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20140406 Årsmöte Vvc
Året startade som sig bör med ett planeringsmöte på Norrgatt den 29 januari. Vi var drygt femton medlemmar som gemensamt lade planerna för årets
aktiviteter. Höjdpunkten 2013 var firandet av klubbens 10-åriga levnad.
Årsmötet hölls den 14 april, med start hos Bengt på Bilhuset och avslut
i den nya klubblokalen, ytterligare ett stort steg i klubbens historia
att bli med en alldeles egen lokal. Lokalen, som tidigare var ett förråd
för en byggfirma, hade under årets första tre månader förtjänstfullt
iordningställts av medlemmarna Björn o Rune, med Tobbe som dörrmålare.
Mitten av maj är gymkhanatider och klubbens årliga KM i denna ädla tävlingsform gick av stapeln 19 maj. På prispallen och lycklig mottagare av vårt
första pris blev denna gång Oskar som med denna bedrift intecknade sitt
namn för andra gången i vandringspriset.
1 juni, mitt under det värsta hällregnet påbörjade drygt en handfull åkare
från Visby långturen som skulle ta oss ända ner till Hoburgsgubben. Efter lite
dieselincidenter mötte vi upp ytterligare en handfull i Klinte och sedan bar
det av. Via en mycket välsmakande lunch i Havdhems bygdegård, glass på
Hoburgen och museumstopp i Eksta kom Visbyborna hem efter närmare 25
mil på sadeln.
MC-kortegen på vår nationaldag 6 juni med tidstypiska och oftast något mer
bekväma än våra tyngre MC-vänner är en tradition som lockar många ekipage. Vi var nära att slå vårt deltagarrekord vad gäller fordon. 13 välputsade
vespor med lika välputsade förare anslöt. Turen avslutades med en, även
den traditionsenlig, fika hos vår klubbsponsor Norrgatts konditori.
Året bjöd på det hittills mest prestigefulla uppdraget då vi fick förmånen att
eskortera den italienska ambassadör som besökte Gotland och Visby den
28 juni för att installera regionens första italienska konsul. Fru ambassadör
Basile tog glatt emot vårt erbjudande om hedersmedlemskap i form av en
konstfull tavla skapad av vår kreatör T Stuhre.
Ytterligare en hedersmedlem utsågs under året, närmare bestämt samtidigt
som den italienska ambassadören. Klubbens andra hedersmedlem är vår
trogne medlem och tillika initiativtagare till klubben, Roland Almqvist.
Utan Roland ingen VVC.
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Det var precis 10 år sedan Roland tog initiativet att kalla alla registrerade Vespaägare på ön och detta måste givetvis firas. Det gjordes med besked i samband med
vår sommar fest i Gammelgarn 27 juli. Vi startade med en härlig frukost på Espegards konditori, efter en tur i det underbara sommarvädret blev det lunch på ett för
denna aktivitet nytt ställe, nämligen Katthammarsviks rökeri. Orsaken var enkel
men tråkig, vårt vanliga ställe vilket är Hamnkrogen i Herrvik hade månaderna innan
brunnit ner till grunden. Efter lunch var det dags för gotlänningarna mot
fastlänningar i den ärevördiga kampen om vandringspriset i gymkhana. Trofén
stannade på Gotland! Avslutande fest hölls i Gammelgarns bygdegård, vilket gav en
extra klass till vårt 10-årsfirande!
Egentligen var det exakt 10 år sedan starten på P18 den16 augusti,
vilket alla firade fast på olika håll.
Träffades gjorde vi igen i samband med vår grill och körtur söndagen den 18
augusti. Vi fick trevligt nog besök av två vespaförare som valt att turista på ön.
Årets orientering gick av stapeln söndagen den 8 september och arrangörer var
Ronny och Marlen som så förtjänstfullt hade vunnit förra årets kyrkjakt. Detta året
handlade det också om att jaga, flest foton på bygdegårdar vann. De som lyckades
få med flest, trots bensinstopp, blev Mia o Tobbe som till sist stod som vinnare i
bygdegårdsletandet, vilket betyder att de blir arrangörer till nästa års orientering.
Under hela säsongen mellan maj till september träffades vi på klubbfika
på Norrgatt. Anslutningen var som bäst i början och i slutet.
Vespasäsongen avslutades, som egentligen inte var någon avslutning, den 12
oktober med ett inspirerande, underhållande och charmerande föredrag om den
italienska kulturen. Föredragshållare var vår italienske konsul Rossi. Därefter intogs
en välsmakande måltid på Isola Bella, allt i god italiensk anda.
Efter vår avslutningsfest började vår utbildningsperiod. Vi anordnade tre studiecirklar i samarbete med Vuxenskola samt ett studiebesök hos Heart of Sweden där
en av våra medlemmar arbetar när hon inte kör Vespa. Studiecirklarna handlade om
körteknik och mekarteknik och hölls i och vid klubblokalen den 3, 10 och 16
november. Mycket populärt och givande.
Inför årets julskyltning som för övrigt var varm och snöfri föddes idén om en tomtekörning på skyltsöndagen den 1 december. Granen på Stora torget rundades vid ett
par tillfällen och de tomteklädda förarna med dekorerade fordon uppmärksammades av flera julskyltsbesökare och fångades av flertalet kameror och därmed
garanterad uppmärksamhet på Facebook.
Ett fantastiskt år, ständigt ökande medlemsantal och bra besök vad gäller andra
klubbar avslutades eller kanske snarare det nya året påbörjades med en nyårskörning 1 jan, vilket innebar att vi var först av alla Vespaklubbar med att fira det nya
året - vespaåret 2014!
Det nya året 2014 bjuder på i stort sett samma program men utökat med
klubbhäng, varannan tisdag från mars till oktober.

Mia Stuhre
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