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Apropå 2018
Nästa Porsche Parade Europe kommer att gå av stapeln i Holland 
den 31 maj till den 3 juni 2018 och anordnas av Porsche Club 
Holland. Ni som aldrig varit på en parad tycker jag skall kika på 
detta, platserna brukar bokas snabbt, så vänta inte med anmälan.

Ni finner informationen på vår hemsida porsche.nu under  
Aktiviteter / Externa aktiviteter / Gemensamt alla regioner / 
Porsche Parade Europe 2018.

Porsche Sverige
Jag har haft ett möte med Raine Wermelin. Raine är sedan fyra år 
direktör på Porsche Sverige, förkortat PSE och den som är ytterst 
ansvarig för Porsches verksamhet i Sverige. Porsche Sverige är 
klubbens huvudsponsor och en viktig samarbetspartner. 

För mig och för Porsche Club Sverige, är det viktigt med en 
god relation och det känner jag verkligen att vi har. Mötena är 
alltid trevliga och spännande, med högt i tak och med ett bra driv.

Jag hade som vanligt med mig några frågor till mötet. Vissa 
för att driva styrelsens arbete framåt, men även frågor från våra 
arbetsgrupper och funktionärer. En av de frågor som jag hade 
med mig och som engagerar många av oss medlemmar, är den 
rörande ljudnivån på våra bilar och det faktum att vi ibland har 
svårt att möta upp de höga bullerkrav som vi har i Sverige och 
på våra racerbanor. Raine är fullt medveten om den utmaning 
som vi känner och förstår även vilka utmaningar detta kan 
medföra. Han informerade mig om att frågan är kommunicerad 
med Porsche AG och även med deras utvecklingsavdelning. Det 
är förstås utmaningar kring frågan, både vad gäller kunders 
vilja om att ha ett ljud som motsvarar en sportbil och kundens 
känsla för ett ljud som skall motsvara bilens utseende. Men även 
faktiska utmaningar, som att en motor med hög effekt alltid 
genererar ett högt ljud. Vi får alla anledning att återkomma i 
denna intressanta fråga.

Jag känner att det är viktigt för oss medlemmar att veta att 
klubben driver frågan i den omfattning vi har möjlighet till 
samt att Porsche Sverige tar vår fråga på största allvar och kom-
municerar detta med Porsche och deras utvecklingsavdelning.

Lite annat intressant som vi diskuterade är de nya model-
lerna som kommer. Närmast är Sverigepremiären på den nya 
Panamera Sport Turismo den 25 november. Vidare har vi även 
718 GTS och den helt nya Cayenne, dessa får vi vänta med till 
första kvartalet 2018, där Cayenne är först ut den 20 januari 2018. 

Sen kommer det en bil som jag tycker känns extra spännande 
och det är nya 911 Carrera T. Nu har Porsche återuppväckt det 
puristiska konceptet från 1968 års 911 T, lägre vikt, manuell väx-
ellåda med lägre utväxling och bakhjulsdrift med mekanisk 
differentialspärr för bättre prestanda och mer körglädje. Nu 
känns det som att det gärna får bli vår igen.

Det är även en hektisk tid inför etableringen av de nya Porsche 
Center runt om i Sverige. Vi kan se fram emot nya anläggningar 
i Göteborg redan nu i december. Därefter Danderyd i Stockholm, 
Helsingborg, samt Jönköping. Mer information om detta kom-
mer under 2018. Porsche firar även 70-års jubileum 2018, detta 
kommer att firas på samtliga Porsche Center. Notera den 9 –10 
juni, så får vi se vad för spännande som kommer att dyka upp.

Styrelsens arbete 
Som jag berättade om sist, så har Porsche Club Sverige vårt 
”stormöte” helgen den 17–19 november, där funktionärer från 
våra arbetsgrupper och verksamhetsområden träffas för att 
summera säsongen samt lägga upp riktlinjer för framtiden 
och kommande år. 
 Vi har två möten där vi får en möjlighet att träffas, ett på våren 
och ett på hösten. På detta möte skall vi se framåt och disku-
tera hur vi ser på Porsche Club Sverige på fem-års sikt. Mycket 
spännande och varmt välkomna till er som kommer att delta.

Bussresa 
Jag vill även passa på att slå ett slag för vår kommande bussresa 
med fabriksbesök. Resan kommer att gå av stapeln den 10 – 18 
mars 2018. Reseledare kommer att vara Johnny Lachmann, 
som gjort flertalet resor i klubbens regi och nu alltså återigen 
kommer att leda resan med sitt stora engagemang och höga 
servicenivå. Mer info kommer på hemsidan.
 
Slutligen vill jag tacka alla som driver de olika porscherelaterade 
Facebook-grupperna och som nu anpassat gruppernas namn 
enligt klubbens önskemål. Ett stort tack.

God Jul & Gott Nytt År!  
Hoppas vi ses på något av våra julbord!

STEFAN DANNEFALK, 7952
ORDFÖRANDE, PORSCHE CLUB SVERIGE

Ledaren

Nu vässar vi klorna inför 2018
Hösten är en tid för eftertanke och planering. Våren är och  
har alltid varit min favoritårstid, men hösten är lite lugnare  
och man får tid för reflektion och planering. Detta gäller för 
mig personligen, både privat och i arbetslivet, men även i  
allra högsta grad för vår verksamhet i Porsche Club Sverige.

https://porscheparadeeurope2018.com/
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0–100 innan du hinner säga  
700 hästkrafter.
911 GT2 RS.  
Starkare och snabbare än någon annan 911. 700 hk, 0–100 på 2,8 och  
nytt rekord runt Nürburgring Nordschleife på 6 minuter och 47,3 sekunder.  
En dröm på racerbanan och lika bra på vägen dit.
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Ett stort tack! 
Till alla som har hjälpt oss under året  
och skickat in en massa härliga historier 
som vi har publicerat i Ägaren. 
Vi hoppas att ni fortsätter och skickar oss ännu fler aktiviteter och äventyr under 
nästa år. Har ni en bil som ni anser är lite extra speciell och vill berätta om och 
visa upp den för klubben, så vill vi gärna hjälpa dig att få till en bra artikel. 

• Jobbar du med en renovering? 

• Har du precis köpt din första Porsche? 

• Hur var ditt första banmöte? 

• Kör du Porschen på vintern? 

• Känner du någon svensk som är med i klubben och  
som bor utomlands och använder sin bil där? 

• Berätta, berätta, berätta! 

Alla i klubben vill läsa om andras roliga bilhistorier, och som sagt,  
stort tack för att ni hjälper oss. Det är ni som gör Porsche Ägaren till  
den fantastiska tidningen den är – vi putsar bara till det!

Redaktionsgruppen består idag av:

REDAKTIONEN

Porsche

ÄGAREN

Andreas Granholm
9472
Redaktör, Kopplingen 
mellan redaktörs  gruppen 
och styrelsen

Per Wickman
6945C
Formgivning

Bo-Göran Antonsson
2692
Redaktör

Stefan Dannefalk 
7952
Ansvarig utgivare

stefan.dannefalk@porsche.nu

Bengt Osvalder
10409
Redaktör

Lars Anrén
397
Redaktör

Har du intresse av att hjälpa till och är nyfiken på  
mer information, maila eller ring till Johan Ekhagen, 
johan.ekhagen@primaform.se,telefon 070-723 11 00.

Ansvarig utgivare  
Stefan Dannefalk, 7952

Porsche Ägaren är Porsche Club  
Sveriges tidskrift och utkommer  
fyra gånger per år. 

Exakta datum för bokning av  
annonsutrymme respektive  
senaste materialdag finns att  
läsa på Porsche Club Sveriges  
hemsida. 

Såväl annonser som redaktionellt  
material för publicering i Porsche 
Ägaren sänds till: 
agaren@porsche.nu 
I tidningen publicerat material  
får ej återges utan tillstånd.

Porsche Club Sverige och/eller 
Porsche Ägaren tar inget ansvar för 
innehållet i publicerade artiklar och 
bilder beträffande fakta eller sakinnehåll. 
Inte heller tar Porsche Club Sverige 
och/eller Porsche Ägaren ansvar för i 
Porsche Ägaren publicerade annonser, 
liksom det budskap som respektive 
annons förmedlar.

REDAKTIONELLT MATERIAL 
Manuskript: Tas emot via e-post i 
formaten .txt-, .rtf- eller .doc-format. 
Bilder: Vill vi ha i så hög upplösning 
det bara går med så många mega-
pixlar som möjligt.  
Så här kan man uppskatta hur  
bild storleken håller i tryck: 
megapixel cm storlek
 2 16x12 kvartssida
 4 22x16 halvsida
 8 32x24 helsida
 14 45x30 uppslag 

Redaktören förbehåller sig rätten  
att göra ändringar i insänt material, 
liksom att vägra publicering.

Omslag: Taxinge Slott, 30/9 2017 
Foto: Lars Anrén, 397

Johan Ekhagen
6945
Projekt-, produktions-  
och annonsansvarig

johan.ekhagen@primaform.se

Redaktionen önskar alla  
   en skön julhelg!
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Min dag som funktionär  
på Arlanda Test Track 1
Dagen började med frukost på hotellet och sedan  
avfärd till banan där vi skulle vara 08.15

TEXT: SUNE SVENSSON, 2458/LARS ANRÉN, 397
FOTO: STEFAN DANNEFALK, 7952/LARS ANRÉN, 397

Post A, viktig funktionär med översikt på oss förare 
vid inbromsningen innan den kraftiga kurvan

Vad vore PCS banmöte utan  
våra duktiga funktionärer

DÅ BÖRJAR FÖRBEREDELSERNA för 
dagens aktivitet. I dag är det lättvindigt 
då vi instruktörer var på banan i går och 
hade uppföljning- och planeringsmöte och 
även provkörning. Koner som användes 
då är redan utplacerade. Själv ansvarade 
jag för kontroll och utplacering av brand-
släckare, flaggor och skyltar. När detta är 
gjort gör vi en gemensam genomgång av 
spårval, bromspunkter och farliga ställen 
m.m. Detta för att vi instruktörer skall ha 
samma uppfattning. Eftersom banan är 
så kort gör vi detta till fots. När klockan 
blir 09.00 får vi lov att provköra banan 
fram tills deltagarna kommer och det blir 
gemensam samling.
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EFTER DEN GEMENSAMMA sam-
lingen med lite allmän genomgång och 
presentation av instruktörer och funk-
tionärer samlas deltagarna i sina respek-
tive grupper. Jag har tillsammans med 
Torsten Madeyski hand om gruppen LOF 
(lugn och fin). Gruppen är avsedd för de 
som vill prova att köra i ett lugnt tempo 
där deltagarna skall visa stor hänsyn till 
varandra. I gruppen fanns ett flertal del-
tagare som aldrig kört på bana tidigare. 
Vid informationen försöker vi ta hänsyn 
till ”nybörjarna” så det inte blir för mycket 
information. En del av informationen 
består av praktisk demonstration av sitt-
ställning och rattfattning.

STOLEN SKALL VARA så långt fram så 
att benet är svagt böjt när kopplingen (eller 
den tänkta) är helt nedtrampad. Detta för 
att man skall ha god kraft vid en kraftig 
inbromsning samt att om olyckan är fram-
me och det inträffar en frontalkollision är 

risken för skador i höfterna mindre än om 
benet är rakt vi kollisionstillfället. 

SOM TUMREGEL PÅ avstånd till ratten 
brukar det bli bra om föraren sitter med 
axlarna mot ryggstödet och att handleden 
kan läggas på översidan av ratten. Som 
rattfattning föredrar jag ”kvart i tre”. Jag 
brukar påtala risken med klockarmband 
eller liknande som har metallspännen då 
jag varit med när krockkudden utlösts  och 
sedan fastnat i armbandet som i sin tur 
orsakat skador, det var ingen trevlig syn 
när handleden blev uppskuren.

VI GÅR ÄVEN igenom säkerhetsbältet 
och det viktiga i att det spänns ordent-
ligt. Om man har 3-punktsbälte spänner 
man midjedelen genom att sträcka bältet. 
Vill man även sträcka bältet över bröstet 
lutar man ryggstödet lite bakåt när bältet 
knäpps och sedan rätar ryggstödet till 
rätt läge. Tjocka kläder, typ dunjackor bör 
undvikas då bältet blir för dåligt sträckt. 

Checkpoint/ Säkerhetsbältet, benvinkel, 
armlängd från ratten, tag av klockan, hela 
foten på gaspedalen, kör ut

Anita och Lars Kjellin bockar 
av deltagarna i morgondiset

Möte om situation på 
banan med oljerök

Presentation av instruktörer 
Från vänster i bild: Jonas Hjältén 4923, Sune Svensson 2458, Christer Lantz 414,  
Peo Pettersson 5494, Magnus Blixt 11970, Karl-Ove Qvarfordt 1120
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Dessa enkla råd kan med fördel 
även användas i vardagen. 

När genomgången vid 
bilarna är klar kör vi ut och 
stannar vid olika kurvor där 
vi diskuterar spårval, broms-
punkter och växlingsställen. 
Det viktiga är att man tangerar 
där konerna är utplacerade och 
att bromsning och eventuell ned-
växling är klart innan man går in 
i kurvan. 

Kurvan tas sedan med svagt gaspå-
drag som sedan kan ökas mot utgången 
av kurvan. Det gäller att få ”flyt” i kurvan 
så det känns bra. Farten är inte så viktig, 
den kommer när man får bra ”flyt”.

När genomgången är klar återvänder 
vi och ställer upp i vårt led i depån och 
väntar tills det blir tid att köra. 

NÄR FÖRSTA KÖRNING började körde 
jag ut med min bil och körde i relativt god 
fart framför deltagarna. Efter något varv 
släppte jag förbi bilen som låg bakom och 
tog en ny bil på ”släp”.

Detta för att visa det ”rätta” spåret. Det 
gick bra att göra så då gruppen inte var 

så stor och banan är väldigt kort. Det blir 
många varv på tjugo minuter. De som inte 
kört förut försökte jag erbjuda att jag åkte 
med och att de även fick åka med i min 
bil. Då försöker jag visa hur jag anser att 
man bör köra. 

EFTER NÅGRA KÖRPASS körs det väl-
digt fort och städat även av ”nybörjarna”. 
Mycket imponerande vilken skillnad lite 
övning gör. 

Sänk farten, depå gäller alla. 
Fara oljespill

Göran Wahlgren kollar däckdjupet 
på Jan-Erik Krons GT4

Stefan Dannefalk 7952 grym röd 
Spyder i bilkö utan trängselskattJustering inför nästa körpass

Gruppindelning klar och väl informerade om banans utmaning
Sune "Värmland" Svensson 2458 
vid sin 997 Turbo Coupe



 

 RÖDFLAGG  Något har 
hänt, farten saktas ned och 
man åker in i bandepån. Ingen 
omkörning under rödflagg. 
Förhoppningsvis kommer den 
inte till användning.

Torsten går igenom flaggor och skyltar

 SÄNK FARTEN  Visas när 
vi instruktörer märker att det 
går lite för fort. Kan vara att 
spåret inte hålls utan växlas 
mellan varven.

 DEPÅ  Vi har upptäckt att 
något är fel. Kan var att huven 
ej är ordentligt stängd eller att 
det ryker om bilen. Deltagaren 
går i depå och får reda på orsa-
ken. Om felet kan rättas till blir 
man utsläppt och körningen 
fortsätter.

 SLÄPP FÖRBI  Det har upp stått  
kö bakom och är en uppmaning om  
att försöka släppa förbi de bakom - 
varande.

 LJUD  Vid ljudmätning har bilen överskridit ”buller-
gränsen”. Föraren får fortsätta köra om körsättet ändras  
till exempel genom att växla vid ett lägre varv. Hjälper 
inte detta blir bilen avflaggad.

 SVART/VITRUTIG  Körpasset avslutas. Farten sänks och man kör till depån, förhoppnings- 
vis trött och med ett brett leende. Där ställer man upp i rätt led. Om man anser att bromsarna är 
för varma för att parkera kör man en liten runda bredvid depån innan uppställningen.

Mötet höll tidsplaneringen bra med 
endast ett avbrott då en bil läckt olja som 
krävde avflaggning och sanering. 

DAGEN NÄRMAR SIG sitt slut och 
deltagare börjar lämna banan, förhopp-
ningsvis glada och nöjda med dagen, 
samt sist men inte minst, lite mer erfarna 
Porschechaufförer. 

Även bland instruktörerna börjar några 
dra hemåt. Christer, som är ansvarig för 
dagens möte och även gjort vårt arbets-
schema, har planerat så att de med lång 
hemväg inte har något arbetspass på slutet 
utan kan åka lite tidigare. Kan behövas 
om man har 60 mil att åka. Själv har jag 
bara 28 så jag kan vara kvar till slutet och 
hjälpa till att ta in materialet.

