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Nytt fra Styret
Styremøte, nr.2 - 2018, ble gjennomført, 3/5.
Referat, samt slidene fra infomøtet, 23/5, finnes
nederst på siden til avd – Østfold, på PCN web sidene.
HER;

Avdeling Østfold har gjennomført og deltatt på
mange aktiviteter i mai. Bl.a. to felleskjøringer på
klubbkvelder, 7 biler til EU og 9 langs fylkets vakre
kyst.
Følg med på terminliste og FB, det blir flere turer i
juni!
Avdelingen har også vært godt representert på flere
PCN arrangement i løpet av mai. Sjekk FB siden for
dokumentasjon.
En stor takk til alle som deltok på Rudskogen, 20.mai

Avdelingen har, etter søknad, fått innvilget rammer til
dekning av enkelte dokumenterte utgifter ifm.
planlagte hovedarrangement. Det er vi meget
takknemlig for, og dette er i tråd med intensjonen fra
PCN for å øke aktivitetsnivået i avdelingene.
Minner fortsatt om at vi er godkjent
Grasrotmottaker, org. Nr. 818819692.
Samarbeidsavtalen med FREDRIKSTAD ENERGISALG,
ble effektuert i mai. Dersom du er ny kunde støtter du
klubben ved å tegne abonnenment hos FES A/S.
Eksisterende kunder bes også om å registrere seg, via
siden til PCN-avd. Østfold, hos FES. Din støtte er viktig.

DET GIR MASSE ENERGI Å KUNNE GLEDE ANDRE!
Flytting og organisering i nytt lokale kommer til å
prege begynnelsen av juni.
Ellers minner vi om 70 års feiring av Porsche!
Du finner denne siden enklest ved å gå inn på;
https://www.fes.no/ , trykk på Søk og skriv Porsche i
søkefeltet.

Og ikke minst Avdelingens innflyttingsfest 28/6.
Følg med på avd. Østfolds terminliste

VI SKAPER EN LEVENDE GARASJE
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Nevn noen av de fineste opplevelsen med bilen?
Det må bli høstturen med PCN 2016. Første gang jeg
kjørte den på bane. Turen til Gotland nå i våres, og
kjøring på «ringen» der.

Månedens bil
Porsche, 993 C4S, 1996 mod, 286 hk.
Eier: Jens Petter Moe Haakonsen
Hvorfor kjører du Porsche?
Designet og lyden fra motor tiltaler meg. Det har vel
egentlig vært en drøm og eie en Porsche siden jeg så
«No mans land» (døden kjører porsche) i 1987. og
ikke minst mulighet til å være med i verdens beste bil
klubb.

Og selvfølgelig når jeg kjørte den hjem for første gang.
Planer fremover, (treff/turer) eller (oppgradering)
Treff i nye lokaler og turer blir det selvfølgelig mer av i
år. Vurderer å muligens å “oppgradere”. Er på utkikk
etter nyere bil, men er usikker, C4S`n er en meget god
bil. Men kommer den rette på markedet er
sannsynligheten for et bytte meget stor.

Fortell oss om bilen, spesifikasjoner/historie.
Bilen er opprinnelig fra Sveits, og er registrert først
gang i Norge juli 2007. Jeg kjøpte den 3. mai 2011 på
Autotuning i Råde. Den hadde da gått 92700 km. Nå
har den rullet 114000 km, etter at sesong 8 er
påbegynt i mitt eie. Bilen er helt original, bortsett fra
det er fikset så det blir litt mer lyd ut fra endestusser
:-) Den blir lagret i oppvarmet garasje og blir ikke
vinterkjørt.
Hvordan benyttes bilen? (daglig, turer, bane)
Bilen benyttes nå om dagen hovedsakelig til turer og
klubb treff med verdens beste klubb. Det har også
blitt litt banekjøring de to siste årene. Sesong 8 startet
jo for min del med en fantastisk tur til Gotland ring.

Takk for praten!
Lykke til med en eventuell handel, enn så
lenge, kos deg med en flott bil!

