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Nyt fra præsidenten
Glædelig jul og godt nytår til dig og
din familie. De store ”Vespa-ønsker”
for år 2010 er måske allerede blevet
indfriet, da gavepapiret blevet flået af
pakkerne juleaften – eller har du afsagt
nogle nytårsforsæt, da slagene fra
Rådhusklokken lød? Mit kunne måske
være færre ture med Falck og en mere stabil Vespa
Spøg til side – igen i år vil jeg som formand for VKD
bestræbe mig på, at båndene mellem klubberne
styrkes, og at flere klubber vil arrangere fælles
ture/ sammenkomster, hvor naboklubber inviteres
med. Det er uproblematisk, at arrangere en tur i sit
lokalområde og måske afslutte med et kaffebord
eller grillpølser. Det styrker også vort sammenhold
og giver nogle gode kontakter rundt om i landet.
Klubbernes hjemmesider viser, at man endnu ikke
har opdateret aktivitetskalenderne for 2010. Men
som vejrsituationen er lige nu, er det helt uvirkeligt
at tænke på, at vi om 3 – 4 måneder skal have årets
første tur på Vespaen. Den økonomiske krise som har
ramt hele verden, syntes ikke at have at have påvirket
medlemstilgangen i VKD. Den er ganske stabil.
Til stadighed får jeg telefonopringninger fra yngre
mennesker, som har købt en Vespa. Mange af dem
var ikke engang født da deres Vespa blev produceret.
Dem henviser jeg til at kontakte den nærmeste lokale
Vespaklub. Så jeg håber, at I får dem med i vort gode
fællesskab. Vi ses på landevejen om 3 – 4 måneder.
Peer Tanggaard, Præsident.

Udgivelsesdatoer for 2010:

1. februar, maj, august og november
Deadline:

1 måned før udgivelse

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

Luneburg træffet - Dagen derpå

Print:

Grafisk Indtryk, Silkeborg tlf. 8682 0949
info@grafiskindtryk.dk
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Vjatka

- En Vespa klon fra USSR

Vjatka VP-150 Cockpit’et.

Vjatka emblem.

nationale scooter baseret på den
italienske Vespa 150 GS, som derfor blev
kopieret ned til mindste detalje, og i 1956,
lykkedes det fabrikken at samle 10 stykker
håndlavede Vjatka scootere, som fik
modelbetegnelsen VP-150. Der var store
problemer forbundet med produktionen
af motorer, da man selv skulle fremstille
alle motorkomponenter, herunder
pakdåser og pakninger.
En scooter ud af test-serien blev
transporteret personligt af fabrikkens
direktør, Fiodor Ivanovich Treshev, til
ministeriet i Moskva for at få deres
godkendelse.
»Kan den køre, Fiodor Ivanovich?«
Spurgte ministeren. »Naturligvis«,
svarede fabriksdirektøren.
»Lad os gå ud i gården, så jeg kan se,
hvad dine dygtige medarbejdere på
Vjatka fabrikken har lavet, men jeg vil
selv køre den«, sagde ministeren.
Vjatka scooterens præsentation
forløb tilfredsstillende, og ministeren
besluttede, at fabrikken kunne begynde
at serieproducere Vjatka scootere.
Fabrikkens første fremvisning af deres
scootere blev foretaget på pladsen uden
for fabrikken for en samling af lokale
journalister. Aviserne skrev, at dette
usædvanlige transportmiddel snart
ville komme i handelen, og mange
interesserede var begejstrede og drømte
om at købe en Vjatka scooter og at køre

Вятка ВП-150 = Vjatka VP-150.