DÅ DETTA ÄR årets sista banmöte tas 
det många farväl och ”ha det bra, syns 
nästa år”. Nästa års första banmöte i april 
på Mantorp känns väldigt avlägset. För 
mig har det varit så de sista 26 åren, men 
tänker man efter så är våren här fortare 
än man anar. Blir troligen samma i år. 
Vinterdäcken kommer på så Porschen 
kan användas om längtan av att köra 
blir för stor.

Som avslutning vill jag tacka alla trevliga 
kollegor och funktionärer för ett bra år. 
Samma gäller alla deltagare. Det är roligt 
när man är ute på något evenemang och 
någon kommer och knackar på axel och 
säger HEJ. Ber om ursäkt så här i förväg, 
om jag inte känner igen er, åldersrelaterat, 
men får jag reda på vilken bil ni körde så 
kanske poletten ramlar ner.

HOPPAS VI SYNS NÄSTA ÅR.  
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Den första resan med PCS
På kvällen efter middagen vid 40-årsjubileet 2016 på Aronsborg 
pratade jag och Johan Aspegrén med redaktörerna för Porsche 
Ägaren. De frågade om vi skulle kunna skriva om några speci-
ella händelser som vi upplevt med PCS under de 40 åren.

TEXT/FOTO: JAN ARFWEDSON, 15

– Visst, sa vi, klart vi ska. Sedan hände 
inte mycket mer, så som det ofta blir, men 
jag har faktiskt tänkt en hel del på det där 
sedan dess. Det måste ju vara något som 
kan intressera de flesta läsare. Annars 
finns det ingen anledning. Jag gör ett 
försök i alla fall och det blir lite om vår 
första stora resa.

Vi hade jobbat fruktansvärt mycket med 
PCS de första åren och det var tufft många 
gånger att få ekonomin att gå ihop, innan 
medlemstillströmningen började öka på 
allvar. Det gjorde den med besked när vi 
hade skickat ut Porsche Ägaren nr 5 till 
ca 1.000 Porscheägare i Sverige. Vi hade 
då äntligen fått tillgång till registret från 
Svenska Volkswagen AB, sedan vi uppfyllt 
deras krav på minst 100 medlemmar. Detta 
var 1978 och långt före omorganisationen 
då Porsche Sverige bildades.

Tanken på en resa till fabriken i 

Zuffenhausen hade stadigt vuxit och 1980 
kände vi oss mogna för detta stora pro-
jekt. Planen var att flyga från Stockholm/
Köpenhamn till Stuttgart och vara där 
åtminstone två, tre dagar och besöka både 
fabriken i Zuffenhausen och testcentret 
i Weissach.

Anders Wickström, Johnny Lachmann och jag 
bjöds på lunch av Svenska Volkswagen i 
Södertälje. Vi träffade där VD Lennart 
Ewers och Urban Larsson, chef för 
Porscheförsäljningen i Sverige. Vi fram-
förde våra önskemål om program och tider 
där nere och hade en givande diskussion. 
Vi fick även löfte om ett större bidrag till 
resan och Urban skulle också följa med. 
Det var han som skulle sköta kontakten 
med Porsche i Zuffenhausen. Det kän-
des riktigt bra att Svenska Volkswagen 
nu insett att ett gott samarbete skulle 
gynna bägge parter. De höga herrarna hos 

Porsche i Tyskland har ju alltid framhållit 
hur viktiga klubbarna är för dem och att 
medlemmarna helt klart är märkets för-
nämligaste ambassadörer. De ska därför 
alltid gynnas.

Men vi behövde ännu mer pengar för att 
kostnaden för resan inte skulle bli allt-
för avskräckande och betungande för 
våra medlemmar, så skattmästaren Carl 
Bolinder och jag kom på att SAS, som vi 
skulle flyga med, kanske också kunde ställa 
upp med ett bidrag. Sagt och gjort – vi 
bokade ett besök hos SAS marknadschef 
på huvudkontoret, som då låg i Ulvsunda, 
inte långt från Bromma Flygplats. Vi måste 
ha gjort ett gott och seriöst intryck för – hör 
och häpna – vi blev direkt lovade att SAS 
också skulle bidra. Om det var rabatt på 
biljetterna eller en kontantsumma minns 
jag inte. I gengäld skulle alla deltagare på 
sina Porschar sätta en dekal högst upp på 
bakrutan där det skulle stå: ”Vi flyger SAS, 
men kör Porsche” eller något i den stilen. 
Lasse Andersson (19) delägare i Arbmans 
Annonsbyrå, tog fram en jättefin dekal. 
Porsche hade maximerat antalet deltagare 
till 80 st och efter mycket räknande fram 
och tillbaka blev priset för våra medlem-
mar 1.600.- Då ingick resa, hotell och de 

De lyckliga ägarna vid sina nya Porschar. Från vänster: Håkan Kjellberg 415, Erik Bjernulf 170, Carl Bolinder 39, Jan och Ulrika Arfwedson 15+15B  
Bakom Bolinders 911 SC står Per Anders Ygberg från VW Lindhagensplan Stockholm i vit skjorta.



13

flesta måltiderna. PCS hade ju också bidra-
git till det låga priset och så här i efterhand 
framstår det ju som otroligt lågt. Det var 
bättre förr!

Gunilla Lachmann gjorde en enorm insats. 
Hon hade nämligen hand om bokning 
av alla flygbiljetter. Huvuddelen skulle ju 
flyga från Stockholm och de andra från 
Köpenhamn. Vi som skulle hämta våra 
nya bilar vid fabriken, skulle ju bara ha 
enkelbiljetter, eftersom vi skulle köra hem. 
Det blev avbokningar och nya kom till, 
men Gunilla löste det med glans.

Det var in i det sista oklart om vi skulle få 
komma in i lokalerna i Weissach, men 
till slut fick vi klartecken även till detta. 
Nu för tiden är det helt förbjudet för 
utomstående att få tillgång till det (nästan) 
allra heligaste. Jag vet inte hur stor roll 
Ilse Nädele, Porsches kontaktperson med 
alla klubbar, hade i detta sammanhang, 
men jag misstänker att vi har henne att 
tacka för hennes insats här. Jag hade 
ju träffat Ilse redan 1977 vid mitt första 
besök i Zuffenhausen och sedan 1979, då 
jag överlämnade vagnsmärke nummer 
3 till Ferry Porsche i Ludwigsburg. Det 
blev ett kärt återseende då hon tog emot 
oss alla torsdagen den 5 september på 
eftermiddagen på Stuttgarts flygplats.

Vi färdades i bussar till Holiday Inn i 
Münchingen, där vi alla checkade in och 
åt middag. Följande dag var det först besök 
på fabriken och museet, som då var litet 
och låg alldeles vid infartsgrinden till 
området. Lunch i personalmatsalen vid 
reserverade bord och sedan samlades alla 
framför fyra nya Porschar, årsmodell 1981. 

Vi var fyra lyckliga medlemmar som nu 
skulle hämta våra bilar: två 928 S och två 
911 SC. På varje bil fanns en namnskylt, 
så Calle och jag hittade snabbt till rätt 
911:a. Våra var snarlika: GP-vit, sollucka, 
ingen modellbeteckning och svart inner-
tak. Hela gruppen ställdes upp bakom 
bilarna för fotografering. 

Vi fyra som hämtade bilarna klarade av 
hela pappersexercisen snabbt och körde 
för första gången våra bilar till Weissach. 
Ilse tog täten i en 944 och det gick undan 
värre. Den kvinnan visste var gaspedalen 
satt! Alla andra hade under tiden körts 
med bussarna. Förutom rundvandring 
inomhus, där vi fick se ”kraschrummet” 
med dockor och superkameror, tester av 
däck, lack, och även tester från Porsches 
tävlingsverksamhet, bjöds det i vanlig 
ordning på några varv på testbanan med 
förare. 928 S, 911 Turbo och en 935. Den 
senare kördes av gamle tävlingsföraren 

Hubert Mimler och jag hade förmånen 
att få åka med i samtliga. 935:an med 600 
pållar, var ju väldigt imponerande då, 
fast dagens 911 turbo S har nog vassare 
prestanda. Utvecklingen går i rasande 
tempo. På söndag morgon tog bussarna 
hela sällskapet till Hockenheimring, där 
det tävlades i flera olika klasser på den 
korta slingan, och sedan på eftermiddagen 
till Frankfurts flygplats för hemfärd. Vi 
som hämtat våra bilar körde var för sig 
från Stuttgart.

Det blev som helhet ett mycket lyckat  
arrangemang – det tror jag alla deltagare 
tyckte – och Johnny Lachmann fick här 
sin första erfarenhet som framgångsrik 
reseledare i PCS:s regi. Johnny har ju 
sedan planerat och genomfört massor 
av resor till Tyskland med Mats Rolls 
bussar, där högt ställda förväntningar 
varje gång med råge uppfyllts. Det kan 
jag personligen också intyga.  

Jan och Ulrika Arfwedson 
poserar glatt vid den sprillans 
nya GP-vita 81

Många fick åka med Hubert Mimbler i 
en 935/a med 600 hk. Runt 300 km/tim 
på en raksträcka bjöd turen på.

Behärskad urstigning efter provtur 
med testförare i Weissach
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INTERNATIONALE 
PORSCHE TAGE  
2017 I ZELL AM SEE
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Arrangörer var Porsche Club 
Tirol, Porsche Club Graz & 
Porsche Club Oberösterreich, 
tillsammans med Porsche AG 

klubbkoordination.
Det var tredje gången detta arrang-

emang genomfördes, som i år var maxi-
merat till 130 bilar, av logistikskäl. Totalt 
var det cirka 250 deltagare, samt 13 länder 
representerade.

Från PCS Region Väst var vi 5 bilar 
med 10 glada personer som på tisdags-
kvällen den 5 september samlades vid 
Sjömagasinets parkering, för att ta oss 
med Stena Line till Kiel. 

Väl framme i Kiel började den ca 70 
mil långa resan mot vårt första stopp 
i Nürnberg där vi övernattade. En glad 

resenär kan konstatera att det gick fortare 
att ta sig fram på 80-talet i en BMW 528, 
än i dag i en modern Porsche. Trafiken 
har tätnat betydligt och vägbyggen är 
desto fler.

Nåväl, dagen därpå fortsatte vi resan 
utvilade och avverkade de sista 35 milen 
mot Zell am See i snabb takt.

Väl framme i Zell am See, hade arrangö-
ren anordnat ett särskilt välkomstcenter 
på Turistbyrån där vi mottogs av Karl 
Steiner som är själva motorn i Porsche 
Tage-eventet. Med ett välförsett välkomst-
paket bestående av startnummer, road 
book, nödvändiga dokument, speciellt 
framtagna märken och dekaler för bilen 
och give-aways, begav vi oss till garaget 
för att natta våra bilar.

I familjen Porsches hjulspår, anordnades för 
tredje gången, Internationale Porsche Tage 2017 
i Zell am See under tiden 7–10 september.
TEXT: EVERT JANSSON, 8642/PETER RUNHAGEN, 421  
FOTO: EVERT JANSSON, 8642/PETER RUNHAGEN, 421/KARL STEINER, PC TIROL

Här hämtar vi vårt program vid välkomstcentret

Fyra av svenskbilarna vid 
cortegekörning genom centrum 
i Zell am See
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TORSDAG KVÄLL
Meet & Greet: Välkomstkväll, på hotell See-
hotel Bellevue i Thumersbach och Soirée 
Casino Zell am See.

Kvällen var starten på ett tre dagar långt 
evenemang, där vi först samlades på kaj-
kanten och Dr Wolfgang Porsche med familj 
anslöt sig och minglade runt bland alla oss 
deltagare. MS Schmittenhöhe tog oss över 
Zeller See, till Seehotel Bellevue, varvid en 
god välkomstmiddag väntade oss med tyroler-
musik som sig bör. Detta skapade en gemytlig 
inramning på kvällen.

Efter detta tillbaka med båt och kvällen 
avslutades med spel och dobbel på Casino 
Soirée. I ett särskilt rum presenterades kväl-
lens överraskning; en limiterad Porsche 
Design klocka dedikerad för Porsche Tage 
2017. Vet att flera slog till på ett köp, fast priset 
var hissnande.  

FREDAG
Tidigt upp, frukost och samling inför "Road tour 
Pinzgau", som började vid hotellet "Tauern Spa" i 
Kaprun. Totalt väntade oss 60 km körning på härligt 
kurviga alpvägar, för att därefter ansluta oss till Porsche- 
slalom på flygfältet i Zell am See. Slalomtävlingen 
avgjordes genom två åk, där det gällde att få en så 
exakt lika tid som möjligt på båda körningarna.

När väl slalomen var avklarad, samlades bilarna för 
att i kortege, få en "Högalpin upplevelse” genom vind-
lande tunnlar upp till sjöarna "Hochgebirgsstauseen" 
(höjd 2.040 m.ö.h). En väg som normalt inte är öppen 
för trafik. Arrangören hade dock under tre års tid 
förhandlat fram denna unika möjlighet för oss.

Väl uppe ställdes bilarna längs hela den smala 
dammkanten och en busstur tog vid och förde oss till 
en genuin alprestaurang för lunch.

Kvällen tillbringade vi på det medeltida slottet 
Kaprun Castle. Ståndsmässigt som sig bör med ape-
ritif på den medeltida uteplatsen, show, middag och 
levande musik.

Härliga färger på bilarna vid starten till 
rallyt som startade vid hotell "TauernSpa" 
i Kaprun

Våra bilar parkerade på dammkanten 2040 m.ö.h. Här ses halva antalet, ca 65 bilar

Fin Carrera RS-73 vid 
slalomtävlingen på 
flygplatsen i Zell am See

991 R med specialbeställd lack. Känd Porscheprofil i Österrike. 
Det här är hans 77:e Porsche
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LÖRDAG
Återigen en tidig morgon, för att ta oss till 
Zell am See historiska centrum, som ligger 
i direkt anslutning till Porsche Congress 
Center och starten för "Porsche Grand 
Road tour". En vindlande körning på totalt 
180 km väntade oss.

En längre paus var inplanerad vid Hans-
Peter Porsche Traumwerk, där Hans-Peter 
personligen hälsade oss välkommen och 
kort berättade om tillkomsten om sitt 
Traumwerk. Där serverades också lunch 
och dryck. En guidad tur tog oss genom 
utställningen, där vi tilläts drömma oss 
bort i hans fantastiska samling av lek-
saksbilar, båtar och framförallt tåg som 
för honom är den stora passionen.

Det som för många av oss också 
blev ett bestående minne, var 
den i byggnaden 400 m2 
uppbyggda modell-
järnvägen i regionens 
alpmiljö. 40 järnvägs-
slingor med olika tåg-
set, lastbilar, flygplan 
och bilar kör dator-
styrt och där över 30 
projektorer simulerar 
olika väderleksförhål-
landen, samt skillnaden 
på dag och natt.

Påpekas bör också att här 
finns också den personliga sam-
lingen av rariteter som 356 Speedster, 
550 Spyder och äldre 911 modeller. Väl ute 

på parkeringen kunde vi titta och rösta på 
Porsche Concours d' Élégance 

tävlingen där ca 20 bilar 
deltog. Vi kunde kon-

statera att det även 
med svenska mått 

mätt, var ett stort 
antal bilar med 
mycket hög nivå 
på såväl puts som 
originalitet.

Därefter styr-
des kosan åter 

mot Zell am See, 
några välbehövliga 

timmars vila och väntan 
på Porsche Gala Night på 

"Ferry Porsche Congress Center"
Den kvällen var det Porsche AG som 

var värd för Porsche Gala Night. Vi 
startade med en aperitif på terrassen 
på Ferry Porsche Congress Centre och 
passade samtidigt på att njuta av några 
Porschenyheter, däribland nya Panamera 
Sport Turismo.

Under tiden vi njöt av den stora gala-
middagen intog Dr. Wolfgang Porsche 
scenen. Talet var personligt och handlade 
mycket om den historiska utvecklingen 
och vikten av ett gott samarbete med 
alla världens Porscheklubbar. Därefter 
intogs scenen också av Detlev von Platen, 
member of executive board, sales and 
marketing.

En prisceremoni genomfördes också för 
slalom-, rally- och Concours d' Élégance 
tävlingarna. Kvällen avslutades med 
levande musik, dans och öppen bar.

En nyfiken vän av ordning, kunde inte 
låta bli att ställa frågan till Karl Steiner; 
”Vad känner Dr Wolfgang Porsche för 
Porsche Tage?”

”Han har tagit allt detta som görs dessa 
dagar till sitt hjärta”

Körning genom en av många tunnlar på väg upp  
mot dammen "Hochgebirgsstauseen" 2.040 m.ö.h.

Hans-Peter Porsche håller välkomsttal 
när vi anlände till HP Traumwerk

Wolfgang Porsche  
håller välkomsttal
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MÅNDAG
Tack och farväl till Zell am See för denna 
gång, ett fantastiskt arrangemang i vack-
rast tänkbara landskap. Nästa Porsche 
Tage arrangeras år 2020. Tre svenska bilar 
styr nu mot Dolomiterna och Italien.

