Det Internationale Vespa Træf blev i 2016 arrangeret af Team Vespa Øst i Sorø i dagene fra d. 26. - 28. august.

Træfprogram punkt 1 : Ankomst fredag d. 26. august fra kl. 15:00

Ankomst/Velkomst/indskrivning foregik under Sorø Camping's store parasol

Bommen var nede, men Vespa Træf skiltet lod os heldigvis forstå, at vi roligt kunne fortsætte ind på Camping pladsen

Hurtigt var "Vespisterne" både en del af Vespa Træffet og Camping livet på Sorø Camping plads

Træfprogram punkt 2 : Byvandring i Sorø by fredag d. 26. august kl. 19:00

Byvandringen i Sorø startede fra Torvet i Sorø, og vi fyldte bestemt pænt op på det lille Torv.
Vespa klub Fyn var lidt forsinkede på grund af en punktering, men nåede heldigvis lige at være med på byvandringen.

Rundviser Helge (i blå skjorte), gav os en rigtig god rundvisning i Sorøs gamle gader og stræder, oven i købet både på dansk og
tysk, som en service til vore mange tyske Vespa venner, der var med på Træffet.

Rundviser Helge viste os bl. a. det smukke Sorø Akademi -

Portnerboligen til det gamle Sorø Kloster -

og den gamle Klosterkirke ved Sorø Akademi

Træfprogram punkt 3 : Morgenmad lørdag d. 27. august kl. 08:00 - 10:00

Morgenmaden blev indtaget i det fri, vejret var helt perfekt til udendørs aktiviteter

Mange af Sorø Camping's campister var interesserede i vore Vespaer

Træfprogram punkt 4 : Åbningstale af Martin Sørensen, præsident for Vespa klub Danmark, lørdag kl. 10:30

Deltagerne samles på pladsen lige udenfor service bygningen til Sorø Camping, og gør klar til åbningstale og køretur

Præsident Martin Sørensen bød velkommen til Vespa Træf
2016 og ønskede alle et godt træf, og Flemming Iversen fra
Team Vespa Øst ønskede ligeledes alle et godt træf og
takkede for den store deltagelse i træffet. Takkede også
træfgruppens medlemmer for den store indsats, de havde
ydet i forbindelse med Træffet

Gerhard Lüllau fra Vespa Club Lüneburg takkede på de
tyske deltageres vegne for invitationen til Vespa Træffet i
DK, og overrakte som tak en present til Flemming Iversen,
Martin Bertram var som altid behjælpelig med at tolke.

Træfprogram punkt 5 : Køretur rundt i den Sydsjællandske natur (ca. 97 km.) lørdag kl. 11:00 - 16:00

Så går starten på Træffets køretur

Første stop på turen var Sorø Torv, hvor vore 37 Vespaer fyldte godt op blandt torvets øvrige boder

Mange af "soranerne" på torvet var interesserede i Vespaerne, ikke mindst "Sidevogns maskinerne" tiltrak sig stor interesse

Tanknings stop i Fuglebjerg

Et tanknings stop gav også tid til at efterspænde

Ad snoede og smukke veje nåede vi til den idylliske Bisserup Havn

Bisserup havn var den perfekte lokalitet for et "strække ben stop" med dens hyggelige gamle huse, lystbåde og udsigt over
Smålandsfarvandet

Træfprogram punkt 6: "På Køreturen" - Frokost pause på Skelskør havn lørdag ca. kl. 13:30

Hyggelig atmosfære på Skelskør havnekaj

Det gode skib "Skjelskør V" på vej ud på sin fjordtur på Skelskør fjord "midt i alle Vespaerne"

Samtidig med Vespa træffets besøg i Skelskør blev der afholdt "veteranbus og lastvogns træf" i byen, bl.a. med en gammel
parisisk bybus årgang 1934 udstillet. Bussen var af mærket og typen Renault TN6 CHL, med en Panhard 4 cyl. diesel motor,
type K. og den havde plads til hele 33 passagerer. Den gamle bus var "stadig i fuld vigør", og kørte "sightseeing" ture rundt i
Skelskør.

En flot gammel SAS bus var også med blandt bus veteranerne

Flotte gamle Scania Vabis, Mercedes og Volvo på række

Træfprogram punkt 7: "På Køreturen" - Stop og kaffe pause på Skovsgaard Bageri Museum lørdag ca. kl. 15:30

Med de mange Vespaer på Parkeringspladsen ved Bageri Museet var der ikke plads til mange andre besøgende til Museet.
Skovsgaards Bageri er et herligt gammelt landbageri, som i 1851 fik kongelig bevilling til at fremstille hvedebrød. Bageriet
blev lukket i 1973, men i 1990 begyndte indsamlingen af gamle effekter til et museum, som nu rummer en stor udstilling af
maskiner og håndværktøj. og bl.a. også en gammel hestevogn og 6 kaner samt den gamle bagerbil, en Dodge 1925

Museet havde rejst telt på "gårdspladsen". Og Vespa Træffets deltagere indtog med stor fornøjelse pladserne i teltet til kaffe
med hjemmebagt wienerbrød, det smagte så godt, at mange "måtte" tage et ekstra stykke wienerbrød!

Bagermesteren på Bageri Museet var også rundviser, og træfdeltagerne fik en grundig indføring i bageriets mange effekter.
På billedet til højre demonstrerer rundviseren "Laura's brødmaskine" fra den navnkundige TV serie "Matador"

Træfprogram punkt 8: Festmiddag lørdag kl. 19:00

Festmiddagen var arrangeret under "gigant parasollen" lige udenfor Sorø Campings servicebygning, og den udendørs
"servering" var helt perfekt i den lune sensommer aften. I forgrunden af billedet ses de mange sponsor gaver, og med Hans og
Kirsten som kompetente tovholdere for det efterfølgende lotteri, fik mange af træf deltagerne del i de gode sponsor præmier.

Hans og Kirsten styrede lotteriet med rolig hånd, men at holde styr på alle lodderne krævede lidt koncentration blandt
"Vespisterne", og gav både anledning til diskussion og megen morskab.

Træfprogram punkt 9: Morgenmad søndag kl. 08:00 - 10:00
Træfprogram punkt 10: Sorø Sø Internationale Vespa Træf 2016 slut søndag d. 28. august kl. 12:00

Tak for et godt Træf
Tekst Ove, fotos Hans, Jørn og Ove