Historien om en russisk kopi af
Vespa scooteren
Fotos og tekst er baseret på en artikel
skrevet af Kari Käyhkö fra Svenska
Scooterklubben, oversat fra svensk og
nænsomt bearbejdet med fokus på Vespa
af Freddy H. Christensen og redigeret
af Ove Jensen, til brug for Team Vespas
klubblad, Vespa Journalen.
Russisk scooter! – er det rigtigt?
I februar 2000 besøgte den svenske
Scooter Club´s »repræsentant« Victor
Golubkov Molot fabrikken i VjatksoPolyansky, en by hvortil der er 17 timers
rejse med tog fra Moskva. Mødet blev
holdt på Vjatka fabrikkens museum, også
kendt som »Cultural Palace« (Kultur
Paladset),
Vjatka Scooterens historie
Siden 1940, havde Vjatka fabrikken lavet
maskingeværer til den Røde Hær, grammofoner, sidevogne til motorcykler
og forskellige motorcykeldele (sadler,
styr, luftfilter), men ville nu gerne lave
flere produkter af lignende karakter.
1955 gav Forsvarsministeriet ordre til
at starte produktionen af den første
3

på den næste sommer. Det varede dog 2
år før denne drøm gik i opfyldelse.

ideologi, kunne en privatperson ikke eje
et køretøj, da det risikerede at føre til
privat foretagsomhed. Der blev udviklet
flere forskellige lastscooters med tanke,
kabiner og tippelad, som kom til at spille
en vigtig rolle i det økonomiske liv. Dette
års scooter produktion var på 16.600
stk. af typen VP-150 og 500 stk. af typen
MG-150. Dette år blev der også afholdt
det første scooter løb i Rusland over en
distance på 2000 km.

1957 - Selv om fabrikken var klar
til at serieproducere scooteren, var
underleverandørerne ikke i stand til at
opfylde deres del af forpligtelserne,
og først efter at de var blevet presset
hårdt, skete det. Fabrikken nåede kun
at producere 1668 scootere i dette år.
Fabrikken fremstillede selv motorerne,
generatoren og tændingssystemet,
pressede og udstansede ståldelene til
karosseriet. Underleverandører tegnede
sig for produktion af karburatorer, dæk,
sæder og forlygter. Kun kuglelejerne
måtte købes i udlandet. Alle Vjatka´er blev
leveret med to-farvet lakering, og der
kunne vælges mellem rød, hvid, beige,
grå og grøn. Scooterne blev samlet på
rulleborde, medens montagen af motorer
foregik på et transportbånd. Den første
produktions serie var færdig til at deltage
i 1.maj paraden i året 1957.

1959. Fabrikkens testkørere deltager i et
langdistanceløb på 12000 km gennem
Rusland og Ukraine. Motoren virkede
perfekt. Herunder konstaterede man,
at stempelringene ikke behøvede
udskiftning for hver 3000 km., som der
stod i manualen, men kunne holde til

Vjatka VP-150T Taxi.

8.400 kilometer.
Fabrikken producerede 50 stykker
TAXI Scootere, VP-150T, som blev brugt
til at køre besøgende rundt på en stor
messe i Moskva. Passagerne sad på et
bredt sæde foran føreren. Det var også
året, hvor man begyndte at fremvise
Vjatka´en på messer og udstillinger.
Produktionstallet i 1959 var nu steget til
godt og vel 21.000 scootere. Motoren
blev forbedret, så effekten blev øget til 5,5

 jatka MG-150.
V
Teksten på skiltet siger: Lenin’s vej - kollektivt landbrug”

1958. Fabrikken udviklede en scooter
med lad som kunne klare 250 kg,
meget lig de første Vespa Ape
modeller. Lastscooteren MG-150 var
kun til rådighed for virksomheder og
organisationer. Ifølge Kommunistisk
4

hestekræfter, hvilket
gav en tophastighed
på over 70 km/h.