Resans första etapp var att ta oss över 
Grossglockner och vidare mot Lienz, 
Cortina, Canazei och vidare för att över-
natta i Bolzano. Denna tur var en både 
vacker och mycket körglad resa genom 
de italienska Dolomiterna som varmt kan 
rekommenderas. 

Dock fick vi vända efter 14 av de 48 
kurvorna i det berömda Stelviopasset då 
det snöade ymnigt, det får bli nytt försök 
ett annat år.  

Läcker Porsche 550 Spyder

Glada gossar på väg in i ”dimman”

Hans-Peter Porsches imponerande 
modelljärnväg i hans Traumwerk

Huvudarrangören Karl Steiner från Porsche Club Tirol vid starten till lördagens utflykt

Sista ”privat” middagen med svenskgänget

SÖNDAG
Tid för välbehövlig vila, samt att 
strosa runt i det vackra Zell am See.



ÄKTA PASSION.
EXCEPTIONELL PRESTANDA.

HIGH PERFORMANCE-DÄCK
FÖR BANA OCH VÄG

      Rekommenderat av

99% av konsumenterna(1)

      Rekommenderat av

90% av konsumenterna(1)NYHET

100% väg 80% väg 20% väg20% bana 80% bana

(1) Konsumenters omdömen (325 st.) om MICHELIN Pilot Sport 4 publicerade den 5 september 2016 på Michelins europeiska 
hemsidor. (2) Konsumenters omdömen (197 st.) om MICHELIN Pilot Sport Cup 2 publicerade den 5 september 2016 på Michelins 
europeiska hemsidor.
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Euro 928  
i Reims
Under Kristi himmelsfärdshelgen var  

det ännu en gång dags för en  

Euro 928 träff och nu var det  

Porsche Club 928 France som  

tagit stafettpinnen och arrangerade  

evenemanget den 25 –28 maj i  

Champagnedistriktet, närmare  

bestämt i Reims. 

TEXT/FOTO: MATTIAS HOFVENDAHL, 10984

DENNA GÅNG VAR det inte ”bara” en Euro 
928 träff, utan även att Porsche 928 firar 
40 år som bilmodell. 928 presenterades 
först på bilsalongen i Genève i mars 1977, 
och Porsche började även producera bilar 
under senare delen av 1977. Men bilar 
byggda efter sommarsemestern beteck-
nas enligt Porsche som nästa års modell, 
så alla bilar som tillverkades 1977 räknas 
som 78 års modell.

Under träffen var tre svenska 928:or när-
varande. En bil mindre än vad som var på 

plats i Leipzig förra gången träffen arrang-
erades, men ändå inte illa med tanke på att 
det är en bit att köra. Undertecknad reste 
tillsammans med min far och gjorde valet 
att ta färjan Helsingborg-Helsingör, bila 
genom Danmark, ta Rödby-Puttgarden, 
för att senare övernatta i Achen, vid den 
Belgiska gränsen. Detta för att resan skulle 
vara mindre tidspressad, vilket var ett 
bra beslut. 

Dagen då träffen skulle börja, kunde 
vi i lugn och ro njuta av frukosten för 

att sedan färdas genom Belgien och in i 
Frankrike och anlända vid lunchtid. De 
två andra svenska bilarna valde de två 
ytterligheterna vid nerresan. Den första 
valde att spendera semestern i Frankrike, 
så den var nere i god tid innan träffen och 
den andre valde att väckas tidigt, för att 
ta hela sträckan i ett svep. 

SAMLINGSPLATS för träffen var “La Maison 
des Associations” i Tinqueux, sydväst 
om Reims. Under ankomstdagen var 

NOTRE-DAME DE REIMS 
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det inskrivning och man fick ta emot 
de väl tilltagna välkomstpaketen, vilket 
reflekterades i anmälningsavgiften. Vid 
välkomsthallen fanns två speciella 928:or 
som man lånat in från Porschemuseet. En 
928 S4 cabriolet och en 928S som gått som 
tävlingsbil i banracing. Efter det var det 
dags att få dekaler på bilen och uppställ-
ning på parkeringen. 

Vid 13-tiden serverades lunch, vilket gav 
en försmak av vad det skulle bjudas på i 
mat- och dryckesväg under träffen. Under 
eftermiddagen anordnades en busstur in 
till Reims centrum för att bland annat se 
Notre-Dame de Reims, vilket är en impo-
nerande katedral. Vädret kunde inte varit 
bättre och museet ställde ut runt 200 bilar 
och motorcyklar, där flera var av inhemska 
märken och vissa man aldrig hört talas om. 

Turligt nog var vårt sällskap på plats 
någorlunda tidigt, då utställningshallen 
i slutet av besöket började kännas som 
ett växthus. Efter detta körde vi tillbaka 
till återsamlingsplatsen och åt lunch. På 
eftermiddagen fanns det lite ledig tid över 
om man inte valt att boka fler aktiviteter, 
så undertecknad och min far åkte in till 
Reims för att utforska staden på egen 
hand. Franskakunskaperna var minimala, 
men glass gick som tur var att beställa med 
det lilla vi kunde. Under seneftermiddagen 
anordnades en Concours, till vilken bara 
ett fåtal hade blivit utvalda. 

Vid 17-tiden var det tid för en parad i 
centrala Reims. Utgången blev som man 
kan föreställa sig en fredag under rus-
ningstid; kaos. Att försöka läsa gatunamn 
och navigera till rätt fil är inte det lättaste 
under lätt trafik, men här var det omöjligt. 
Resultatet var att många avbröt paraden 
och återvände till starten, några hittade 
alternativa vägar och ett fåtal fullföljde 
den. Återigen var det middag på kvällen 
och till sällskap till bords var ett äldre tyskt 
par, som åkt till träffen speciellt för att se 
Champagnekällarna. 

Den äldre herren och jag började sam-
tala och efter ett tag räckte han fram en 
lista med vilka bilar han hade i sin sam-
ling. Det var imponerande att se att listan 
bestod av inte mindre än 17 bilar, däribland 
många unika modeller. Han nämnde att 
han avverkat mer än 4 miljoner kilometer i 
Porsche 911, men att det alltid kändes mer 
speciellt att sätta sig bakom ratten på en 
av sina tre Porsche 928. 

LÖRDAGEN  var till större del tillägnad 
till en rundtur i Champagnedistriktet. 

Vädret var soligt och varmt, det enda 
som kunde ha gjort det bättre hade varit 
en fungerande AC. Nåväl, det fungerar 
också någorlunda med öppna sidorutor 
och taklucka. Deltagarna delades upp i 
två grupper, där en körde motsols och 
den andra medsols, för att sedan träf-
fas för lunch vid en mindre familjeägd 
Champagnekällare. Starten gick från 

samlingsplatsen i Tinqueux, förbi läktarna 
till den sedan många år nedlagda tävlings-
banan Circuit de Reims-Gueux och vidare 
ut till en skyltad rutt runt vingårdar, små 
pittoreska byar och Champagnekällare. 
Efter att ha anlänt till den familjeägda 
mindre champagnekällaren så radades 
bilarna upp, vilket resulterade att den lilla 
bakgatan blev fylld med ett 70-tal 928:or.

PARKERING VID EN CHAMPAGNEKÄLLARE

DET VAR INGEN BRIST PÅ 
CHAMPAGNE

FÖDELSEDAGSTÅRTA TILL ÄRA FÖR 40-ÅRINGEN

VIDSTRÄCKTA VINGÅRDAR I DEN GASSANDE SOLEN,  
MEN STABIL TEMPERATUR I KÄLLARNA UNDER KULLARNA
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tyvärr iväg och vi beslutade oss istället för 
att dra hemåt mot nordligare breddgrader. 

Om man jämför med träffen i Leipzig för 
tre år sedan, så var det som natt och dag 
mellan den franska, sydeuropeiska sche-
mahållningen och den tyska precisionen. 
Tyvärr var detta inte den enda samlingen 
med 928-tema denna helg i Europa, så träf-
fen i Reims blev nog inte så internationell 
som den annars kunde varit. 

Räddningen för oss icke fransktalande 
var en utpekad kontaktperson och han 

Vi blev sedan guidade ner i den privata 
källaren för att få processen beskriven med 
en avslutande smakprovning och möjlig-
het att köpa med sig hem Champagne 
om så önskades. Efter rundturen avnjöts 
lunchen som man hämtat ut på morgo-
nen och ännu ingen besvikelse i matväg. 
Efter lunchen var det dags att fortsätta 
turen och nästa stopp var vid en större 
Champagnekällare, där vi blev guidade 
ner i källarna. De ligger långt under det 
backiga landskapet, för att kunna ha en 
konstant temperatur året om. 

Där visades de gamla ordförandenas 
samlingar av drycker och även de som 
lagrades för att senare säljas vidare till all-
mänheten. Efter detta besök var det dags 
att köra genom den resterande delen av 
turen och återvända till samlingsplatsen. 
Under turen var även Philippe Delaporte 
närvarande. Namnet kanske inte låter 
bekant, men den här mannen tillsammans 
med sina två söner har åkt världen runt 
i en Porsche 928, inte bara en gång, utan 
två gånger. 

Denna kväll var det galamiddag och 
speciellt inbjuden var Porsches före detta 
fabriksförare Jürgen Barth. Under kväl-
lens gång presenterade han sina och sin 
fars bravader bakom ratten under årens 
lopp. Tyvärr var blev detta lite segdraget 
och det blev inte bättre av att det var 
på franska. Som tur var så var presenta-
tionsmaterialet på tyska och engelska. 
Galakvällen hade även ett trevligt inslag, 
där alla internationella gäster fick hålla 
ett kort tal. Det behöver egentligen inte 
nämnas igen, men även denna gång så 
serverades det mycket god mat.

PÅ SÖNDAGEN VAR det planerat en andra 
parad inne i centrala Reims för att sedan 
åka till en avslutande grillning. Med den 
franska schemahållningen flöt tiden 

ska ha en stor eloge, men av naturliga skäl 
så går ju en del förlorat i översättningen.

LYCKLIGTVIS VÄGDE HÖJDPUNKTERNA upp 
nackdelarna som nämnts. Om träffen inte 
varit hade man inte tagit sig tiden att 
åka runt i Champagnedistriktet med sina 
små pittoreska byar och smaka av både 
atmosfären och drycker. Nu är det bara 
att invänta vilket lands 928-klubb som tar 
över stafettpinnen och anordnar nästa 
Euro 928.  

PORSCHE CLUB 928 FRANCE
Porsche Club 928 France är en av flera  
officiella Porsche-klubbar i Frankrike.  
Den har klubbnummer 175 hos Porsche. 
Alla de officiella Porsche-klubbarna i  
landet är med i en federation som håller 
ihop de olika klubbarna, och det är ett  
flertal. Både modellspecifika som 928  
och 914, sedan finns det även ett tjugotal  
regionala klubbar inom landet. Porsche 
Club 928 France bildades 1999 och har  
idag cirka 300 medlemmar.

PARKERING VID ANKOMSETEN I TINQUEUX

BILEN SOM PHILIPPE DELAPORTE 
KÖRT VÄRLDEN RUNT MED



A2 Plåt och Lack AB   
Minos Väg 10, Gustavsberg  
08-570 301 30   www.a2ab.se
          

A2 samarbetar med Porsche Club Sverige.

Vi är en toppmodern skadeanläggning som är godkända av Porsche. 

Intresse, kunskap och kvalité!
A2 är godkända av Porsche för att reparera vagnskador. 
Naturligtvis samarbetar vi med alla försäkringsbolag.
Idag har vi en toppmodern anläggning där vi utför alla 
slags skadereparationer samt lackering. Vi är specialis-
ter på Porsche, men reparerar även andra bilmärken. 

Självklart uppfyller vi alla krav som branschen kräver
vilket gör att vi är en Kontrollerad Bilverkstad. 

Vi jobbar med de senaste digitala verktygen som gör 
att reparationstiden blir effektiv och så kort som möjlig. 

Våra ledord är intresse, kunskap och 
kvalité, vilket våra kunder uppskattar.

Kontakta oss när du behöver hjälp med reparation 
eller lackering av din Porsche. Välkommen!

Vi utökar med två nya tjänster!  
Intresserad? Läs mer på vår hemsida www.a2ab.se
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 Vip-resan till 
OldTimer Grand Prix på Nürburgring 2017
Det här var resan som egentligen var omöjlig att arrangera sedan Porsche AG ändrade reglerna för försäljning av VIP-
biljetter. Från och med i år kan nämligen de nationella klubbarna inte längre beställa VIP-biljetter utan de släpps på 
nätet ett visst klockslag ett bestämt datum och säljs då slut på några minuter. Tack vare Johnny Lachmanns (155) lång-
variga och personliga kontakter inom Porsche AG lyckades han ändå få köpa 50 biljetter till deltagarna i årets buss resa. 
Eftersom 356-klubben knappast kan fylla en bussresa för 50 personer hade de liksom tidigare år inbjudit medlemmar i 
PCS att delta i resan.

TEXT: BOBBY WAHREN, 11461 FOTO: ANETTE WAHREN/LENNART BERGSTEN, 9908

9 & 10 AUGUSTI
Som vanligt utgick resan från Klara-
bergsviadukten i Stockholm dit Matts Roll 
(470) kom med den blå Mercedesbussen 
på onsdagsmorgonen strax före kl. 09.00. 
Härifrån fortsatte vi E4:an söderut och 
utefter vägen stannade vi några gånger och 
plockade upp anslutande medresenärer. 
Första kafferasten hade vi i ”BP-rondellen” 
i Norrköping och lunch intogs på Diners i 
Ödeshög. I Jönköping tog vi av väg 40 mot 
Göteborg och Kielterminalen för vidare 
färd med färja till Tyskland. På vägen 
stannade vi vid Porsche Center i Borås där 
vi bjöds på eftermiddagskaffe och tittade 
på fina bilar.

Efter trevligt umgänge på kvällen och 
en fantastisk buffé på färjan fortsatte 
vi morgonen därpå vår resa från Kiel. 
Lunchen, som alltid trerätters på Johnnys 

Hotel & Restaurant Pistenklause 

928:an fyller 40 år i år 
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resor, intogs på Restaurant Rheinischer 
Hof i Dinklage. På kvällen nådde vi Ellenz 
och hotell Goldbäumchen där vi skulle bo 
fram till det var dags att åka hem igen.

Middagen som vi åt på hotellet bjöd på 
en upplevelse som ledde till många kom-
mentarer och muntra skratt. Till efterrätt 
serverades ”Gröna Peter, dallrig pudding 
på Mosellands sätt”. Låt mig direkt säga att 
den varken var särskilt dallrig eller någon 
direkt kulinarisk höjdare. Vi som är lite 
äldre minns Jello-puddingen, ett pulver 
som skulle röras ut i vatten och som sedan 
stelnade till en geléaktig genomskinlig 
massa. 

Pulvret fanns i flera olika färger som 
kunde piffa upp anrättningen. Tänk er 
grön Jello-pudding där någon tillsatt för 
mycket ”härdare” och sedan hällt upp i 
runda glas på fot. När man vände glaset 
uppochner väntade man bara på att det, 
till tonerna av Jingle Bells, skulle börja dala 
ner snöflingor inne i den gröna massan! 
Smaken påminde mest om sötningsmedel 
och………tvål!

11 AUGUSTI
På fredagsmorgonen var det avfärd till 
Nürburg och ett besök på Manthey Racing 
under förmiddagen. När vi kom dit fick vi 
först en kort introduktion om verksam-
heten och därefter blev vi insläppta i det 
allra heligaste – racingverkstaden. Här 
preparerades både egna och kunders bilar 
för tävlingar i olika delar av världen.

Majoriteten var Porschar men vi såg 

också Audi- och BMW-bilar. Tyvärr rådde 
strikt fotograferingsförbud på verkstaden 
så vi har inga bilder därifrån. I en annan del 
inom området hade man privatägda bilar 
som man servade och förvarade åt ägare 
som huvudsakligen använde bilarna på 
Ringen. Här såg vi flera svenskregistrerade 
Porschar.

Efter besöket hos Manthey åkte vi till 
banan och Porschetältet som öppnade 
kl. 12.00. Vid infarten började den van-
liga diskussionen om vi skulle få åka upp 
med bussen eller tvingas parkera utanför 
entrén och gå uppför den långa backen till 
Porsches VIP-tält. Kompromissen blev att 
vi fick ombord en ”politruk” som skulle se 
till att Matts körde ner bussen igen efter 
att han släppt av oss vid tältet. Mannen 
som vi fick med oss var jättetrevlig och han 
passade på att scanna våra biljetter under 
uppfärden så att vi slapp stå i kö och göra 
detta vid entrén. En smidig lösning som 
sedan tillämpades också under lördagen 
och söndagen.

