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Oktober -2018 

Ekstraordinært Årsmøte ble gjennomført 25/10.  

Referat finnes på avdelingssiden på PCN-web`en.  

Klubbens vedtekter ble gjennomgått og oppdateres.  

Det ble vedtatt å innføre et basismedlemskap for 

avdelingen. Hensikten med denne endringen er å 

likestille alle medlemmmer, hvis ønskelig kan 

medlemskapet utvides med nøkkelavtale eller 

bilplassavtale. Alle medlemmer får stemmerett på 

Årsmøte, tilgang på avdelingens lukkede FB side og 

alle klubbens aktiviteter.  

Vi ønsker å skape et naturlig samlingspunkt for alle 

med interesse for Porsche. Først og fremst ved å legge 

tilrette for å gjennomføre relevante aktivtiviteter 

gjennom hele året.  

Medlemskap i klubben koster kun Kr. 600,- pr. år. 

Send e-post til ostfold@porsche-club-norge.no og 

MELD DEG INN I DAG!  

• Styret i klubben ble utvidet til 5 

representanter. Etter gjennomført valg ble 

Jens Petter Moe Haakonsen og Arne Kristian 

Henriksen valgt som nye styrerepresentanter.   

Gratulerer med valget! 

 

Alle i styret ser nå fram til å fortsette arbeidet med å 

utvikle avdelingens medlemsfordeler og gjøre 

“Skredderveien 12” til et naturlig samlingspunkt for 

alle Porsche - entusiaster. 

Innen utgangen av oktober var tilmærmet alle biler på 

plassert for vinteren. 

 
Det har blitt foretatt innkjøp av diverse verktøy, 

muttertrekker og garasjejekk. I tillegg anskaffes 

oppbevaringsbokser til hyllene, hver 

biloppstillingsplass skal disponere to hylleplasser. 

  

Avdeling Østfold bidrog også med utlån av TV, skap og 

bruskjøler på standen til PCN på Oslo Motor Show. 

Den nye stafasjen på kjøleren fikk mye skryt!  

Østfold i november: 

Styremøte gjennomføres den 12.  PCN-Østfold blir 

også representert på samlingen for avdelingene i PCN 

som arrangeres helgen den 16.  Det blir gjennomført 

et INFO – møte siste halvdel av november. 

NB! Påmeldingsfristen til julebordet er 15/11.  

Husk; gyldig påmelding kun via mail. 

Har du spørsmål, forslag eller andre innspill til Styret, 

send mail til; ostfold@porsche-club-norge.no  

 

BLI MED Å BYGGE EN AKTIV OG 

INKLUDERENDE PCN-Avdeling!  
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Månedens bil   

 
Porsche, 997 generasjon 1 S 2005 modell, 355 HK 

Eier: Tønnes Eilertsen 

Hvorfor kjører du Porsche? 

Har hatt Porscher siden 2003. Først 964, deretter 

993 cabrioliet og nå 997 S. Elsker å være på tur. Å 

forflytte seg raskt i en Porsche gir en fantastisk  

kjøreopplevelse og bringer frem det store smilet 

hos sjåfør, passasjer og medtrafikanter. 

 

Fortell oss om bilen, spesifikasjoner/historie. 

Bilen ble levert første eier i Tyskland i 2006. 

Etterhvert kom den til Fredrikstad og deretter til 

sitt nåværende hjem på Jeløya (Moss). Bilen har 

3.8 liters motor, PASM (Porsche Active 

Suspension Management), PCCB (keramiske 

bremser) og sportseksos. Bilen har påmontert 

diverse “gadgets” fra Techart, bl.a. felger og led-

lys. Pr. Oktober 2018 har bilen gått 95.000 km. 

 

 

 

Hvordan benyttes bilen? (daglig, turer, bane) 

Bilen brukes fra april til oktober. Mange flotte 

helgeturer i Norge, Sverige, Danmark og nedover 

i Europa. 

 

Nevn noen av de fineste opplevelsen med bilen? 

Vi har hatt mange flotte turer i Porsche på 

Vestlandet. Har overnattet på de fleste historiske 

hotellene syd for Kristiansund. 

Sommeren 2016 kjørte vi gjennom Tyskland og 

Østerrike. Turen over Gross Glochner i solskinn 

var magisk. 

 

Planer fremover, (treff/turer) eller 

(oppgradering) 

Bilen er i topp teknisk stand og vedlikeholdes av 

Porsche Center Son.  Fronten på bilen ble lakkert 

høsten 2018 og jeg gleder meg allerede til å ta 

den ut av garasjen i april 2019. 

Takk for praten! 

 