transportbåndet,
og man begyndte
at eksportere
Vjatka VP-150 til
1960. Scooter Ejere
andre lande, som
begyndte at bruge
f.eks. Bulgarien,
deres Vjatka til
Polen, Rumænien,
længere ture, og de
Cuba, Vietnam,
lod deres erfaringer
Indien, Pakistan,
og bemærkninger
Sudan og Egypten,
vedrørende
ja selv til store
scooterens
Europæiske lande
funktionalitet gå
samt USA. Totalt
videre til fabrikken,
eksporteredes
og der kom mange
Vjatka´en til 50
forbedringer.
lande. Det vakte
Generelt anså
international
scooter ejerne
opsigt, da den
køretøjet for at være
Russiske Vjatka
letkørt, motoren for
dukkede op på
pålidelig, og dæk
de udenlandske
skift for en
markeder, fordi
enkel operation.
Russerne ikke
Et af forslagene
havde underskrevet
Vjatka VP-150 oversigts planche
var, at scooteren
en aftale om
blev forsynet med
beskyttelse af
fodhvilere for passageren. Andre råd gik
ophavsretten, hvilket først skete i 1970,
på at simplificere tændingsindstillingen,
men Russerne ignorerede helt de massive
forbedring af koblingen og gøre
Italienske protester over den ulovlige
gearskifte mekanismen mere pålidelig
kopiering af Vespa´en.
samt ændre lyskontakten. Fabrikken
Russerne var dog ikke interesserede i, at
indførte mange af kundernes tips, og tog
den ulovlige kopiering af Vespa´en skulle
selv initiativ til at Vjatka´en kunne leveres
udvikle sig til en international skandale,
med en plastic vindskærm.
så fabrikkens ingeniører begyndte
at planlægge
bygningen af
en ny scooter Vjatka V-150M.
Som model og
designstudie
var indkøbt en
Lambretta TV175
serie 1, fra Italien,
Vjatka logo.
USSR’s stjerne på forskærmen
men denne
I marts 1962 forlod Vjatka nr. 100.000
gang var det kun det udvendige design
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Lys i tanken, - en lys idé.

og udformningen af visse elementer,
der blev kopieret fra Lambretta´en,
og overgangen til den Lambretta
inspirerede V-150M scooter, betød i 1965,
afslutningen på den Vespa baserede
Russiske Scooter æra.

Hvor meget benzin er der tilbage?
Engang var det vældig populært at
forsyne sin Vespa med ekstra lys
forskellige steder udvendigt, dels for
at være “smart”, og dels for at gøre sig
bemærket, og havde man noget, som de
andre ikke havde, var det bare
“Super duper”.
Undertegnede har i nov.
2009 oplevet, hvordan
det er, at have lys
i Benzintanken,
hvilket kunne
være nyttigt, når
man kører på en
veteran Vespa,
hvor benzinur ikke
er standard, - og
jeg må tilstå, at jeg
opdagede, at det også
ser fantastisk flot ud
med en kraftig, blåhvid
lysende diode, - noget
lignende lyset i den Blå Grotte
på Capri, - men som i den 2 %
olieblandet benzin, tillige gav
en spændende, fluorescerende
effekt.
Situationen opstod da jeg ville
kontrollere, hvor meget benzin
der var på, og stod og lyste ned i tanken
med en af disse moderne, cigarformede
cyklelygter, ca. 4 cm. i diameter, - helt
glatte og med en lysdiode i spidsen.
Pludselig gled den ud af hånden på mig
og med et pling - plong, da den stødte
mod kanten, smuttede den ned gennem
påfyldningshullet, hvor den på vej ned,
kunne minde lidt om Jacques Costeau´s
under-vandsbåd, men min lygte havde
bare ingen opdrift, så den dykkede som
en sten, og lå nu på bunden af tanken og
lyste.