Tyvärr regnade det en hel del den 
här dagen men det gjorde kanske inte 
så mycket eftersom det huvudsakligen 
var träning som pågick på banan. För oss 
VIP-resenärer var det nu också dags att 
ta fram ”presentcheckarna” och gå runt 
i de omkringliggande tälten och hämta 
våra presenter alltifrån kepsar och kyl-
skåpsmagneter till en numrerad modell 
av en Porsche 928 som ju fyller 40 år i år. 

Efter lunchbuffén i VIP-tältet satt 
många kvar med en öl eller ett glas vin/sekt 
och diskuterade livets väsentligheter dvs. 
bilar och racing. Några vågade sig upp på 
takterassen för att titta på träningen som 
tyvärr drabbades av flera rödflaggor p.g.a. 
avåkningar i det blöta väglaget. Senare 
på dagen var vi ett litet gäng som åkte ut 
till Brünnchen eftersom det pågick viss 

träning även på Nordslingan trots att OGP-
tävlingarna enbart kördes på GP-banan. 
Tyvärr såg vi bara ett fåtal bilar och de 
körde ganska försiktigt även om regnet 
nu övergått i lättare skurar.

Vid middagen som intogs på Hotel Blaue 
Ecke i Adenau fick vi sällskap av de nya 
ägarna till Porsche Service Center Haninge 
(K3 Autocenter) Tobias (4488) och Linus 
(4488B) Lundberg tillsammans med vd 
Anders Larsson (520) och eftermarknads-
chefen Per Hansson. Tobias och Linus är 
inbitna Porsche-entusiaster som ju flera 
av oss känner sedan tidigare. Genom K3 
hade de dessutom sponsrat oss med ett 
ekonomiskt bidrag till resan.

Hotel & Restaurant Pistenklause 
Gissa varför denna Maserati kallas ”Bird Cage” 

Porsche 911 RSR hos Manthey 

Pistenklause 

Johan Liljegren och ”Gröna Peter” 
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Skagenkanapé, Oxfilé med stekta cham-
pinjoner, lök, rökt sidfläsk och pommes 
Anna samt dessert. Wow, den middagen 
gick inte av för hackor! 

På tisdagen återstod bara tillbakaresan 
från Göteborg till Stockholm dit vi anlände 
vid femtiden på kvällen. Trots det bitvis 
bedrövliga vädret verkade samtliga väldigt 
nöjda och det diskuterades livligt om man 
skulle göra om resan redan nästa år eller 
kanske vänta ett år till 2019.   

12 & 13 AUGUSTI
Under lördagen minskade regnandet 
något men det var fortfarande ingen 
sommarvärme. Detta hindrade dock inte 
det glada gänget Porscheentusiaster från 
Sverige att lämna det varma VIP-tältet 
och ge sig ut och titta på tävlingarna och 
shoppa i de många tälten inom depå-
området. Startfälten var tämligen stora, 
vi räknade till 38 bilar i något heat, och 
det sparades inte på krutet ens i F1-klassen 
där några bilar var uppe och klättrade på 
varandra i ”Mercedes-kurvan” direkt efter 
start. Det slutade dock lyckligt och alla 
kunde fortsätta.

På kvällen bjöd Porsche på barbecue 
och underhållning. Mätta och belåtna 
men lomhörda ställde vi vid halv tio-tiden 
kosan mot hotellet.

På söndagen kom äntligen det vackra 
vädret. Vi inledde dagen med att packa 
bussen och lämna hotellet. Därefter bar 
det av till banan för att följa dagens täv-
lingar, shoppa, umgås och äta eller dricka 
i tältet allt efter tycke och smak. Sedan 
Porschetältet stängt kl. 17.00 bar det av till 
Nürburgs mest legendariska restaurang, 
Pistenklause, för middag. Här finns alla de 
gamla kända förarna på bild och de flesta 
har skrivit sina namn på väggarna. Mitt 
emot där jag satt under middagen såg jag 
till exempel Ayrton Sennas namnteckning 
som på håll liknade en F1-bil. Maten var 
utsökt och personalen av högsta klass 
så efter en och en halv timma hade vi 
utan hets hunnit inmundiga vår trerätters 
meny och satt åter i bussen för att påbörja 
resan hem.

14 & 15 AUGUSTI
Efter övernattning på Hotel Steuer i 
Altenberge och ”proviantering”på Citti 
Markt i Kiel embarkerade vi på måndags-
kvällen, färjan till Göteborg och Sverige. 
Väl ombord samlades vi till en sista 
gemensam middag bestående av Stenas Snökedjor var dock knappast rätt val 

Regnet gjorde banan hal och förrädisk 

Riktig gammaldags Porscheracing 

En 904 GTS är aldrig fel Porsche 917 K ur konkurrenternas synvinkel 
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NYHET!
Annonspluggar i
Porsche Ägaren

Helsida med totalt 
16 annonser

Fyra införanden
5 000 kr/år

47 x 66 mm
Högupplöst pdf

300 dpi

För mer info
sponsor@porsche.nu

Öregrundsgatan 17–19
Box 365, 111 73 Stockholm 

info@autoshield.se, 08-30 30 34
autoshield.se

Rälsgatan 7A, 802 91 Gävle 
info@autorismo.se, 026-68 59 00

autorismo.se

Medlemmar i PCS får 
10 % rabatt på arbetskostnaden 

vid service
Kungstensgatan 48, 113 59 Stockholm 

vogel@vogelauto.se, 08-317 770
vogelauto.se

Västkustkapell är sedan lång tid kända 
för våra skräddarsydda, hantverksmässigt 

tillverkade båtkapell av högsta kvalité.

Som PCS-medlem har 
du 15% rabatt på tvätt och 

kapellunderhåll

Skalbanksvägen 6E, 451 55 Uddevalla 
info@vastkustkapell.se, 0522-120 90

vastkustkapell.se

Svart eller röd  •  Soft Skin mjuk

1.250 kr, inkl frakt

 magnus@motorclassic.se
facebook.com/MotorClassicNordic

BILÖVERDRAG
Perfekt passform

Behöver ni 
hjälp att  utforma 

annonsen?

Kontakta
johan.ekhagen@primaform.se

Porsche 917 K 

Det fanns även svenska deltagare. Här Björn Andersson med en 356 A kupé 



Ögonblicket
Parkering vid slalom på Hultsfreds flygplats. Medan vi körde Porsche på asfalten så 
utnyttjade samtidigt flygklubben gräset bredvid för start och landning med segelflyg.  
Vi Porscheägare var ganska nervösa över ”svansen” på bogserplanet, en lång stålvajer 
med krok som fladdrade straxt över våra bilar...

FOTO: DAVID WÅHLANDER, 10760
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Mer spänning  
i vardagen
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Vänta! Vi tar det igen!  
Alltså, 0,29 liter per mil och  
66 gram CO2 per kilometer!

Du kan köra 5 mil på bara el. Lär räcka för många hushåll. När du kommer 
fram pluggar du bara in mot vanligt 220-nät. Låg strömstyrka gör då att 
du får räkna med 5 timmars laddtid. Snabbladdaren, som istället matar på 
med 32 Ampere, halverar den väntetiden. Litiumjonbatterierna laddas också 
under färd, i de lägen då förbränningsmotorn arbetar samt att ta tillvara 
kinetisk energi i samband med inbromsningar.
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J
ag kunde aldrig våga hoppas på att få köra en Porsche 918 Spyder. 
Faktum är att det förblir ett önsketänkande, men idag kommer jag 
nog så nära jag kan.

För hybridtekniken i vad Porsche benämner som den snabbaste 
elhybriden i familjebilsegmentet har sitt ursprung i just 918 Spyder.

PORSCHE PANAMERA TURBO S E-HYBRID HETER BILEN
Andra generations Panamera är något helt annat än första generation. 
Bokstavligt talat. Porsche lät konstruera en helt ny bil, från helt ny 
bottenplatta och uppåt.

Toppversionen framför mig har 550 förbränningshästar som 
samverkar med 100 kw elkraft. Det motsvarar drygt 136 hästkrafter 
till, kraft som finns tillgänglig i princip från stillastående.

Den totala systemeffekten är hela 680 hästar och 850 Nm! Då 
skottar det på bra vill jag lova!

Bilen vänder upp och ned på många fördomar. Ni vet. En 
Porsche måste alltid bullra. Porsche-människor sätter 
sitt eget nöje före miljötänk. Och Porschar är 
opraktiska.

WANNA BET?
Minen på folk när bilen glider iväg mer 
eller mindre ljudlöst är nästan obe-
talbar. Må vara att E-Hybrid har ett 
blygsamt mindre bagageutrymme 
än vanliga Panamera, men här 
ryms bra med packning.

Enligt gällande EU-cykel drar 
Panamera E-Hybrid när syste-
men samverkar 0,29 liter per mil 
med ett koldioxidutsläpp på 66 
gram per kilometer. Vänta! Vi tar 
det igen! Alltså 0,29 liter per mil och 
66 gram per kilometer!

Inte riktigt den bild som folk över lag 
verkar ha av Porsche. Men på en punkt 
lever bilen definitivt upp till om givningens 
förväntningar: Prestanda!

Andra generations Panamera är verkligen en helt  
ny konstruktion. Extra intressant blir modellen  
som laddhybrid och med fyra liters V8 där fram.  
Världens snabbaste laddhybrid i familje-
segmentet lovar Porsche.
TEXT/FOTO: FREDRIK LUND, SYDMEDIA.SE

Även insidan är helt ny. De fysiska knapparna som 
omgav växelväljaren på första generations Panamera 
är numera av thouchmodell. Tyvärr mest på ont, och 
räkna med att använda den medföljande mikrofiber-
duken flitigt för att torka rent från alla fingeravtryck. 
I övrigt är det svårt att inte trivas bakom ratten.
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Accelerationstiderna i faktarutan är fabriksuppgifter (och med 
launch control). Jag finner ingen anledning att tvivla på dem. Men 
vid sidan av att det går undan, vilka andra slutsatser går att dra, 
när du äntligen sitter bakom ratten i 918 Spy … förlåt Panamera 
Turbo S E-Hybrid?

Jo, faktum är att däcken bullrar rätt bra. Det är priset man får 
betala för att rulla fram med däck i 275 mm bredd fram och hela 
315 mm bredd bak. I båda fall 21-tumshjul. Klart att det blir lite 
däckbuller då.

Trots så breda sulor spårar bilen inget. Jag är direkt elak och 
söker upp nötta vägar där åratal av lastbilstrafik resulterat i tydliga 
spårbildningar. Panameran beter sig som vilken annan bil som 
helst. Totalt odramatiskt, trots eländiga vägförhållanden. 

Jag vinner mod och bestämmer mig för att lämna spåren 
och går ut för en omkörning. Glöm då inte att använda Sport 
Response-funktionen!

PANAMERAN LÅTER SIG följsamt gå ut i motsatt fil, utan några 
otrevliga sidokast. På kommando skjuter den på, förbi en medtra-
fikant och så bokstavligt talat in i gamla hjulspår igen. Jag har kört 
sportbilar med motsvarande däcksdimensioner som i motsvarande 
situation knappast hanterat omkörningen lika odramatiskt.

Men så är andra generations Panamera också en väldigt stor 
bil. Och tung. Tjänstevikten är 2.250 kg för V8 E-Hybrid-modellen. 

Att jag envisas med att förtydliga att det är V8 beror förstås på 
att basmodellen, i Panamera E-Hybrid-programmet, utgörs av en 
2,9-liters V6 med bi-turbo. Skillnaden, förutom lägre effekt, finns 

Porsche Panamera  
Turbo S E-Hybrid
MOTOR:  3.996 cc, 8-cyl, biturbo
EFFEKT, FÖRBRÄNNINGSMOTOR:  550 hk/5.750–6.000 rpm 
ELMOTOR:  100 kw (136 hk).  
SYSTEMEFFEKT:  680 hk/5.750 – 6.000 rpm
VRIDMOMENT, FÖRBRÄNNINGSMOTOR:  770 Nm  
ELMOTOR:  400 Nm
TOTAL SYSTEMEFFEKT:  850 Nm/1 400-1 500 rpm
CHASSI:  Luftfjädring
FRAM:  Fjäderben med dubbla triangellänkar
BAK:  Multilänk
BROMSAR:  Keramiska bromsar  
(PCCB=Porsche Ceramic Composite Brakes)
DÄCK:  Michelin Pilot Sport 4  
FRAM:  275/35ZR21, BAK:   315/30ZR21
FÄLGAR: FRAM:  9,5x21"  BAK:  11,5x21"
0-100 KM/H:  3,4 s
TOPPFART:  310 km/h.
TJÄNSTEVIKT:  2.250 kg
L/B/H:  5.049/1.937/1.427 mm
BRÄNSLEFÖRBRUKNING (BLANDAD):  2,9
CO2 G/KM:  66
PRIS:  Från 1 850 000 kronor

Andra generations Panamera är en helt ny bil från grund. Absolut 
ingenting har återanvänds från föregående generation. Jag får 
medge att jag var kluven till designen på första generation, men 
nu sitter linjerna som en smäck. Bilen har vuxit i alla ledder, vilket 
du märker av först när det är dags att parkera.
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även att hämta i ljudet när förbränningsmotorn 
väl får jobba.

V8:an bjuder på ett mustigare ljud,. Trots det 
önskar jag att Porsche tillåtit V8-ljudet komma 
in i kupén mer än det faktiskt gör. På riktigt eller 
i skapad artificiell form. För även med förbrän-
ningsmotorn igång, i läge Sport eller Sport+ (Samt 
emellanåt i Hybrid-läget) så är det väldigt tyst i 
kupén. Ja, förutom tidigare nämnda däcksbuller då.

MEN DET FINNS  andra mer irriterande punkter att 
nämna. Såväl fram som bak finns högblanka touchpa-
neler samt tryckkänsliga displayer. Redan efter mycket 
kort stund har den blanka ytan ersatts av en massa väl 
synliga fingeravtryck. Jag förstår med ens varför Porsche 
utrustat Panameran med en särskild mikrofiberduk.

Vid sidan om att det blir fruktansvärt fult med alla fing-
eravtryck så är det också en säkerhetsfråga. Med fysiska 
knappar kan du alltid treva dig fram till rätt knapp i blindo. 
Nu måste du släppa blicken från vägen för att vara säker på att 
trycka på rätt knapp.

Jag vill kunna aktivera stolsvärmen utan att behöva slita 
ögonen från vägen.

Tyvärr är även reglagen för att öppna och stänga avgas-
systemets spjäll gömt i den digitala menyn som visas på den 
tryckkänsliga och kapacitiva 12-tumsskärmen. Detsamma gäller 
för chassisättning, markfrigångens inställning (Liftsystem) och 
mycket annat.

ANDRA GENERATIONS PANAMERA är också en mycket stor bil. På 
väg kanske du inte märker av det, men i parkeringsfickor blir 
det uppenbart. Då är det tur att du har bra assistent i form av 
parkeringsradar vilket inkluderar en rad olika kameravinklar 
inklusive fågelperspektiv. 

Även det påkostade audiosystemet förtjänar att lyftas fram. 
En snygg detalj är att dörrarnas högtalare är kontrasterade av 
en ljusslinga, vilket du förstås upptäcker först när det mörknar. 
Tack vare thouchpanelen bak kan även baksätespassagerare styra 
flera funktioner, inklusive navigationen. Som tillval finns även 
särskilda läsplattor, som går att koppla loss från bilen.

Panamera Turbo S E-Hybrid är ett lyckat bevis på när avan-
cerad teknik hittat sin väg till vardagligt bruk. Det kanske inte 
är någon 918 Spyder.

Men till tröttmössor som låst tanken vid att en Porsche är 
bullrig, miljövidrig och opraktisk finns bara en sak att säga:

Gissa igen!  

Under ett hav av plast hittar vi förbränningsmotorn. V8.an 
levererar 550 hästkrafter ensam och bjuder på en mycket 
trevligare karaktär än lillebror V6.

Här är framsätet väldigt långt tillbakaskjutet. Ändå är det helt okej 
benutrymme där bak. Här kan du styra klimatanläggning, uppvärmningen 
för bakstolarna, panormataket och navigationen. Räkna med en väldigt 
tillbakalutad sittställning.

Det här är en riktig långfärdskryssare. Mycket bekväm och otroligt 
välisolerad. Absolut inget brus alls från a-stolparna. Kanske rent av 
lite för tyst när V8:an börjar jobba för den som önskar lite muller i sin 
tillvaro, trots aktivt sportsystem.

Hybridsystemet stjäl en del utrymme i skuffen, men bagageutrym-
met får ändå godkänt. Dessutom finns driftskonfiguarationen V8 
och eldrift även att få i nya kombin, Panamera Sport Turismo.



