
                                                                            

                                                                                                    

 

 

 

 

       Aktivitetskalender 2018. 
 

Onsdag den 2 maj. Tur til Karlsgårde sø. Afgang fra Rema 1000 i Tarp kl.1800. Husk 

kaffe Ca. 70km. Guide Peer. 

Onsdag den 16 maj. Tur til Blåvand/Skallingen. Afgang fra Rema 1000 i Tarp kl.1800. 

Husk kaffe. Ca.100km. Guide Jan. 

Onsdag den 23 maj. Skrueaften. Hos Allan Thomsen. Fra kl.1900-2200. Allan bor 

Sønderbyvej 14, 6731 Darum. Afgang fra fra rastepladsen ved lille Mallorca. (Den 

vestlige) ca. 30 km. Guide Peer. 

Lørdag den 26 maj. Gråsten Oldtimerløb. hvis du vil med, skal du selv sørge for at 
tilmelde til Oldtimerløbet i Gråsten. Klubben betale de 85kr. Det koster at tilmelde sig. 
Du skal selv betale i første omgang, så vil du få beløbet tilbage når vi ankommer 
dernede. Husk det er klasse 3: Du skal tilmelde dig i. 
http://www.oldtimerlobet.dk/startnummer/klassementer/ 
Ps. Din vespa skal være veteran for at deltage i løbet. Der er afgang kl.0800 fra 
Rastepladsen overfor lille Mallorca. 
 
Tirsdag den 5 juni. Tur til Kammerslusen/Ribe eng. Afgang kl.1730 fra rastepladsen ved 
lille Mallorca. (Den vestlige) ca.80 km. Guide Kingo.   
 
Lørdag den 9 -10 juni. Tur til Faxe og omegn, der vil komme mere når det hele er på plads. 
Guider. Martin og Lars. Klubben betaler broafgiften (Vespa)  Tilmelding. 

 
Onsdag den 27 juni.  Tur til Kvie sø. Afgang Kl.1800.fra Rema 1000 i Tarp. Turen er ca. 
100 km. Husk kaffe. Guide Jan. 
 
 
 

 
 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.oldtimerlobet.dk%2Fstartnummer%2Fklassementer%2F&h=ATP88diGCMO0f4yRc6amp38NN3aqAmL1ce5OGfF2uAIYcCjJgF2K1ILCD2XagNOO-bQL3ExMF2gkYQbVYYDOtsFAE0spGQ6blZiACRdsPKO6Hp_0&s=1


 
 
Lørdag den 7 juli.  Tur til Ulfborg. Først kører vi til Hvide Sande og indtager 
morgenmaden Danhostel, derefter kører vi til Ulfborg, hvor vi skal besøge VW & Retro 
Museum. Klubben betaler for morgenmaden samt entreen. Afgang fra Q8 i varde kl.0800. 
Ca.250 km. Guide Peer.  Tilmelding. 
 
 
Onsdag den 8 august. Tur til a grænse. Vi køre en smut til Süderlügum. Klubben giver en 
pølse og vand dernede.Afgang 1700 fra Rastepladsen overfor lille Mallorca.ca.220 km. Guide 
Kingo. 
 
Fredag den 10 – 12 august. National Træf i Holstebro. Se mere på vores hjemmeside. 
 I skal selv tilmelde jer til Vespa Klub Nordvest klubben. 
Der er afgang fra Esbjerg kl.1500 udefra Rema 1000 i Tarp. 
 
Søndag den 19 august. Tur til Varde Å dag. Veteranudstilling. Vi får pølser og en øl for 
at deltage. Det var super hyggeligt sidste år. Afgang fra Rema 1000 kl.0930.Dem der vil 
køre selv, er det nede ved bådpladsen i Varde by. 
 Ca.50 km. guide Flemming. Tilmelding. 
 
Onsdag den 12 September. Tur ud i det blå. Vi skal besøge et medlem. Hvor vi skal 
grille. Afgang oppe fra taget i den nye indkøbscenter i Esbjerg der hedder fra Broen 
kl.1800. ca.50 km. Guide Kingo. Tilmelding. 
 
Lørdag den 29 September. Sidste tur på Vespa for i år. Vi kør til den norlige ende af 
Karlsgårde sø, hvor vi vil grille, tag selv drikke vare med. Afgang fra de Hvide Mænd. 
Kl.1400. Ca.100km. Guide Jonna. Tilmelding. 
 
Ang. Klub Betaling for mad. Klubben giver max. 1.000 kr. til mad/drikke til brug ved 
spisestedet. Pengene fordeles med max. 100 kr. pr. deltager. Hvis der kommer 20 
deltagere får hver mand 50 kr. Hvor der er tilmelding skal det ske til Peer på mail eller 
tlf:20 64 49 79.  Der vil altid være mulighed for at støde til på turen. 
             
Mød altid op med fuld tank på din Vespa og godt humør  Med venlig hilsen Turudvalget. Jan, Jonna, Kingo, Peer.                                           

 
 

  

 
  

 
 
 
 