Indtil 1979 blev der fremstillet »MC«Scootere i Rusland i forskelligt design
og motorstørrelse, og der fandt også en
teknisk udvikling sted, elektrisk, mekanisk
såvel som på eksteriøret om end i et
langsommere tempo end i Vesten.
Parallelt med fremstilling af en de store
scootere, havde der i et stykke tid fundet
en fremstilling sted, af en Scooterknallert
med motorvolumen på 50 cc, og denne
type tog mere og mere over, og har stort
set afløst de store Scootere.
Skrot og Rust
Mange Vjatka Vespa´er er
skrottet eller står og ruster i
lader, skure og garager, så det
er svært at finde en komplet
Vjatka i dag. Endnu mere
vanskeligt er det at finde
reservedele til disse, men som
vi alle ved, scooter-entusiaster
er svære at stoppe.
Russisk opblomstring
Det opleves som om der er
sket en opblomstring blandt
Russere med hensyn til
interessen for de klassiske
scootere, så forhåbentlig vil vi
opleve en enæssance på den
russiske front på dette felt.

FHC og OVE, nov. 2009.
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Heldigvis er cyklelygten af typen, der
kan genoplades i en stikkontakt, hvilket
vil sige, at alt elektrisk er indkapslet
fuldstændig tæt, og lykkeligvis er
plastic´en af en type, der ikke opløses
af Benzin, så der skete ikke
noget farligt, men jeg gik
selvfølgelig straks i gang
med at tømme benzinen
af med en hævert,
hvorved den specielle
lyseffekt dog forsvandt.
Jeg kunne
så begynde at
spekulere på,
hvordan jeg skulle
få det cigarformede
fremmedlegeme op
af tanken, når der ikke
er noget fremspring på
overfladen, jeg kunne få et
stykke ståltråd til at gribe fat i,
og medens jeg tænkte over det,
kunne jeg lige så godt gå ind og
spise til aften, i situationen var
der jo ingen overhængende fare.
Lygten var fuldt opladet, så den
kunne blive liggende og lyse, og
at komme til at slukke den, var jo i øvrigt
også ganske umuligt.
På vej ind, så jeg for mig, at jeg kunne
blive nødt til at vende scooteren på
hovedet for at ryste lygten ud, - eller i
det mindste gøre det ved at afmontere
tanken, hvilket ikke er sådan, - bare lige.
En times tid senere var jeg atter tilbage i
værkstedet og status quo var naturligvis
uændret, tankens indre var stadig flot
illumineret, men jeg havde fået en idé,
som gik ud på, at suge lygten op med
den støvsuger, som jeg har stående til
7

Forårstur på Fyn
Lørdag d. 8. Maj 2010

Cykellygte

at holde værkstedet fri for Nullermænd
og deslige. Altså, - på med slangen og
tænde for støvsugeren, - røret, uden
mundstykke, stukket ned gennem
påfyldningshullet og ført hen mod enden
af lygten og Vupti, blev den suget fast på
røret. Derefter var det ingen sag at trække
den op. Keine hekserei, nur behändigkeit.
Benzinen blev hældt tilbage i tanken og
hele “operationen”, - fra jeg kom tilbage
fra aftensmaden, og til Sprinten stod
køreklar igen, og der var ryddet op, var
der kun gået 10 minutter. Fikst !, - ikke ?.

PS! – nu savner jeg faktisk, at have
et indbygget lys, så jeg kan se
benzinstanden, selv i mørke. Men vil
dog ikke anbefale, at det gøres på den
beskrevne måde. Benzin er som bekendt
en let antændelig og meget brandfarlig
vædske.

Nov. 2009 FHC

Så er det igen tid til at støve
Vespaen af og komme med på tur
i det fynske.

Tilmelding til Peter og Trunte på
mail: pln@dbmail.dk eller telefon
64 48 19 79

Vi starter kl. 9.30 på Lyøvej 34,
5466 Asperup med rundstykker,
kaffe og en lille en til halsen.