BY
 D

YN
AC

RE
AT

IV
ES

.C
O

M

Har bilen fått plåt, aluminium, 
plast eller lackskador? 
Som första Porsche Center i Sverige har vi nu  
vår egen skadeverkstad!
Vår personal har lång erfarenhet som skadetekniker med Porsches  
alla modeller. Med den senaste tekniken och utrustningen och utifrån  
väl utarbetade metoder från Porsche AG reparerar vi din bil.

Vi samarbetar med flertalet försäkringsbolag och hjälper dig var än  
i processen du befinner dig.

Välkommen att boka tid hos vår skadeverkstad!
Porsche Center Malmö – Ditt Porsche Team

Porsche Center Malmö
Djurhagegatan 11
213 76 Malmö 
+46 (0) 40-555 000
info@porsche-malmo.se
www.porsche-malmo.se
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Yxlöträffen
9 september var det dags för Porsche Service Center Haninges 

utflykt till Yxlö och Mikael Sandbergs, 4452, helt fantastiska 
ställe vid kusten norr om Nynäshamn.

TEXT: JOHNNY LACHMANN 155  
FOTO: JOHNNY LACHMANN, 155/STEFAN DANNEFALK, 7952

Snygg väldekorerad 
Porsche 1500 super

Exklusiv parkeringsplats med sjöglimt 

Brumos Porsche angör i lugnt race
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S
tället har varit en liten fis-
kebåtshamn från början 
och den marina miljön 
är påtaglig. Vi hade för-
månen att vara där förra 
året också och man kan 
ju bara hoppas att detta 

blir en tradition.
Visst är det fantastiskt med ett Porsche-

center som även fungerar som ett socialt 
nav och bjuder in sina kunder till ange-
näm samvaro tillsammans och det blir ju 
inte sämre av att nästan alla dessutom är 
PCS-medlemmar. 

På Mikaels tomt parkerades de 35 
Porschar vars ägare hörsammat inbjudan. 
Samling till träffen var i Haninge där vi 
bjöds på ostfralla och kaffe före gemensam 
avfärd. Jag hade lyckan att få åka med vår 
ordförande Stefan Dannefalk, 7952 i hans 
underbara röda 993. 

Vägarna vi färdades på var uteslutande 
smala och kurviga, bland annat den så 
kallade “slingerbulten” och sannolikt 
byggda enbart för att ge Porscheförare 
maximal njutning. Vid målet stod Mikael 
och grillade jättegoda hamburgare gjorda 
på högrev och mumsiga korvar, det var 
inget större fel på deltagarnas aptit. 

Kalaset avslutades med kaffe och bul-
lar. Det hade gärna fått vara några grader 
varmare men regnet kom inte förrän under 
hemfärden så vi hade till och med tur 
med vädret.

Ett stort och varmt tack till Mikael för hans 
gästfrihet, till VD Anders Larsson 520, 
all personal samt sist men inte minst 
till Tobias och Linus Lundberg 4488 och 
4488B, som i egenskap av ägare till Porsche 
Service Center Haninge var med tillsam-
mans med sina familjer. 

Det är roligt när entusiasm och intresse 
sammanfaller.  

Yxlö parkering

Porschö hamn till höger

Raritet 356 bland modernare rariteter på utflykt Yxlö nästan framme

Mikael Sandbergs 4452. Proffs, vid grillen på Yxlö utflyktenUtfarten från värden efter morgonfika mot Yxlö

Yxlöknutte vid havet



Porsche Service Center Haninge
Personlig Service   •   Kvalitet   •   Omtanke

Porsche Service Center Haninge 
K3 Autocenter AB
Vendelsövägen 55, Haninge
Tel: 08 - 745 08 00
info@porsche-haninge.se
www.porsche.se/haninge

  God Jul & 
Gott Nytt År!
Stort tack till alla kunder och samarbets partners 
som gjorde 2017 så spännande. Vi ser fram emot 

ett lika lyckat 2018 tillsammans med er!
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Picknick i  
det gröna 

En dag i Barncancerfondens 
regi på Tjolöholms slott

Clownerna som finns med barnen dagligen på 
sjukhuset passade på att få åka med en sväng 
och kom tillbaka med ett stort leende
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Lördagen den 9:e september deltog Region Väst i ett arrangemang 
i Barncancerfondens regi som benämndes “Picknick i det gröna”. 
Platsen var Tjolöholms slott och namnet kom av att samtliga  
aktiviteter var förlagda utomhus och samtliga deltagare skulle  
ha fikakorg med sig.

PCS FICK FÖRFR ÅGAN  från arrangörerna 
om vi kunde tänka oss att delta genom 
att skjutsa deltagande barn i våra bilar. 
Självklart nappar man på en sådan 
förfrågan!

DAGARNA FÖRE UTSATT TID var vädret minst 
sagt oroligt med regn och blåst. Prognosen 
inför lördagen pekade på uppsprickande 
molntäcke under förmiddagen. Vågade vi 
hoppas på uppehåll månne?

AKTUELL MORRON spöregnade det kl 8,  
vid 10-tiden var det uppehåll och när jag 
var på plats kl 12 sken solen. Vilken tur! 

Vår så kallade körtid skulle vara mel-
lan 13–15 och vid 12:30 rullade de första 
Porscharna in på gården. 15 bilar var för-
anmälda och till slut anlände 18 glada 
PCS:are som var sugna på att skjutsa barn 
och föräldrar i sina bilar. 

Strax före 13 hade vi en kort förar-
genomgång om hur och var vi skulle köra. 
Vi skulle vara noga med att följa trafik-
regler men om något barn så önskade 
kunde vi visa upp bra accelerations- samt 
bromsförmåga.

NÄR KLOCKAN SLOG 13 kom de första trevande 
frågorna från barn och föräldrar om det 
fanns möjlighet att få åka. Man kunde 
tydligt se hur det glittrade i ögonen på 
barnen då de klev in i bilarna.

Cabrioletbilarna stod tydligen högt i 
kurs då dessa bilar rullade hela tiden. Vid 
ett tillfälle var 16 av de 18 bilarna ute och 
rullade. Härligt!

Det var ett härligt utbud med olika Porschar som stod 
uppställda för barnen och deras familjer att välja mellan

Cabbarna var populära att få åka 
med och rullade nästan hela tiden

TEXT: BOJEN ANTONSSON, 2692 FOTO: ANNETTE RIDDERSTAD, 14474B
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TOTALT BESÖKTES ARRANGEMANGET av 110 barn 
med föräldrar vilket var ett bra resultat 
med tanke på väderprognoserna strax 
före. 

Jag kan lova att flera barn med föräldrar 
åkte flera gånger i olika bilar. Likaså var 
det en del föräldrar som var sugna på att 
åka med. 

Någon förälder intygade att han var 
väldigt, väldigt imponerad över våra fan-
tastiska bilars acceleration och bromsar.

NÄR VI ÅKTE hemåt efter denna dag kände 
vi oss väldigt nöjda då det kändes som om 
vi hade gjort en väldigt god gärning.  

Vill ni bidra, sät t in på 

 Bg: 902-0900

Det var många känslosamma möten med 
familjerna om deras situationer. Det ger alltid  
en tankeställare att uppskatta det man har

Kul att vi fick så stor uppslutning. 110 barn hade samlats på 
Tjolöholm denna dag, så det blev några turer med bilarna

Såklart att en leende Porsche 
lockade lite extra, speciellt när det 
är på huven, taket och på ägaren. 
Underbart Det var många frågor kring våra bilar från barnen 

som var nyfikna och glada. – Detta blir något att 
berätta för mina kompisar, sa en mycket nöjd 
kille efter sin första åktur. De flesta tog chansen 
att åka med flera bilar
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PCS BANMÖTE 
FINLAND 2017
I år gick banmötet av stapeln 26:e och 27:e 
augusti. Vi fick tillgång att köra två banor 
de dagarna. 

TEXT/FOTO: LARS-OLOV LANDÉN, 12843

FÖRSTA DAGEN var på Bothniaring, en lång härlig bana som 
innehåller det mesta man kan önska sig. Långa snabba rak-
sträckor och skönt bankade kurvor. Efter sedvanlig genom-
gång var vi alla sugna på att köra. Alla tre grupperna skötte 
sig utmärkt och fick mycket beröm av våra instruktörer. 

ANDRA DAGEN hade vi förflyttat oss till Kemora, som nästan 
känns som en hemmabana för många av oss. Förmiddagen 
kantades av några regnskurar, men alla valde att fara ut 
och köra ändå.

– Bara nyttigt att få testa regnkörning, hörde vi några av 
deltagarna säga. Efter lunchen kom solen fram och torkade 
snabbt upp banan, då kunde deltagarna sträcka ut sin 
körning lite mer. Även denna dag körde samtliga deltagare 
väldigt bra.

Allt som allt en mycket lyckad helg med härlig körning 
och massor av körtid.   

PCS Driving Instructor

Ebba Grandin är en duktig instruktör, som alltid har 
nära till ett skratt. Andrej Stiftar är också en glad prick

Line-up i depån, Kemora Jonas Thiger håller genomgång av bästa körställning

Håkan Solander, Jonas Thiger och Fredrik Jansson, 
rutinerade instruktörer ser till att allt går säkert till, 
både på och vid sidan av banan

Regler och genomgång av instruktörerna på Bothniaring
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Magnus Isaksson, flitig deltagare i Finland, 
så även Peter Blomqvist

997 GT 3 som rattas av Ebba och Johan Grandin, 
Ebba Grandin, en av instruktörerna

Cayman i regn

Depårakan, med gul 
skönhet längst fram

Luftkylt och vattenkylt

Andrej Stiftar med sin fina röda 991 4S

Marcus Astridsson ser till att 
Caymanen glänser innan den 
ska ut och rastas på banan

Line-up i depån

997 Turbo, bra med 4-hjulsdrift

Rutinerade Göran Mattsson missar 
aldrig ett tillfälle att åka bana

Jonas Hjältén,  
PCS instruktör

Blå 997 i full fart ut på 
start och målrakan
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Slalomfinal 2017 på Hultsfreds flygplats 
Äntligen var det slalomfinal och i år gick den av  

stapeln 19 september på Hultsfreds flygplats.

TEXT: ULF LUNDBERG, 13402  FOTO: MARTIN LEIJONHUFVUD, 11641

U
nder sommaren har 
regionerna genom-
fört deltävlingar 
i Michelin PCS 
Slalomcup. I slutet 
av säsongen hålls 
en slalomfinal där 

de bästa från varje region gör upp om 
titeln som Sveriges bästa slalomförare. 
Dessutom sätter varje region ihop ett lag 
som tävlar mot lag från andra regioner.

SPONSOR FÖR SLALOMCUPEN under året är 
den välkända däcktillverkaren Michelin. 
Syftet med våra slalomaktiviteter är att 

träffas, ha kul och lära sig hantera bilen 
under säkra former. Alla Porschebilar och 
förare är alltid lika välkomna oavsett ålder 
och modell. Det finns 8 olika klasser, fyra 
för herrar och fyra för damer.

VI VAR 40  tävlande men tyvärr hade 
bara Öst och Stockholm fått ihop ett lag. 
Dagens tävlingsledare Pierre Haglén diri-
gerade alla funktionärer med van hand 
och när alla Porschar fyllde upp depån 
hade banan satts och allt var intrimmat 
vad gäller utrustning och konvakter. Det 
krävs mycket av en tävlingsledare och för 
att gå händelserna i förväg så fick Pierre 

en hel del beröm för en bra genomförd 
final. Dessutom hade han ordnat bra väder 
denna höstdag.

EFTER EN HÄNDELSERIK och spännande 
dag så korades vinnarna både individu-
ellt och lag. Öst kammade hem vinsten 
som vinnande lag men marginalen till 
Stockholm var inte så stor så det var ner-
vöst in i det sista.

Resultatet finns att läsa på vår hemsida. 
Vi som kör slalom har redan börjat längta 
till nästa säsong och då hoppas vi få träffa 
både nya och gamla tävlande så att vi får 
ihop ett fint startfält.  

Stolta vinnare i årets slalomfinal

HS2

HC 

DRHS1HR DS2

LAG



Behandla bilen inför vintern
Den bästa tiden att utföra en lackbehandling är nu, du får bort flugorna i fronten samt ett optimalt 
skydd inför kommande höst och vinter! Det är under vinterperioden som lackbehandlingarna gör 
störst nytta och du märker skillnaden vid tvätt av bilen.

Du kan välja mellan Polering, Ditec® Original lackkonservering, Ditec® Ceramic Ultra eller Ditec® 
Ceramic Light keramiska lackbehandlingar. Vilken behandling du ska ha beror på ålder och skick 
på din lack idag. Du är välkommen in till oss att diskutera så hittar vi den bästa behandlingen för 
just dig och din bil.

Välkommen in och ta bort all sommarens smuts samt få ett bra skydd inför vintern!

Du hittar ditt närmaste Ditec Bilvårdscenter på ditec.se

Vid beställning av Ditec® Original, Ceramic Ultr
a 
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htGratis
Glasbehandling

(värde 895:-)
Gäller t.o.m. 2017-12-31



46

SÄSONGEN 2017 PASSERADE 
LIKA FORT SOM VANLIGT  

– det går fort när man har kul!

BÄSTA RACET
När #72.Åkerberg knep 2.a platsen i sista varvets 
sista kurvor på Anderstorp i Augusti precis före 
#99.Nilsson. Tuff fajt över mållinjen uppstod. #99.
Nilsson trodde det var ett varv kvar när flaggan föll 
och hans plan för en revansch sista varvet uteblev. 
Han kom aldrig ikapp och slutade därmed 3:a i 
racet. Första gången jag är med om att en förare 
kliver ut bilen gapskrattandes på park ferme!!  
 
#72.Åkerberg – ”Helt galet!”
#99.Nilsson – ”Jag trodde det var ett varv kvar!”
#44.Haltunen (Finland) – ”What a race, guys!” 

Utdrag från PCSR #99  
resedagbok mot Finland

BÄSTA TEAM-
PRESTATION 
Där Team PP Racing på mindre än två 
timmar bytte både ett hjullager fram 
och bak, i depån, så Peter Nilsson kunde 
delta på tidskvalet med bara 15 minuter 
kvar av kvaltiden. 

SOMMARENS 
BÄSTA BILD
Gladaste målbilden för säsongen  
på finalen 2017.

TEXT/FOTO: PIA NILSSON, 11117B



47

TORSDAG 24/8 ”Avresan närmar sig och 
gänget har samlats på bilincheckningen 
utanför terminalen mot Finland. Fem eki-
page och 10 pers. Stämningen är som van-
ligt på topp och gänget ser fram emot en 
helg tillsammans. 19:30 går båten, väskorna 
är inlämnade på rummen och bilarna 
står tryggt uppställda på bildäck. Middag, 
racesnack och nattdags…”

FREDAG 25/8 ”Efter tidig frukost är vi 
på finsk mark och 07:00 rullar vi i kolonn 
från Åbo mot Alastaro. Den som hittar 
eller har bäst gps tar täten. Letar lite ben-
sinstationer och hittar det vi alla behöver 
inte allt för långt från banan. Trots regnet 
i luften så är alla ivriga att komma igång. 
Tält reses upp och fästs ihop i varandras 
för att få bästa stabilitet. Kaffebryggaren 
lyfts fram och skarvsladdar dras…”
 …”Dagen lider mot sitt slut och vi har 
inte förstått mycket av den finska som sägs 
men humöret i gänget är på topp. Vi tar 
hjälp av svensktalande finska vänner på 
banan som översätter det mest väsentliga 
inför morgondagen. I samlad trupp rullar 
vi till ett litet familjärt hotell i utkanten av 
Loimaa. Några åker iväg till närmsta by och 

INBJUDER TILL RACINGLICENSKURS  
7 april 2018 på Gelleråsen Karlskoga

ARRANGÖRER: Porsche Club Sverige 
Racing PCSR.

PLATS: Gelleråsen Motorstadion 
Karlskoga.

INNEHÅLL: 4 tim teoretisk och cirka  
4 tim praktisk utbildning, som 
berättigar till förarlicens

FÖR BANRACING ENLIGT SBF.

KURSLEDARE: Ej klart.

INSTRUKTÖRER: Finns på plats för 
praktiskt prov.

KURSAVGIFT: Teori & praktik 2.000 kr/
deltagare. Betalas via Bg, se nedan. 
Kaffe/te, dricka, fralla, lunch, kaffe, 
kaka och eftermiddagsfika ingår.

INFORMATION: Praktik med egen 
standardbil, ljudnivån får ej över-
stiga 95 db. Se också till att broms-
klossar, bromsvätskan är bra i skick,  
vi övar bland annat på bromspunk-
ter, spårval tangeringspunkter, 
starter m.m. Hjälm, handskar, bra 
skor, långärmad bomullströja samt 
långbyxor är krav att ha på sig under 
körningen på banan. Du behöver 
inte vara medlem i någon klubb för 
licenskursen. För att få inneha licens 
måste du vara medlem i en SBF 
ansluten klubb. Vi ser helst att du 
blir medlem hos oss i PCSR eftersom 
vi är ansluta till SBF.

