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Juli -2018 

Nytt fra Styret,  Vedtekter revideres og 

ekstraordinært årsmøte planlegges. 

Juli har også vært en måned med et høyt 

aktivitetsnivå. De ukentlige møtene har vært godt 

besøkt, og vi ser at stadig nye personer tar turen 

innom med sine flotte Porscher. Noe vi setter 

umåtelig stor pris på.  

Turen til Kaptein Kaos intet unntak! 

Vi har også anskaffet løftebukk denne måneden.  

 

I tillegg fikk avdelingen donert en flott TV.  

Helgen 20.-22. juli gjennomførte vi Jubileumstreff. 

Mange valgmuligheter til å delta på ulike aktivteter, 

og vi fikk mange fine tilbakemeldinger.                                  

Avd. Østfold TAKKER alle som deltok denne helgen 

og håper vi ser dere snart igjen! 

Søndag 22. var det flere av medlemmen som deltok 

som flaggvakter ifm. PCN-Kjørekurs på Rudskogen. 

Dette er en aktivitet hvor vi også i fremtiden ønsker at 

avdelingen kan bidra. Derfor kommer vi til å etablere 

en “Pool” med flaggvakter. Meld gjerne din interesse. 

Denne type dugnadsarbeid gir avdelingen 

kjærekommende inntekter og er med på å skape et 

sterkt lokalmiljø .  Vi setter stor pris på at PCN har 

valgt denne modellen!     

Hva skjer i august? 

Vi skal gjennomføre minimum en onsdagstur! 

Lørdag 18.           Sjekk terminlisten! 

Meld dere på, dette blir en innholdsrik dag. 

Minner også om “BILENS-DAG” den 25. august.   

  

Møt opp på onsdager! 

SKAP EN LEVENDE GARASJE 
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Månedens bil   

 

Porsche, 964 Turbo, 1991 mod, 320hk. 

Eier: Arne Krisitian Henriksen 

Hvorfor kjører du Porsche? 

Det er fordi jeg liker klasiskebiler med fine tekniske 

løsninger.Det er heller ingen ulempe at den er 

morsom å kjøre og solid bygget. 

Fortell oss om bilen, spesifikasjoner/historie. 

Orginal 964 turbo 1991, det er produsert 3360 stk. GP 

-hvit, sportsstoler og sort fullskinn.  Modifikasjoner : 

hr sportsfjærer ,rh speedline 8.5x18  11x18 og 0.9 bar 

Westgatefjær. 

Den ble solgt ny i Tyskland, eksportert til Sveits i 1995. 

Kom til Norge i 2007. Har vært i mitt eie i mer enn  7 

år. 

 

Hvordan benyttes bilen? 

Blir brukt til litt kosekjøring , turer og treff. 

 

Nevn noen av de fineste opplevelsen med bilen? 

Det er å finne seg en svingete vei med  lite trafikk og å 

kjenne på  kjøregenskapene og draget ut av svingene. 

Planer fremover... 

Blir nok noen flere turer med Østfoldgjengen , Aktivt 

porsche treff , bilens dag i Sarpsborg , Rudskogen for å 

se asfaltracing og Porsche cup skandinavia. 

Har ingen planer om noen oppgraderinger men det 

blir litt vedlikehold som også gamle Porscher trenger. 

 

Takk for praten, og lykke til videre med 

en flott klassiker!  