Sidste frist for tilmelding er den
25. April 2010.
Vi håber på stort fremmøde.
Venlig hilsen Vespa Klub Fyn

Derefter kører vi en tur rundt på
Fyn med flere stop undervejs.
Nærmere info om rute og priser
følger senere …

Husk! for din egen sikkerheds skyld, rækkefølgen, at tømme tanken for benzin
inden støvsugerslangen med sug, stikkes
ned i tanken. I modsat fald er der chance
for at det kan gå grueligt galt.
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Indbydelsen gælder naturligvis
alle Vespa klubber!
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Endelig fik vi vores lillesøster
Jeg blev temmelig skuffet, bag i bilen
stod der et gammelt faldefærdigt vrag
af en Vespa scooter fra 1966. Det var jo
et rent fund, kun 1500 danske dollars og
ku den køre? Det ku’ den! Den startede
første gang der blev jokket på pedalen.

Blev der udstedt en konkurrence om
hvem der har den mest charmerende
hobby, så ville jeg og min familie helt
klart ligge i spidsen med vores hobby!
Indtil en stille sommerdag i 2002, helt
nøjagtig den 18. april 2002, var vi en helt
almindelig kernefamilie der dengang talte
far, mor og junior, der siden er vækstet til
2 juniorer, begge drenge!
Farmand kom hjem fra job, og lignede
en der havde fået 4 viborgdæk – Kun
den dag vi blev gift har jeg set ham så
storsmilende. Jeg skulle ud og se hvad
der var bag i hans varebil og man er vel
af hunkøn, så min første tanke var: Neej,
hvad er det dog du har købt til mig?

»De næste 4 år kørte vi på dyret,
grim som den var. Pludselig
var tiden og finanserne til,
at vi kunne starte den store
renoveringsproces af Vespaen«
Til daglig arbejder jeg som indkøber og
disponerer et hav af forskellige varer.

Vespa’en da den var ankommet

Nu skulle jeg pludselig være med til at
bestille scooterdele når jeg kom hjem fra
job! Men set i bakspejlet, var det nu også
meget sjovt at prøve.
Selve renoveringsprocessen stod den
bedre halvdel helt og holdent for, jeg
var kun ”holde ved montør” en gang
imellem. Der blev sandblæst, malet og
skiftet reservedele på livet løs. ALT blev
skiftet, så der var nærmest ikke et øje tørt,
da vi skulle have den første tur på den
flotte sag. Og der er naturligvis Tempur
skum i sadlerne.

ikke kunne eftermonteres en sidevogn på
sådan en Vespa. Og så var der ikke langt
fra ord til handling – Dagen efter var der
bestilt en sidevogn fra Vietnam.
Den blev leveret i en sildekasse, men den
var skisme flot da den blev pakket ud.
Den måtte en tur forbi maleren, og så gik
vi i gang med at montere den. Da den var
færdig, tænkte vi det samme:

»Endelig fik vi vores lillesøster«
Siden den dag, har den skide scooter ikke
heddet andet end ”Tøsen”.

Dog havde jeg mine spekulationer, for nu
bestod husstanden jo af to voksne og to
børn og der kan kun sidde to på Vespaen
og så skulle vi have barnepige hver gang
vi skulle på tur? Nej, det holdt vist ikke i
længden. Så jeg gik til at foreslå, om der

Efterfølgende har vi haft masser af
køreture med far bag styret, mor bagpå
og de to knægte i sidevognen. Vi er lige
tossede alle fire og elsker de ture vi har,
når det gode vejr byder sig. Vi kører ofte

Vespa’en efter den store renovering
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til stranden og nyder vores aftensmad
eller måske bare en tur forbi et ishus efter
spisetid.
PS: Da vi havde 10 års bryllupsdag lagde
jeg hovedet i blød, for hvad giver man
manden der har alt? Jo da, en tro kopi
af familien på Vespaen som væghængt
trylledejsfigur. Figuren er lavet ud fra
billedet der er med i artiklen her.