ANMÄLAN: Senast måndag den  
1 april genom att betala in avgiften 
på vårt Bg 5799-8239. Sedan skickar 
du ett mail med namn, adress, 
telefon (mobil) och ev mat allergier 
etc i ett mail till sekreteraren@
pcsracing.se. Därefter får du en 
bekräftelse när din anmälan är 
mottagen.

ÅTERBUD: Meddelas per mail:  
sekreteraren@pcsracing.se senast 48 
tim före kursstart då betalas halva 
avgiften åter därefter ingen 
återbetalning.

UPPLYSNINGAR: Lämnas av  
Peter Nilsson 070-5953676  
sekreteraren@pcsracing.se 

OBS! Antalet platser/deltagare är 
begränsat till 30 stycken totalt.

Utdrag från PCSR #99  
resedagbok mot Finland

inhandlar lite pizza och dryck som vi sedan 
gör buffé av i samlingsrummet medan 
andra passar på att fräscha upp sig…”
 …”Racedag och regn, regn, regn…regn-
däck på eller av var dagens stora fråga 
för dem som hade med sig. Övriga satt 
lugnt tillbakalutade under en liten markis i 
skydd för regnet. Lunch lagade vi själva på 
en stor wok som vi ställde i depån. Solen 
tittade fram lite kort och vi njöt alla av 
vårt spartanska raceläger”… 

LÖRDAG 26/8 Efter sista race och pris-
utdelning i speedad fart, kastar vi oss in 
i bilarna för att ta ett absolut sista race 
mot båt och avgång tillbaka till Sverige”... 
 ...”Sandiga och blöta ombord på båten 
fräschar vi upp oss innan vi ses för en 
gemensam middag. Senare både nöjda och 
mätta drar vi oss tillbaka in i våra hytter 
för att göra kväll. Konstaterar att vi fort-
farande inte förstått mycket av vad som 
sagts av de finska kommentarerna eller 
hur man uttalar namnet på 23 bokstäver 
på skylten in till racerbanan. God natt boys 
and girls – ses i kära Svedala”… 
 PCSR-deltagarna tackar Porsche Club 
Finland även detta år. Häng på från Sverige 
nästa år du med!  

mailto:sekreteraren@pcsracing.se
mailto:sekreteraren@pcsracing.se
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Michelin Trophy & Finalhelg
Mantorp, 2 september 2017

S
amling lördag morgon och regnet hängde tungt i luften. Det gav lite 
blandade känslor inför dagens kommande tävlingar. Tidskvalet gick av 
stapeln i de olika klasserna, vid olika tillfällen och vi fick indikationer 
över hur taggade alla var inför racet. I själva huvudracen kommer alla 
klasser starta samtidigt. Det var mycket spekulationer om totalpoäng 
och riktigt tajt i klass 8C. 

Efter lunch blev det en allmän samling av funktionärerna och stickprov på alko-
blåsning. Det är andra gången denna säsong som vi under dagen tar fram mätaren 
och gör kontroller. Både på förare och de som är med på sidan om. 

RACE 2 
Baseras på race 1 tiderna men efter ett 
extra förarmöte så ställdes fältet upp för 
cup bilarnas kvaltider och därefter övriga 
fält. Alla var helt eniga i beslutet och såg 
fram emot ett sista finalrace för säsongen, 
Michelin Trophy och torra körbanor. 

Klass 5
1.a  #88. Norström 
2.a  #901. Wiencke

Klass 7
1.a  #944. Sandén
2.a  #9. Öringe
3.a  #98. Rosendahl

Klass 8C
1.a  #4. Classon
2.a  #24. Sundfors
3.a  #13. Andersson

Klass 8B
1.a  #72. Åkerberg
2.a  #99. Nilsson
3.a  #46. Engblom

Klass 8A
1.a  #12. Sjöberg

944 Cup
1.a  94. Lunde

Dagens stora vinst – Michelin Trophy 
Slicks gick till #88.Markus Norström 
som passerade först över mållinjen i 
race 2 med snabbaste tid på 1:25.166 som 
han tog på racets sista varv.

Michelin Trophy R däck gick till 
#4.Classon i klass 8 C  

RACE 1
Eftermiddagens första race blev ett extra 
formationsvarv då det inte var riktigt klart 
att släppa iväg fältet efter första varvet. 
Fältet släpptes iväg i ösregnet och många 
bilar valde att bara starta och sedan gå in 
i depå för att inte riskera något. Många 
avåkningar och många gula flaggor till 
och från. Ett varierat fält men ändå med 
härliga fajter. 

Vi fick i alla fall ett avlutat race 1 och 
uppdelningen på pallen blev som följer:

Klass 8C 
1.a  #4. Classon
2.a  #13. Andersson
3.a  #24. Sundfors

Klass 8B
1.a  #99. Nilsson
2.a  #72. Åkerberg
3.a  #66. Svensson

Klass 8A
1.a  #12. Sjöberg

Klass 944 Cup
1.a  #94. Lunde
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”Det här är ingen lek! Sätter 
man sig bakom ratten eller har 
hand om andras säkerhet så är 
man nykter!”/ Pelle.

Dubbat däck för säkerhet 
på is och andra nordiska 
vinterväglag

MICHELIN MICHELIN

Dubbfritt däck för 
säkerhet under nordiska 
vinterförhållanden

Vi har däck som passar alla 
– från sport till komfort!

Västberga Allé 9   •   08-640 71 77

info@skanstullsdack.se   •   skanstulldack.se
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DRIVMEDELSSKOLA
Text: Mikael Mörnsjö, Senior Specialist Product Fuel 
Foto: Circle K

Med diesel i tanken
Kanske är du en av många som är ute och åker nu. Kanske kör du en Porsche  
med dieselmotor. Här får du i sådana fall lite extra intressant information om  
diesel och flera bra tips för dig och din dieselbil. 

Kvalitén 
Den svenska MK1-dieseln är unik för Sverige. Den kom till som 
ett bättre miljöval när Europadieseln hade högre svavelhalt. 
Idag har båda samma nivå. MK1-dieseln lever kvar då den är 
skattesubventionerad och därmed billigare än Europadiesel i 
Sverige. Vissa upplever Europadieseln som mer kraftfull, vilket 
beror på skillnaden i produkternas densitet där Europadieseln 
har högre densitet och innehåller mer energi/liter samtidigt 
som bilen drar mindre per mil och accelererar bättre. 

Övriga parametrar är relativt jämförbara mellan dieselkvali-
teterna men generellt har MK1-dieseln en bättre köldprestanda, 
något som är viktigt i vårt svenska klimat. 

I instruktionsboken står det EN 590 för Europadieseln och 
den svenska MK1-dieseln heter SS 155435. Om du har direktim-
porterat en bil och det står drivmedel enligt EN 590 är det fullt 
godkänt att använda den svenska dieseln med SS 155435-speci-
fikation. 

Biokomponenter i dieseln 
Den vanligast förekommande biodieseln i Sverige är RME (raps-
metylester) som kommer ifrån rapsväxten. Den har förhållande-
vis bra köldprestanda i jämförelse med många andra oljeväxter 
och fungerar bra här i norden där vi har ett kallt klimat. Alla 
motortillverkare godkänner RME-inblandning upp till och med 
7 procent och det är samma krav för Europadiesel som för den 
svenska MK1-dieseln. En del bolag tillsätter 7 och andra 5 pro-
cent RME, där dieseln med 7 procent RME-inblandning är mer 
gulfärgad. 

Sedan några år tillbaka används också HVO (hydrotreated 
vegetable oil) som en bio-inblandningskomponent i dieseln. 
Råvarorna är förnybara och i koncentrerad version (HVO100) 
ger de en växthusgasreduktion med upp till 90 procent. HVO är 
kolvätekedjor precis som fossil diesel och fungerar väldigt likt 
fossil diesel i motorn. HVO är så pass likvärdigt att motortillver-
karna inte förbränningsmässigt betraktar HVO-inblandningen 
som en biokomponent. 

Därför gäller inte några max %-tal för hur mycket HVO man 
får blanda i utan istället krävs det att man inte understiger mini-
mivärdet för säljproduktens densitet enligt standarden ovan, då 
HVO:n har lägre densitet. Vid förbränningen bildas växthusgaser 
och det enda sättet att minska just den miljöpåverkande delen är 
att gå ifrån eller minska den fossila dieselkomponenten.

Det kan man göra genom att tillsätta biodiesel RME (max 7%) 
eller HVO, eller båda samtidigt i den vanliga dieseln. Är motorn 
godkänd för ren HVO kan du köra med HVO100 som är 100 pro-
cent förnybar. HVO100 är vanligt för tung trafik men för person-
bilar är det endast ett fåtal franska bilfabrikanter som i dagsläget 
godkänner ren HVO.

Att tänka på 
Dieseln måste alltid vara klar och blank och utan partiklar för att 
fungera bra. En liten mängd vatten gör dieseln grumlig och då ska 
den inte användas. Vatten är en katastrof när det gäller smörjning 
och om det exempelvis finns kondensvatten i tanken så följer det 
med in i högtryckspumpen där det alstras partiklar på grund av 
dålig smörjning. Den går då sönder och måste bytas ut. Partiklarna 
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DRIVMEDELSSKOLA
Text: Mikael Mörnsjö, Senior Specialist Product Fuel 
Foto: Circle K

Den förbättrade prestandan verifieras av tester utförda av tredje part med testmetoder enligt EU:s standard. 
Vilken faktisk påverkan milesPLUS har på prestandan som kan uppnås i det enskilda fallet beror på fordonet, 
körstil och körförhållanden. Läs mer om milesPLUS på circlek.se/milesplus

DIN ÖGONSTEN  
FÖRTJÄNAR DET BÄSTA.
Höj prestandan med rätt drivmedel!
Vårt premiumdrivmedel milesPLUS innehåller funktionsadditiv som rengör  
motorn och motverkar uppbyggnaden av avlagringar. Den minskade friktionen  
och förbättrade förbränningen ger lägre bränsleförbrukning och färre skadliga  
utsläpp. Dessutom går motorn mjukare och ger snabbare respons vid gaspådrag.

Prova milesPLUS nästa gång du tankar och få mer kraft och acceleration!

följer med dieseln in i insprutarna som absolut inte tål några 
partiklar och skadar dem ofta så pass mycket att de också mås-
te bytas ut. Om du har en Porsche handlar det sannolikt om 
6-siffriga belopp för att reparera skadorna. Därför är det oerhört 
viktigt att det inte kommer vatten i dieseln. Microber/algtillväxt 
i dieseln är så ovanligt i personbilar att du kan bortse från det, 
men har du en Porsche med dieselmotor som är stillastående 
under vintern bör du tanka den full innan avställning för att 
minska risken för kondensvatten.

Dieselmotorn smutsar ned sig själv invärtes ifrån förbrän-
ningen och detta påverkar förbrukningen och bilens prestanda 
negativt. Det kan vara relativt många hästkrafter som försvin-
ner eftersom motorn inte arbetar optimalt på grund av sot och 
beläggningar. Renande additiver i dieseln är inte ett lagkrav som 
för bensinen men är nu relativt vanligt och fungerar mycket bra. 
Den största nyttan är att de ser till att hålla rent i insprutarnas 
små hål där dieseln passerar in till förbränningsrummet. Är det 
rent och fint där kommer dieseln att finfördelat duschas in i för-
bränningsrummet och kommer lättare att brinna så effektivt 
som möjligt. 

De renande additiverna ser också till att motverka slam och 
avlagringar i bränslesystemet och särskilt i tanken vilket gör att 
du minskar risken för driftstörningar med till exempel igensatta 
bränslefilter. Även korrosionsskyddet blir mycket starkare med 
de tillsatta additiverna, vilket i sin tur också minskar risken för 
avlagringar och partiklar samt att metalldelarna mår bättre.

Moderna dieselmotorer går ganska svalt och det är bra om du 
då och då försöker få till en längre resa eller att motorn får jobba 
lite extra hårt så att den under en längre tid får upp motortem-
peraturen. Det mår både motorn och bränslesystem bra av. 
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Med Porsche Club Sverige till  
AUTOROPA RACING 
DAYS 2017
En av årets höjdare i sportbilssverige är Autoropa 

Racing Days. Autoropa, som är importör och exklusiv 

försäljare av Ferrari, Maserati och Bentley i Sverige, 

och för McLaren i Norden, bjuder in kunder och andra 

sportbilsintresserade till ett par dagar med demo av 

bilar, möjlighet för bankörning och terrängkörning och 

inte minst trevlig samvaro på Ring Knutstorp.

TEXT: RAGNAR JOENSEN, 10950,  
FOTO: AUTOROPA/RAGNAR JOENSEN, 10950
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Ferrari FXX-K och McLaren P1 GTR

PÅ FREDAGEN VAR  det inbjudna och 
kunder, som kom och körde på bana. En 
lounge fanns på plats och det serverades 
mat, dryck och skön stämning hela dagen. 
Offroadbanan var öppen för alla att köra.

PÅ LÖRDAGEN VAR det samma koncept, 
dock så att det var Autoropas egna märken 
som körde på banan. Lördagen brukar 
vara den stora publikmagneten, och i år 
var det 3 500 besökare denna dag. Det 
var många fina bilar att beskåda. Den 
oerhört sällsynta Ferrari FXX-K, den vassa 
McLaren P1 GTR och klassikern Ferrari 
F40. Bland andra fina bilar fanns även en 
Dino 246 GT.

För andra året i rad fick vi i Porsche 
Club Sverige en särskild inbjudan och 
med denna inbjudan en medåkning i en 
Ferrari 458 Challenge, som Autoropa bjöd 
på. Autoropa stödjer Barncancerfonden, 
och gäster vid ARD kan köpa medåk-
ningar, där beloppet går oavkortat till 
Barncancerfonden.

Medåkningen blev utlottad bland PCS-
medlemmar, vars bilar var närvarande vid 
lottningen. Inte mindre än 120 Porsche- 
bilar stod på parkeringen, och alla dessa 
var med i dragningen. När vi hade dragit 
den vinnande bilen, var det en fin 911 SC, 

Dino 246 GT, F40 och FXX-K

årsmodell 1980. Den stod där på parke-
ringen, bland nyare och äldre Porschar, vit 
med svarta Fuchs fälgar. Inte den sämsta 
bilen att vinna lottningen. När vi hade 
kollat Matrikeln för 2017, såg vi att det 
var Bengt-Åke Jönsson (PCS 12605), som 
var den tursamme ägaren till vinnarbilen.

NÄR DET BLEV dags för åkningen, kom den 
blå-vita Ferrarin fram i depån. Vid ratten 
satt Jonas Nilsson, VD på Autoropa. Jonas 

är också medlem i Porsche Club Sverige 
med medlemsnumret 8197, och aktiv vid 
klubbens banmöten. Vid dessa kör han en 
lagom preppad Porsche 964 och håller bra 
tempo på banan. Detta kombinerat med 
en Ferrari tävlingsbil på slicks borde ge en 
upplevelse att minnas.

När Ferrarin trillade in i depån igen, 
var Bengt-Åke tydligt påverkad av kör-
ningen. Med ett brett smajl på läpparna, 
sa han att knäna knappast höll honom 
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uppe, och att det inte var 
ofta han fick uppleva något 
som detta. Det grepp och 
det tempo som bilen höll, 
var helt otroligt och svårt 
att begripa. Bengt-Åke hade 
inte kört bana på denna nivå 
tidigare och upplevelsen 
hade öppnat ögonen för 
den prestanda som sport-
bilar faktisk kan ha. Jag 
träffade Bengt-Åke en vecka 
senare vid Tisdagsträffen i 
Löddeköpinge, och smajlet 
satt kvar.

REDAN NU SER vi fram emot 
nästa års Autoropa Racing 
Days.  

En glad vinnare

Jonas Nilsson bakom ratten

En liten del av Porsche parkeringen
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Du gillar Porsche. Det gör vi också! 

I auto motor & sport kan du läsa allt 
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Som prenumerant får du dessutom 
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automotorsport.se
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SKRIVER OM DÄCK

SANNINGEN OM SLITNA DÄCK
Michelins strategi är att utveckla hållbara lösningar. Detta innebär att vi hela tiden  
arbetar för att förbättra utformningen, tillverkningen och hanteringen av våra produkter 
och tjänster. Michelin vill minska användningen av resurser för att på så sätt minska 
påverkan på samhället och miljön. Att utveckla däck med mycket god prestanda från 
den första kilometern till den sista är en väsentlig del av denna strategi.

A
lla däcktillverkare, biltillverkare, testinrätt-
ningar och konsumentorganisationer fokuse-
rar på att testa och jämföra däck när de är nya. 
Men sanningen är att varje däck som monte-
ras på en bil börjar slitas direkt och ju mer det 
slits desto mer förändras däckets egenska-

per. I verkligheten är varje däck på varje fordon halvsli-
tet, men hur fungerar de då? Vem testar dessa halv-
slitna däck?

