mand, 
fordi hans kone vandt en Vespa ?. Få svar på det og 
meget mere i et kommende indlæg fra Vespa Klub 
Vestjylland.
Til sidst en lille bøn: Husk at give formanden besked, 
hvis du ændre adresse/mail.

Venlig hilsen
Peer Tanggard, Vespa Klub Vestjylland

Nyt fra formanden

”Det bliver en kanon sommer!” Overskriften på avi-
sen, først i maj står stadig brændt ind i nethinden. Jeg 
husker tydeligt jeg tænkte, lad os nu se…
Efter en lang måned med masser af regn, kan der 
efterhånden ikke være mere deroppe. Hvor bliver den 
så af, kanon sommeren? De fleste af os Vespa folk har 
jo brug for lidt sol når vi skal ud at køre. Men heldig-
vis må vi håbe på at vores sensommer bliver som 
den plejer. Jeg vil dog garantere for sol til vores træf. 
Jeg vil gerne også opfordre især vores egne medlem-
mer til at kigge ud til træffet også selvom man ikke 
har afsat en hel weekend til dette. Kom forbi og mød 
medlemmer fra de andre danske samt tyske klubber. 
Se programmet, måske vil i med på fælles køreturen. 
Vi må indse at der kommer færre og færre arrange-
menter i klubberne, så benyt chancen!

Peter Wulff Nørholm, Formand

Klub - Aktiviteter

Formand
Peter Wulff Nørholm
Overgade 2
7000 Fredericia
tlf. 7620 0250 / 2149 4443
peter@ricambi.dk

Kasserer
Bent Juhl
Kærbøllinghusvej 22
7182 Bredsten
tlf. 7588 1375
duvejuhl@privat.tele.dk

Sekretær/Redakteur
Anni Carlsen
Mosevænget 8, Strib
5500 Middelfart
tlf. 6440 2489 / 3024 8921
anni-stribonit@stribnet.dk

Kontingent
alm. medlemskab kr. 200,00
Familie medlemskab kr. 300,00
+ indmeldelsesgebyr kr. 0,00

1996
 

Klub - Aktiviteter



Reserveret: Peter
700,- inkl. moms

Reserveret: Ole
700,- inkl. moms