National træf

2010

Yderligere billeder kan ses på
www.butiktrylledej.dk
Skribent: Trunte, med gode ideer fra Peter,
Hele familien samlet på »tøsen«

Jonas og Jacob – Vespa Klub Fyn

I 2010 bliver træffet afholdt af
Vespa Klub Vestjylland

Vespa Klub Vestjylland afholder National træf
i år, da vores klub fylder 10 år.
Det bliver fra den 11-13 juni ved Vejers Strand.
Der vil komme mere i det næste
nr. af Vespa Journalen

Sæt allerede kryds i kalenderen nu!

Hele familien samlet på »tøsen«

12
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Formand og Redaktør

Søren “Otto” Ottosen
Skådehøjen 5, 8270 Højbjerg
tlf. 24250134
formand@vespa-klub-aarhus.dk

Kasserer

Jens Peter Nørgaard
tlf. 60641335
jpn@post12.tele.dk

Nyt fra formanden

Nyt fra formanden

Sikke et herligt år i Vespa Klub Århus.

Hej Vespa venner så er julen og nytåret jo forhåbentlig
vel overstået for denne gang,
Og tusinde tak for det gamle år.
Men så skal vi jo også til at tænke på at få scooteren
pakket ud af mølposen og få den gjort forårs klar,
Så vi kan tage hul på en ny sæson hvor jeg håber at vi
må få mange gode ture/timer sammen.
Så vi må jo håbe at vejret vil arte sig.

Vores medlemstal er nu over 70, og vi har haft masser
af gang i gode aktiviteter, skrueaftener, køreture osv.
Antallet af aktive medlemmer – altså dem der stædigt
møder op med gode idéer og aktiviteter til klubaftenerne – er steget markant.... faktisk så meget, at da vi
holdt jule-glögg-afslutningsaften i december, havde vi
problemer med at være i vores klublokaler.
Det er en dejlig tendens, der forhåbentlig fortsætter.
Vi har fået ny bestyrelse i klubben, og det tilfører altid
ny, god energi.
Derfor byder 2010 også på et væld af nye tiltag og arrangementer.
Blandt de mere traditionsrige er vores årlige julefrokost den 23. januar.... sandsynligvis Danmarks tidligste
jule-frokost.
Vi glæder os til en masse skønne oplevelser i 2010.

Teknisk indsigt
Johnny Møllebro
tlf. 42428260
mojjom@email.dk

Per Høyer
Vibyvej 69, 8230 Åbyhøj
tlf.60211677
per.hoeyer@12move.dk

Klub - Aktiviteter

Bestyrelsesmedlem

23. januar: Julefrokost
Vi mødes på Bowl & Fun kl. 17:00
1. februar: Klubmøde
22. februar: Skrueaften med spisning

Partner / Kreativ Direktør
NBTV ApS
tlf. 8624 0000 / 2425 0134
otto@nbtv.dk
www.nbtv.dk

Kontingent

alm. medlemskab
Familie medlemskab
+ indmeldelsesgebyr

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

Kasserer

Søren H. Jørgensen
Dalvejen 117, 8600 Silkeborg
tlf. 86804067
shornbak@post.cybercity.dk
Finn Nielsen
Gl. Hærkrovej 24, Hvam
8620 Kjellerup
tlf. 8666 7220
ifnielsen@mail.dk

Sekretær

1. marts:

Hilsen Formanden,
Jørgen Jørgensen

Formand

Sekretær

Otto

Bent L. Albertsen
Bestyrelsesmedlem
tlf. 20231661
ag.ba@stofanet.dk

2000

www.vespaklubsilkeborg.dk

Klubmøde

15. marts: Skrueaften
12. april:

Klubmøde

19. april:

Skrueaften

3. maj:

Klubaften

18. maj:

Køretur til Oldtimer på Kalø

kr. 200,00
kr. 300,00
kr. 50,00

Redaktør

Armin Dejori,
Ryesgade 21,
8600 silkeborg.
armin_dejori@hotmail.com
tlf. 2049 1224.