Däck slits ut och däckens prestan-
da förändras allteftersom de slits – till 
exempel kommer bromsegenskaper-
na på våt vägbana att försämras med 
tiden. Alla däck är inte lika bra när de 
är nya men faktum är att skillnaderna är 
mycket mer påtagliga när ett däck närmar 
sig slutet av sin livslängd. Något förvånande har 
vi upptäckt att ett premiumdäck som är slitet till 
minimigränsen kan ha lika bra prestanda som 
ett helt nytt billigare däck.

Mönsterdjupet är därför inte en bra indikator 
på hur bra däcket bromsar på våt vägbana.

Dagens däckteknologi gör det möjligt att ge 
bra väggrepp ända till den sista millimetern möns-
terdjup. Michelin vill därför öka medvetenheten 
om det här och vi tror att alla borde börja efter-
fråga och överväga däckprestanda på både nya 
och slitna däck innan de gör sitt däckval.

Vi kan tillägga att om däck byts tidigt, före 
den lagliga minimigränsen, minskar det produk-
tens användbara livslängd och konsumenterna 
tvingas till onödiga inköp. Det har en negativ 

påverkan på miljön. Detta kan innebära så mycket som ett 
extra däck per år om konsumenten rekommenderas att byta 
däcken vid 3mm istället för den lagstadgade nivån på 1,6mm 
för sommardäck.

Att byta däck för tidigt resulterar i att ytterligare 128 
miljoner däck skulle användas i Europa per år. Det vill 
säga nio miljoner ton mer CO2 varje år. Förutom den 
extra påverkan på miljön innebär ett byte av däck inn-
an de är utslitna en betydande och omotiverad kost-

nadsökning för konsumenterna.
Ernst and Young uppskattar den till sex miljarder 

Euro mer enbart i Europa.

De goda nyheterna för 
bilister är att så länge som 
deras däck inte skadats 
på något sätt ökar faktiskt 

säkerheten på torra vägar allt-
eftersom däcken slits. Som vi sett på tävlingsbanor 

världen över är ”slicks” däcksvalet på torrt underlag. 
Detsamma gäller för den vanliga bilisten, däckgrep-
pet på torra vägar ökar när mönsterdjupet minskar. 

En annan överraskande förbättring av prestan-
da hos det slitna däcket jämfört med ett nytt är bräns-

leförbrukningen. När mönsterdjupet minskar kom-
mer även bränsleförbrukningen att minska.

Ytterligare en fördel med slitna däck är att däck-
ljudet minskar allteftersom det används.

Däckets prestanda beror på många faktorer; 
utformningen av stommen, material, gummibland-

ning, mönsterdesign, form på skärning och sajpning.
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Harald och Mats

Dekalen för deltagarna i courtegen 

från Förenade Bil i Malmö

Kaptensgatan förvandlad till ”Porschestrasse” av Sveriges mest aktiva bilmärkesklubb!

Succé för "Porschestrasse" på  
SKANÖR FALSTERBO GRAN TURISMO SHOW 2017
Den 6 augusti 2017 deltog PCS Region Syd i samband med årets utställning av SFGTS 2017.  
Kaptensgatan i Skanör förvandlades för en dag till ”Porschestrasse”, detta nu för andra året.

TEXT/FOTO: MATS REDLUND, 4926

F
örfattaren till artikeln bor sedan många 
år här och fick idén efter att ha deltagit i 
eventet ett antal år. Efter kontakter med 
regionombudet Magnus Flink och SFGTS 
Harald Witt kom man överens att även 
deltaga i år.

Totalt deltog ett rekordantal bilar, 220 stycken varav 
35 av märket Porsche var anmälda. Klubben bidrog med 
två beachflaggor, en banderoll och från flaggstången i 
trädgården vajade också en Porschefana. 

Arrangemanget blev så lyckat att arrangörerna pla-
nerar för en ”Strada Ferrari” och en ”Jaguar Street” 2018., 
d.v.s. helt i anda med idéen ”Porschestrasse”.  
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Folkfest på 

”Porschestrasse”

911 som Porschetaxi

Shalini drömmer 
om en röd bil!

Ett glatt gäng Porscheentusiaster i trädgården hos familjen Redlund där det bjöds på italiensk buffé och bubbel

Dags för hemresa  
– på återseende nästa år!

Kaptensgatan förvandlad till ”Porschestrasse” av Sveriges mest aktiva bilmärkesklubb!

Anita fick ett 

signerat kort till 

barnbarnet av 

Gustav Malja

Utställningens racingcafé ett trevligt inslag!

Mats Redlund, 4926 med sin Cayman S 2016
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Morgontur till Porsche Center Borås

Målet var inte bestämt men 
efter en rådfrågan med 
Sören Fransson på Porsche 
Center Borås enades vi om 

att slutmålet skulle kunna vara där med 
kaffe och frukostfralla i all enkelhet.

Jag gjorde ett upprop via sms och vi 
blev 12 bilar som körde på goa vägar med 
PC Borås som slutmål. Alla som var med 
uppskattade initiativet och jag hörde 
uttryck såsom ”detta får vi göra om” och 
”bra och intressant slutmål”. Traditioner 
kan ibland uppfattas som tråkiga men två 

Samlingen blev bestämd till Varberg Nord 07:00 
den 2/8. Ett gott gäng samlades på utsatt 
tid, (tänk vad punktlig man blir när det 
vankas kul grejer). Värt att nämna är att 
spridningen av årsmodeller på bilarna var 
från 1981 till 2017. Härligt! En kort presen-
tation av samtliga deltagare och därefter 
en genomgång hur körningen kommer 
att bedrivas. Vi var alla överens om att 
nyttja våra fantastiska Porschar till det 
som de är bäst på – raskt och trevligt 
sportvagnstempo. Men jag var tydlig med 
att vi skall följa trafikregler och inte störa 
vår omgivning vi passerade.

Sommaren 2016 hade jag en tanke och ambition 
att ordna en rask morgontur för mina Porsche-
kompisar i Varberg/Falkenberg.

år i rad kan man definitivt ordna samma 
aktivitet som året innan.

Hursomhelst tog jag en kontakt 
med Sören även i år om att vi skul-
le ordna en ”favorit i repris”. Han 
tyckte det var en kul och trevlig grej 
och hälsade oss hjärtligt välkomna. 
Sagt och gjort drog jag iväg ett mail till 
Porschekompisarna i Varberg/Falkenberg. 
Responsen lät inte vänta på sig och det 
visade sig att vi skulle bli 13 bilar i år. 
Återkoppling till Sören gjordes om att vi 
skulle landa på PC Borås 08:30.

Härlig blandning 
av Porschar

Alla lyssnar intresserat 
på Sören

Sören visar runt. Här i recondavdelningen

TEXT/FOTO: BOJEN ANTONSSON, 2692
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Färden gick på sköna sportvagnsvägar och 
i stundtals inspirerande tempo. Ett kort 
pitstop gjordes i Gällinge och därefter 
raka spåret till slutmålet.

Väl framme och efter snygg uppställning 
av våra bilar äntrade vi in mot väntande 
kaffe och färska frallor. Sören hälsade oss 
välkomna tillsammans med servicerådgi-
vare Mattias Brämerson.

Därefter gick diskussionerna höga om 
bilar, Porsche i synnerhet, uppgraderingar, 
reservdelar, nya bilar, marknaden etc, etc. 
Några avtal slöts då ett par verkstads-
innehavare var med och det var flera i 
gänget som packade ner vita Porschepåsar 
innehållande diverse Porschegodis. Några 
tekniska frågor löstes också där Mattias 
öppnade upp för att lösa problemet direkt.

Sören visade runt och förklarade hur logisti-
ken är tänkt i lokalerna. Allt ifrån inlämnad 
bil för service samt logistik i samband med 
affär, både inbytesaffär samt nybilsköp. 
Vi fick en bra och trevlig presentation om 
företaget i sin helhet.

Efter att alla hade gjort sina inköp av delar, 
beställningar av delar och även nybilsköp 
(sant) så styrde vi på egna initiativ hemåt 
igen. En del mot fortsatt ledighet och några 
körde till sina jobb.

Även om traditioner hämmar utveck-
lingen så är risken hög att denna tripp 
återupprepas sommaren 2018.

Tack Sören och Porsche Center Borås för en 
trevlig morgon/förmiddag.  

PC BoråsHär fikas det

Gammelelva i perfekt skick 911 SC -81Sören Fransson presenterar företaget
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David Wåhlander, 10760 
Övergripande ansvarig för modellregistren
david.wahlander@porsche.nu

Håkan Wilke, 13058 
Vice ansvarig för modellregistren 
hakan.wilke@porsche.nu

ANMÄL DIG TILL MODELLREGISTRET
Har du inte anmält dig till modellregistret så  
är det hög tid. Det krävs två saker: 

• Dels att din Porsche är inlagd med riktiga 
uppgifter i Mitt Garage på hemsidan 

• Dels att du aktivt väljer att den ska vara synlig 
på hemsidan och anmäls till registret� 

Se instruktionerna på www.porsche.nu/
modellregister/anmal-dig-till-modellregistret

Vinter igen

Samtidigt kan man titta till-
baka på en bra säsong 2017. En 
härlig festival nere i Båstad i 
våras, lite slalom, lite touring-
körning, flera registerträffar 

och en hel massa fikaträffar både inom 
klubben och tillsammans med andra 
motorentusiaster.

MITT EGET HEMMAREGISTER, 928, firade 
ju dessutom att vår modell fyllde 40 vilket 
uppmärksammades vid sammankomster 
både här hemma och ute i Europa. Det kan 
ni läsa mer om här i Porsche Ägaren både 
i detta och kommande nummer.

Jag har inte räknat hur många träffar jag 
varit på under säsongen, men de flesta av 
de cirka 500 mil jag spenderat i Porschen 
i år har varit på väg till eller från någon 

träff. Ibland är det en halvmil, ibland är det 
40 mil enkel resa. Det är alltid lika kul att 
vara på väg till någon träff, vare sig det är 
en registerträff i Dalarna eller en fikaträff 
nere på torget i stan. Man sitter alltid och 
funderar lite under resan…

Vilka kommer man träffa? Kommer man 
snubbla över någon udda bil? Kommer 
man få några kluriga frågor om sin egen 
bil? Är vädret så dåligt att man blir helt 
ensam där? (Det har tack och lov inte 
hänt mig än!) 

EN TANKE SOM slagit mig på väg hem från 
flera träffar är hur fantastiskt mycket 
entusiastbilar det finns ute i vårt avlånga 
land! Många med en ägare som kan sin 
bil och modell utan och innan, och ofta 
hunnit med flera exemplar av samma 

märke/modell. De har järnkoll på liknande 
bilar i närheten, och i vissa fall hela lan-
det. Vare sig det är någon som bygger 
rat-rods eller renoverar tvåtakts-SAAB:ar  
eller concour-putsar sin gamla 356:a så 
finns det väldigt mycket passion där ute 
i de svenska garagen!

DET ÄR DÄR jag tror våra modellregister 
har en viktig funktion att fylla; dels för 
att hålla koll på liknande bilar och kunna 
hjälpa till att knyta kontakter, men också 
för att samla och förmedla kunskap och 
information om respektive modell. Hur 
ska vi bli bättre på det framöver? 

HAR NI IDÉER ELLER SYNPUNKTER? 
Kontakta er registerfunktionär eller mig 
eller Håkan •

Nu är vi mitt inne i den där mörka, kalla delen av året som gör 
att man uppskattar den svenska sommaren så mycket mer. 
Bilen är avställd, man har lite små vinterprojekt man plockat  
in från garaget, och man sitter och funderar på hur nästa  
säsong blir. Är det några mer saker man bör fixa inför våren?

TEXT/FOTO: DAVID WÅHLANDER, 10760

40-årsjubilerande 928:or 
på Sportvagnsträffen vid 
Hofsnäs herrgård
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996/997/991 Turbo & GT2  Anders Scharff 13170 anders�scharff@porsche�nu  

 Rikard Sjöholm 8228 rikard�sjoholm@porsche�nu 

Såtenästräffen
10 – 11 juni var det återigen dags för den traditionsenliga "Såtenästräffen".  
Nu bedrar namnet lite då jag avslutat min anställning på Såtenäs (Skaraborgs flygflottilj) 
och därmed är det betydligt svårare att ordna en träff där.
TEXT: RIKARD SJÖHOLM, 8228 FOTO: RIKARD SJÖHOLM, 8228 SAMT ADDES FOTO 

TRÄFFEN I ÖVRIGT följer dock gamla mönster och har de senaste åren utvecklats till en 
trippelträff innehållande både slalomtävling i region västs regi, en modell registerträff 
samt en privat träff. 

FÖRDELEN MED ATT det även körs slalom i privat regi är att Porsche Club Sveriges 
medlemmar bjuds in att delta under senare delen av dagen och då kan vi passa på att 
visa hur kul vi har i klubben och hur bra våra bilar är i slalombanan. Under åren har 
många medlemmar rekryterats genom detta utbyte.

KVÄLLEN TILLBRINGADES I Camp Actives lokaler utanför Lidköping med trampol-
inhoppning, musik-quiz samt god mat och dryck. På söndagen var det touringkörning 
med besök på Läckö slott innan träffen avslutades med lunch på Tranebergs gästgiveri.

NÄSTA ÅR HOPPAS vi på en repris! Hjärtligt välkomna! •
Registeransvarig Anders Scharff 
med sin 997 Turbo

Härlig blandning av bilar!

Artikelförfattaren i sin 996 Turbo

Ewa Helldin med sin snabba 997 Turbo

Mikael Nordenknekt laddar 
hårt med sin 996 GT3

mailto:douglas.lerwall@porsche.nu 


 Mikael Lindgren PCS 5156 mikael.lindgren@porsche.nu

 Tobias Aschbacher PCS 9654 tobias.aschbacher@porsche.nu
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928  David Wåhlander PCS 10760 david.wahlander@porsche.nu  

 Claes Palmberg PCS 3949 claes.palmberg@porsche.nu

SharkTour  
2017, 21 maj

TEXT/FOTO: DAVID WÅHLANDER, 10760

N
ågra av oss samlade ihop 
en liten minikortege med 
928:or på en parkering i 
Linköping, där vi sedan tog 
sikte på Motala och rullade 

mot Åke & Pia, 14630A&B. Väl där så fylldes 
gräsmattan utmed vägen av Porschar från 
både norr och söder. Mest 928:or, men även 
några 996, 997 och Boxster. Åke och Pia 
har varsin 928 Strosek och dessa kördes 
ut på gräsmattan till resten av samlingen.

ÅKE VISAR RUNT i verkstaden och berät-
tar om både maskinparken och projekten. 
Mest fascinerade är vi nog över ”stroker-
motorn” som är under byggnation. Det ska 
bli en 7-liters 32-ventilare med individuella 
spjällhus. 

Vi ser fram emot att få se och höra 
den i en 928 framöver! Under tiden  
har Pia dukat upp rejält med förmiddags-
fika i trädgården, och det låter sig väl 
smaka. Trafiken ute på Rv50 är stundtals 

ganska tät, och många vinkar, tutar och 
gör tummen upp när de passerar raden 
av Porschar bredvid vägen. Det är dryga 
dussinet där på gräset, och det är väl inte 
direkt något man passerar varje dag utmed 
vägen.

NÄR VI FIKAT klart så samlar vi ihop oss 
och rullar mot nästa anhalt vilket blir hos 
Tomas Dahlen, 14650. Tomas har ett eget 
litet museum med bland annat mopeder, 
motorcyklar och bilar. Det fanns några fint 
iordninggjorda mopeder, en rysk militär-
MC med sidovagn och kulspruta (attrapp…) 
och en packmoppe med Honda 750-motor. 

I hörnet bakom fanns en rätt rejält 
ombyggd 944 med ett ljudsystem av grövre 
kaliber. I rummet intill fanns några täv-
lingsmopeder som lär kunna gå rätt fort 
trots sitt magra utseende. Sedan följer 
ytterligare några varierande bilar i nästa 
byggnad. Garaget spänner över både Fiat 
och Rolls-Royce, och dessutom fanns en 
hel del nostalgia och cirkusprylar. Det är 
en rätt intressant blandning!

DÄREFTER RULLAR VÅR karavan vidare 
mot Vretstorp och Rikard ”Hajen” Nagel, 
13131. Vi fyller gräsmattan nedanför hans 
garage med 928:or. Ytterligare några bilar 
har anslutit nu och vi är elva stycken 

Hungriga shark-förare laddar upp 
med hamburgare och korv

Många Porschar i Åke och Pias trädgård

Hajens verkstad med rally-Amazon på  
golvet och en Brabham F3-bil i taket.

