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Felles kjøring til NSK Vårmønstringen på Fornebu

Nytt fra Styret
Gjennomført informasjonsmøte i samband med
Vårmønstringen, den 11/4-2018. Presentasjonen som
ble benyttet, er tilgjengelig på avdelingens side.
Godkjent GRASROTMOTTAKER org. nr. 818819692
Legg oss til dersom du tipper.
Vårmønstringen ble vellykket med totalt 24 biler.
Turen gikk via det nye klubblokalet og videre innom et
av våre ivrige klubbmedlemmer.
Flere av medlemmene har fått testet biler og dekk på
Gotland Ring. Alle tilbakemeldinger tyder på at turen
var vellykket og vi er allerede i gang med å planlegge
nytt kjørekurs på holmen i Østersjøen for 2019.
Faktura for plassleie er utsendt, HUSK betalingsfrist
senest 20/4.
Nøkkelmedlemskap fornyes i forbindelse med
flytting. Kontrakt for signering sendes til eksisterende
og nye medlemmer.
Styremøte Nr.2 for avdelingen, gjennomføres den
3/5.

Lørdag 19. mai, må klubben markere seg på
Rudskogen i forbindelse med Carrera Cup!
Allerede nå må du merke deg 8. juni. Dette er
Porsches offisielle bursdag!

Informasjonsmøte den 23/5.

Arrangementskomiteen
Består i dag av; Tormod Dramstad og Arne Kristian
Henriksen.
Det er ønskelig å rekruttere minimum to medlemmer
til: Meld din interesse!
Alle typer sportsbiler er velkommen til å delta på
feiringen. Spre det glade budskap!
MINNER OM:
Påmeldingsfrist for 986/996 treffet er 25/5. Les mer
om treffet på avd. Østfolds terminliste.

Følg med på avd. Østfolds terminliste det kommer
stadig mer utfyllende informasjon etter hvert som
dato for arrangementene nærmer seg.
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Månedens bil
Hvordan benyttes bilen? (daglig, turer, bane)
Bilen kjøpte jeg for ca ett år siden så har ikke fått kjørt
så mye ennå men det blir en godværsbil for kos og
selvfølgelig noen klubbtreff osv.
Nevn noen av de fineste opplevelsen med bilen?

Porsche 911 SC targa 1982 mod med RUF SCR 3,2L
motor kit, ca250 hk sies det.

Fikk noen fine turer innover i de dype skoger i Østfold
og treff på Rudskogen i 2017, bilen er en kvikk og
herlig bil å kjøre med taket av og høre lyden av flat six.

Eier: Svein-Erik Karterud
Hvorfor kjører du Porsche?
Jeg elsker bil og har hatt mange sportsbilmerker opp
igjennom, men når jeg kjøpte min første Porsche som
var en 1997 993 4S var det gjort, Porsche er noe helt
eget.Jeg er ikke en som beholder bilene lenge da jeg
er en som vil prøve flere modeller av merket Porsche.

Planer fremover, (treff/turer) eller (oppgradering)
Har ingen konkrete oppgraderingsplaner da den
fungerer veldig fint som den er. Må prøve å få vært
med på flere turer og selvfølgelig cab/targatreffet i
sommer.
Fortell oss om bilen, spesifikasjoner/historie.
Spesiell 911 SC Targa med Ruf SCR motorkit bygd på
orginal motor og oppgraderinger , godt vedlikeholdt
og mye påkostet. Motor gått ca 50000km etter
totaloverhaling og girkasse ca 15000km etter
overhaling.SSI eksos som gir en flott lyd og med den
motoren går dette meget bra i denne lille lette
bilen.Solgt ny i Tyskland ,importert som flyttegods i
1994.

Takk for praten!
Kos deg med flott sommerbil!