Klubmøde

1. Torsdag i måneden
Nattergalevej 1
Pavillon P4
8600 Silkeborg

Kontingent

alm. medlemskab
Familie medlemskab
+ indmeldelsesgebyr
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kr. 200,00
kr. 250,00
kr. 50,00
15

1982

www.vespa-klub.dk

Formand

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

Kasserer

Finn Wellner Bech
Sprogøvej 21. 4. mf.
2000. Frederiksberg C.
tlf. 3053 1974
fwb@mst.dk

Nyt fra formanden

Nyt fra formanden

Det er nok stadig vinter, men det trækker for at komme
ud på vejene med Vespaen. Vi starter dog indendøre,
der er Generalforsamling den 3. marts i Herlev Medborgerhus. Husk Jomfrutur den 7. marts, og Bakken åbner
den 25. marts. Det er spændende, om nogen af os skal
på langtur igen i år, der er bl.a. 60 års jubilæumstræf i
Hamburg 4. – 6. juni? Et er sikkert, vi skal til Træf ved
Vejers Strand 11.-12.-13. juni. Jeg vil igen bede om
input til ture i dit nærområde, du har sikkert noget du
gerne vil vise frem, turprogrammet skulle gerne være
klar til udsendelse med næste blad. Det vil også være
muligt at lave spontane ture, via mail og SMS, kontakt
eventuelt bestyrelsen omkring denne mulighed.

Håber, at i alle er kommet godt ind i det nye år og
at vi kan få nogle gode køreture i år 2010. Vi sluttede
2009 med en køretur til Nr.Vosborg og derefter til
Lystbækgård. Det var nærmest stomvejr den dag, så
Vespaerne skulle presses godt. Vi var 4 personer afsted.

Jeg vil gerne møde medlemmer fra hele vort område,
det gør klubaktiviteten sjovere, og husk der må gerne
være to på en Vespa. Vi mødes forhåbentlig tit på
landevejen i 2010 sæsonen.
Husk at meddele mail og adresse ændring, jeg får
stadig blade retur, som vi efterfølgende har svært ved
at finde den ændrede og korrekte modtager adresse til.

Webmaster

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

Hans

Klub - Aktiviteter
3. Marts:

Bestyrelsesmedlem

Kenneth Ring
Mortel Allé 15
2791. Dragør
tlf. 2230 0990
kennethring@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem og
lokalredaktør
Ove Jensen
Høgholtvej 4. 1. tv
2720 Vanløse
tlf. 3871 6613 / 2248 7180
ovejen@webspeed.dk

Kontingent

Alm medlemskab kr. 200,00
indmeldelsesgebyr kr. 100,00
alm. medlemskab dækker
også husstandsmedlemskab

Generalforsamling
Mødested: Herlev Medborgerhus
Herlevgårdsvej 18-20, lokale 3, 2730 Herlev
Mødetid: kl. 19.00
”Jomfrutur”
Mødested: Sankt Hans Torv, kl. 14.00

7. marts:

25. marts: Bakken åbner
Mødested: v. Stefanskirken, Nørrebrogade.
Mødetid: kl. 18.00
22. april:

Aftentur til Roskilde Havn.
Mødested: Hedelykke Mejeri, Hedehusene
Mødetid : kl. 18.00

27. april:

Aftentur, måske til Hareskoven
Mødested: Ballerup Arena.
Ballerup Idrætsby 4, kl.18.00

1995
Formand

Med venlig hilsen Elo K. Jensen

Elo Kjærgaard Jensen
Kroghsvej 24, 7500 Holstebro
tlf. 97404952 / 40206807
elo@privat.dk

Kasserer

Ingo Andersen
Heimdalsvej 9, 7500 Holstebro
tlf. 97426453
ingo_lydia@andersen.mail.dk

