
Årets internationale VESPA træf blev avviklet i Esbjerg og omegn, i rigtig 
flot vejr, i en spejderhytte som lå smukt ude i skoven. Team Vespa Øst var
repræsenteret ved Flemming og Kirsten og Lene og Hans. Der var deltager
fra Tyskland og Norge. Træffet åbnede fredag den7 august kl. 15:00. Der 
var middag fra kl. 19:00, så var der velkomst tale ved formand, Peer 
Tanggård, i løbet af aftenen var der amerikansk lotteri om en masse 
sponsorgaver, de fyldte ikke meget i vores bagage da vi skulle hjem, men 
fine præmier. Der var live musik, to unge gutter fra Esbjerg. Nogle 
hyggede sig det meste af natten, det var en varm sommeraften, vi fire 
havde indlogeret os på Guldager Kro, den kan godt anbefales. Lørdag 
startede med morgenbord,  alle så næsten friske ud. Der blev afholdt 
konkurrencer i løbet af formiddagen, med og uden Vespa. Der var indlagt 
en fælles køretur, 30 vespaer kørte ud af skønne veje, uden lyskurv, målet
var et nedlagt elværk, liggende ved en stor sø, Karlsgård sø, der kom en 
følgevogn med kaffe og kage, som blev indtaget på en rapo der var bygget
ud i vandet, og solen skinnede, så det var en fryd. Hjemturen gik af andre 
små veje, uden lyskurv. Så var der hygge til grillen blev tændt, der blev 
serveret kyllinge bryst og pølser med brød og kartoffelsalat, igen var der 
lotteri med gode præmier, der blev også lidt til os. Søndag bliver gerne en
kort dag, folk har travlt med at komme hjem, det skete også her, kl. 11:00 
var der ikke mange spor efter et vellykket træf. 

Det er så TEAM VESPA øst der afholder træf i 2016, det er planlagt til 
afholdelse 26, 27, og 28 august på Sorø camping, ved Sorø.

Lørdag formiddag blev der afholdt generalforsamling i Klub Danmark, 
efter Presidenten, Martin sørensen havde aflagt sin beretning, var der 
livlig debat om klubbernes virke. Regnskabet blev godkendt og kontingent
er uændret.

I kan gå ind på Vespa Klub Vestjyllands hjemmeside, under billeder og så 
2015, videre til vores træf, så er der billeder og vidio fra træffet. Vi har 
ikke taget billeder. Referent: Hans.