Sekretær

Ib Mortensen
Bredgade 34, 7600 Struer
tlf. 97840892
ibelly@mail.tele.dk

Bestyrelsesmedlem

Svend Kiib
Fabjergvej 25, 7620 Lemvig
tlf. 97822719
svend.kiib@mvb.net

Bestyrelsesmedlem

Lauge Domino
Emilielystvej 72a, 7620 Lemvig
tlf. 97821922 / 40341922

Kontingent

alm. medlemskab
16

Vi skal afholde generalforsamling for Vespa Klub Danmark i marts måned. I får refarat derfra senere.

kr. 200,00
17

Nyt fra formanden

Nyt fra formanden

2000

1996

www.vespa-klub-vestjylland.dk

Formand

Formand

Peter Wulff Nørholm
Overgade 2
7000 Fredericia
tlf. 7620 0250 / 2149 4443
peter.norholm@gmail.com

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

Kasserer

Kasserer

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

Trunte og Peter Lars Nielsen,
Lyøvej 34, 5466 Asperup
tlf. 64481979
PLN@DBmail.dk

Bestyrelsesmedlem

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

Sekretær/Redakteur

Anni Carlsen
Mosevænget 8, Strib
5500 Middelfart
tlf. 3024 8921
anni-stribonit@stribnet.dk

Revisor

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

Suppleant/ Lokalredaktør

Disse linier skrives den 1. januar 2010. Et nyt årti har
meldt sin ankomst. Mine og bestyrelsens tanker
kredser om, vores 10 års fødselsdagstræf i juni måned.
Allerede ved den nylig afsluttede generalforsamling
i VKV, blev de første streger til træffet tegnet. Jeg vil
understrege at der bliver tale om et nationalt træf –
altså uden deltagelse fra udenlandske klubber. Denne
beslutning er truffet alene på grund af de begrænsede
indkvarterings muligheder. Redaktøren for bladet ”Blå
Stunder”, som er en turistavis der trykkes i et oplag på
150.000 eksemplarer og omdeles i turistområdet ved
Blåvand, Vejers e.t.c. har tilkendegivet, at han vil trykke
en artikel om fødselsdagstræffet. Så vi må påregne, at
der kommer turister og kigger på træfpladsen. Nogle
vil garanteret få en uforglemmelig oplevelse, hvis en
deltager invitere på en køretur :-)
På VKVs hjemmeside kommer snart en dato for et
virksomhedsbesøg i februar eller marts måned.
Denne gang er det Esbjerg Politigård vi besøger.
Benyt muligheden for at komme bag kulisserne og se
hvordan ordensmagten arbejder. Vi mødes kl.1800 til
smørrebrød og øl/vand. Husk at tage konen med. Der
vil være en mindre brugerbetaling.
Peer Tanggaard, Formand

Vespa Klub Vestjylland afholder
National træf i år,
da vores klub fylder 10 år.
Det bliver fra den 11-13 juni
ved Vejers Strand.
Der vil komme mere i det næste blad.

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

Kontingent

alm. medlemskab
Familie medlemskab
+ indmeldelsesgebyr

kr. 200,00
kr. 300,00
kr. 0,00

Kontingent

alm. medlemskab
18

kr. 200,00
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NORDISK VETERAN
– gammel kærlighed ruster ikke

KUNDEFORDELE
• 25% rabat på veterankøretøj nr. 2, hvor der tegnes ansvar
og kaskoforsikring
• Forsikringssummen aftales individuelt efter køretøjets dagsværdi
• Aftale med Dansk Autohjælp (kun for veterankøretøjer)
• Der ydes yderligere rabat, såfremt du er plusKUNDE i Alm. Brand.

Ring og hør nærmere om vores tegningsregler og
kundefordele, eller klik ind på vores hjemmeside:
- et Alm. Brand selskab

www.nordiskveteran.dk

Midtermolen 7· 2100 København Ø
Telefon 70 21 70 75 · Fax 70 21 70 76
E-mail: nordisk@veteranforsikring.dk

WWW.ALMBRAND.DK

ALM. SUND FORNUFT