Trots att vi bokat vackert vårväder så började 
dagen gråmulen med regnet hängande i luften. 
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928 utöver Rikards egna. Lägg därtill en 
handfull 911 och Boxster som vill vara med 
och fira 928:ans 40-årsjubileum, så är det 
här nog den utan tvekan Porsche-tätaste 
tomten i Vretstorp. Förmodligen i hela 
Närke! Medan vi dukar upp för grillning så 
är det mycket Porscheprat runt omkring.

Dessutom har Rikard knåpat ihop en 
tipspromenad med Porschefrågor i all-
mänhet och 928-frågor i synnerhet. Det 
är långt ifrån självklara svar, och man får 
anstränga de grå en hel del. Hur många 
tänder har en kamrem på en 928? Vad 
innebär optionskod M474? Ingen lyckades 
pricka in alla rätt…

HUNGERN HAR BÖRJAT ta ut sin rätt och 
hamburgare och korvar slinker ner med 
god aptit. Grillmästare Claes, 3949 får jobba 
på bra vid grillen. Mätta och belåtna får vi 
sedan en guidning i Rikards verkstad och 
garage. I verkstan så är det för dagen inte 
så mycket tyska bilar. Däremot en läckert 
grön Amazon på väg att bli en gatlegal 
rallybil. Drivlina från Volvo 940-turbo, 

handknackade kjolar och skärmbreddare i 
plåt och breddad framvagn från en Ascona 
vittnar om ambitionsnivån. Allt mycket 
snyggt och prydligt paketerat. 

Hur många timmar som plöjts ner i den 
bilen vågar vi inte gissa… Ett kommande 
projekt är för dagen upphissat i taket snett 
framför Volvon; en Brabham Formel3-bil 
från 1965.

Det är intressant att höra berättelsen 
kring bilen och dess syskon som kördes av 
bland annat Ronnie Peterson. Tillsammans 
med bilen så lyckades Rikard komma över 
diverse delar. Till exempel en tändmodul 
märkt ”Peterson F3”, det är inte utan att 
man känner historiens vingslag… Planen 
är att någon gång i framtiden återställa 
bilen till det skick den hade 1965.

SEDAN FORTSÄTTER VI in till Porsche-
garaget, där de fyra finbilarna står snyggt 
uppställda. Där finns en orenoverad 79:a i 
utmärkt bruksskick, en bronsmetallic S2 
och en GTS från 94 som är i ett otroligt fint 
skick. Men den bilen som han kör mest är 

en 89 S4 som renoverats och byggts om till 
GT/CS specifikation kryddad med GTS-
motor och GTS-bromsar. Den ”optimala 
928:an” enligt Rikard!

DET BÖRJAR BLI sen eftermiddag och vi 
känner oss nog alla rätt tillfreds med den 
”928-boost” vi fått under dagen. Det känns 
som en värdig hyllning till en 40-årsjubi-
lerande bilmodell. 

OCH JUST DET, det gråmulna vädret för-
byttes till strålande solsken redan under 
förmiddagsfikat i Motala. Vi rullar hemåt, 
glada och nöjda med dagens upplevelser. 
Ett varmt tack till Pia & Åke, Tomas och 
Rikard som så generöst visat sina sam-
lingar och bjudit på fika och tilltugg! •

En del av Tomas samling 
av 2- & 3-hjulingar

Åkes 928 stroker-motor
Tvåhjulingar som nog går 
fortare än de ser ut som

Shark-parad på Hajens gräsmatta
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Porscheförare nyfikna 
på årets nyheter.

Ägaren Marko Laholat fick stort tack för 
en informativ kväll av Göran Wahlgren.

Kanske sista utflykten inför 
hösten till Meguiars i Sollentuna

Marko grillade korv som smakade förträffligtChrister berättar om fördelen med maskinpolering och microfibertrissor

Nyheter 2017 för komplettering  
på servicehyllan.

Hur genomför du din bilvård? 
Om du har ont om tid och önskar snabbt gott resultat är tipset från Meguiars nyheten Ultimate  
Fast Finish Wax. Om du har gott om tid och trivs i garaget ger Paint Protect det mest långvariga 
resultatet som sista steget efter en omfattande finishprocess.
TEXT/FOTO: LARS ANRÉN, 397

MÅNGA TIPS OCH NYHETER bjöds GT3-förare 
och många intresserade Porscheägare på hos 
Meguiars i Sollentuna denna sköna höst-
kväll. Grillmästaren själv var ägaren Marko 
Laholat som bjöd på god korv och dricka 
vid minglet bland Porscharna. Mätta och 
med drickan i hand gick vi in i service-
hallen för att få ta del av årets nyheter. 

CHRISTER HOLMBERG pratade om 
nyheterna och om olika sätt att få 
höja bilens glans. Vi fick även ta del 
av maskinpoleringens fördelar och hur 
olika färgade trissor används för att få 
bort oxidation, repor m.m. Resultatet vid 
maskinpolering och efter att ytorna vaxats  
var en väsentlig skillnad, det framgick tydligt  
på provbilen.

NYHET FÖR ÅRET var behandling av glas-
rutan med Perfect Clarity Glass Sealent 

som gör att vattnet i princip rinner av, 
utan torkare (vore mycket spännande 

att prova). Däckspray och medel för 
gummi lister är också nyheter som 
är mycket effektiva för att få djup i  
svärtan, berättade Christer.

Shopping av produkter tog fart 
efter att vi erbjöds rabatt under 
hela kvällen. Många passade på 

att komplettera till hemmaservi-
cehyllan, så vinterns puts kan göras 

med glädje.

MARKO LAHOLAT tackades för all nyhets-
information och den förmånliga rabatten med 

Porschetavlan av Göran Wahlgren. •





Porsche Club Sverige är en medlemsklubb med väldigt 
engagerade medlemmar. På följande sidor kan du läsa om 
aktiviteter som hållits i de olika regionerna och ta del av 
bilder som skvallrar om trevliga möten i vänskaplig anda.
Har ni haft någon aktivitet i er region? Dela gärna med 
dig av bilder och upplevelser från besökta arrangemang 
till oss andra som inte kunde närvara genom att skicka in 
materialet till agaren@porsche.nu.

Våra regioner

ÖVRE NORRLAND 
Umeå till Treriksröset

NEDRE NORRLAND  
Gävleborgs, Västernorrlands 
och Jämtlands län 

STOCKHOLM 
Stor-Stockholm och närliggande  
områden samt Gotland

SVEALAND  
Uppsala, Södermanlands,  
Värmlands, Örebro,  
Västmanlands och  
Dalarnas län

ÖST 
Östergötland, Småland 
och Öland

VÄST  
Västra Götaland 
och Halland

SYD 
Skåne och Blekinge
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Fikaträffar i Stockholmsområdet
Våra träffar har i år samlat många deltagare och många fina bilar.

TEXT: ANITA KJELLIN 30B

FOTO: LARS ANRÉN 397/STEFAN DANNEFALK, 7952

I AUGUSTI OCH september hade vi fem 
träffar. Två på Vegabaren i Haninge, 
Sveriges äldsta hamburgerbar! Här äter 
vi något grillat. Vi har varit 40–50 bilar 
och någon gång till och med 60! 

Hit kommer många medlemmar från 
södra sidan av Stockholm, som tycker att 
trafiken gör det besvärligt att åka till plat-
serna norr om stan. Vi träffar också många 
nya medlemmar och det är ju extra kul.

I AUGUSTI HADE vi en träff på Lillstugan 
i Silverdal och hit kommer alltid många 
bilar. Denna kväll fick vi nöja oss med kall 
mat och smörgåsar eftersom de inte hade 
något vatten! 

Året avslutades med två träffar på 
Brostugan. 40 bilar den 5 september och 
cirka 20 bilar den 19:e. Nu börjar det bli 
mörkt och de som var där fick njuta av en 
vacker solnedgång vid vattnet! 

TACK BROSTUGAN för att ni håller extra 
öppet för oss! Många tycker att det här 
är den rätta platsen för våra möten med 
bra parkering, goda räkmackor m.m. Här 
kan man ibland träffa gamla medlemmar, 
som inte syns så ofta på våra aktiviteter. 
Vi tror dock att det har varit bra att sprida 
träffarna till olika platser. Tala gärna om 
för oss vad ni tycker. 

Vi ses igen nästa år!  
Blinkers av specialdesign. 
Måntro kommande nyhet

Spännande detaljer och mycket 
att berätta om motorn

Drottningholmsbron bakom 
diskuterande Porscheägare

Vegabaren populär, mycket 
att prata om vänner emellan
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Höstutflykt till Taxinge Slott
Det har blivit en tradition att sommarens sista utflykt går till 
”Kakslottet” i Taxinge. Den 30 september samlades vi vid Shell-
macken i Botkyrka för avfärd kl 10.00.

TEXT: ANITA KJELLIN, 30B FOTO: LARS ANRÉN, 397

STRÅLANDE SENSOMMARVÄDER OCH tillräckligt varmt för att 
åka nedcabbat. Minst 35 Porschar anslöt (hann aldrig räkna) och vi 
körde på vackra vägar efter tidigare sammanställda körnoter, förbi 
Botkyrka kyrka, Sturehofs Slott och Hemvärnets skola till Södertälje. 
Över Mälarbron och direkt ner till hamnen förbi Astra, Enhörna 

och vidare mot Taxinge Slott.

VI HADE FÅTT tillstånd att köra upp på gräsmattorna framför slottet och vi ställde 
upp oss på båda sidor om grusgången. Fem bilar kom från Ludvika och Västerås 
och tolv bilar kom från Örebro och till sist var vi cirka 65 stycken – nytt rekord! 
Vi och Örebroarna satte upp våra beachflaggor och sedan blev det mingel vid 
bilarna i solskenet innan vi gick in i slottet.

VI VALDE EN räksmörgås och en kaka bland de 65 sorter som erbjuds på kakbor-
det. De som fick plats satt i eget rum på övre planet och under ivrigt samspråk 
förbrödrades våra medlemmar.

MÄTTA OCH BELÅTNA och efter mera umgänge vid bilarna upplöstes sällskapet 
och alla kunde åka hemåt med eget vägval. Några valde att köra efter noterna 
ner mot Gnesta och på små krokiga Porschevägar mot Södertälje.

TACK FÖR EN härlig dag och för vår del sista turen för året!  

2017

30
SEP

Från Ludvika, Västerås kom många 
bilar och tolv gästande från Örebro. 
Till sist var vi ca: 65 bilar, nytt rekord

Höstvy från Kakslottets andra våning

Rekord! Lars och Anita 
Kjellin stolta arrangörer
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Porscheklubbens ståndsmässiga fikarum

Nu är det nog sista nedcabbade turen 

Klart grabben skall ta körkort

Kan det bli vackrare än så här?

Kalorisvängen tar vi någon 
annanstans, eller hur

Kakslottet gör verkligen skäl för 
sitt namn. Svårt att välja, javisst

Takräcke, elegant men ovanligt, kanske till cykel eller skidor

Härligt mingel bland oss Porschefans av både bilar och kakor

Morgonträff inför avfärd på härligt slingriga vägar från macken
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Miniweekend på  
Thorskogs slott
Fredag 6 oktober var det dags för en lyxig mini-
weekend med Region Väst. Målet var sagolika 
Thorskogs slott i Västerlanda, mellan Kungälv 
och Lilla Edet.

I STRÅLANDE SOLSKEN par-
kerades åtta bilar precis utan-
för entrén och blev välkomna-
de av några vita pekingankor. 
Väl inne på slottet samlades vi 

i Gula Salongen för att njuta av eftermid-
dagskaffe med hembakt gräddtårta.

EFTER INSTALLATION PÅ rummen och 
”omsvidning” inför middagen, gick vi mot 
Jägarsalen. Med ett glas bubbel i vår hand 
fick vi där lyssna till ett mycket trevligt 
föredrag om Thorskogs historia. Det var 
VD:n och delägaren Lasse Nilsson själv, 
som drog många roliga anekdoter om vad 
som hänt på Thorskog under åren ända 
sedan 1249! Lasse berättar på bred göte-
borska och med väldig inlevelse om då 

Thorskog tillhörde Norge, och kallades 
”Torskebacke” och den norske kungen 
Haakon Haakonsson den äldre och Birger 
Jarl befann sig här. 1658 blev Bohuslän 
svenskt och slottet fick istället namnet 
Thorskog.

Från 1711 fram till 1926 har det funnits 
flera olika verksamheter som smedja, järn-
bruk, mekanisk verkstad och skeppsvarv 
inom Thorskogs område. I den 60 000 
kvadratmeter stora parken anlades flera 
dammar på 1730-talet, som inte enbart är 
för dekoration utan driver också ett kraft-
verk som förser slottet med 60 procent av 
den energi man behöver. Parken som är i 
engelsk stil har besökts av Carl von Linné, 
under hans resa i Västergötland. 

Från mitten av 1700-talet har den som 

ägt Thorskog fått titulera sig som patron, 
detta togs dock bort på mitten av 1900-talet. 
Från början var Thorskog en herrgård 
men den revs 1892 av Petter Larsson och 
han byggde det som idag är Thorskogs 
slott. Slottet byggdes med långsidan mot 
Göta Älv för att reta varvsägaren (även 
han patron) på Lödöse varv, som ligger  
på andra sidan älven, och för att visa upp 
att de hade installerat el i slottet.

SEDAN 1986 drivs Thorskogs slott som 
konferens- och hotellverksamhet. Under 
åren har det bott många celebriteter på 
slottet, vars rum har namn efter personer 
som varit ägare och bott på slottet. 

Vad sägs om George och Barbara Bush, 
F.W. de Klerk, Benazir Bhutto, Michail 

2017

6
OKT

TEXT/FOTO: META PEDERSEN, 13147
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Gorbatjov och John Major? Lasse Nilsson 
är även vigselförrättare och under 2017 
har man förrättat 58 vigslar på slottet. 
Eftersom detta är en växande marknad 
planerar man nu en utbyggnad med tio 
nya rum.

Mer känt för allmänheten blev slot-
tet när TV spelade in två säsonger av 
”Stjärnorna på slottet” 2009 och 2010.

EFTER DENNA HISTORIERESA berättade 
köksmästaren och sommelieren om kväl-
lens trerättersmiddag med rekommen-
derat vinpaket, som skulle serveras i det 
ganska nybyggda Orangeriet. Middagen 
bestod av flera smaksensationer med 
Lax ”lingon ceviche” till förrätt. Kalvfilé 
till huvudrätt och chokladpastej med 

rödbets- och hallonsorbet till efterrätt. Allt 
med många olika tillbehör som ”gifte sig” 
med varandra på ett helt underbart sätt. 
Flera sa att det var ”meny top 10” de ätit. 

När middagen var klar gjordes ett besök 
i den nybyggda barloungen, innan det var 
dags att gå tillbaka till rummen för att få 
en förhoppningsvis god sömn, så vida vi 
inte fick besök av något spöke. För vad är 
väl ett slott utan spöke! 

Under lördagens underbara frukost-
buffé kom Lasse och hälsade alla god 
morgon. Efter sedvanlig däckssparkning 
avslutades sedan vår slottsvistelse med 
en liten rundvandring i parken.

TACK ALLIHOP FÖR en mycket trevlig 
minihelg!    



Region ÖST

76

Frukostklubben Norrköping
Konceptet ”Frukostklubben – Bil & Bulle” startades av tidningen  
Klassiker 2013 när man ville skapa en svensk variant på Cars & Coffee. 

TEXT: DAVID WÅHLANDER, 10760

IDÉN ÄR ENKEL; man tar sin entusiastbil 
och åker och träffar likasinnade tidigt i 
ottan en lördag eller söndag. Man sparkar 
däck, tar en kopp kaffe, kanske äter en 
bulle och efter ett par timmar åker man 
hemåt eller vidare till någon annan träff!

Inga konstigheter eller krusiduller, alla 
med ett entusiastfordon är välkomna, fri 
placering på området, inga entréavgifter, 
inga lotterier eller tipspromenader.

NÄR DETTA FÖRST startade upp 2013 bör-
jade man i Stockholm, och sedan 2015 kör 

man även i Norrköping. Klassiker står för 
banderoller, klistermärken och synlighet i 
sin tidning och på webben, lokala klubbar 
ordnar det praktiska.

I NORRKÖPING ÄR det NVBK (Norrköpings 
Veteranbilklubb) och Östgöta SAAB-klubb 
som gemensamt arrangerar och bjuder på 
bullar till kaffet. Och kaffet står Grand 
Hotel för, de är närmsta grannar till Tyska 
torget där träffen alltid hålls. 

Sommaren 2017 anordnades träffen 
fyra söndagar med fyraveckorsintervall 

under juni – september, 07:00 – 9:30 varje 
gång. Trots tiden och ibland lite tveksam 
väderlek så har träffen dragit mellan cirka 
30 och 50 fordon varje gång. 2, 3 och 4 
hjul. Svenskt, tyskt, amerikanskt, ryskt, 
italienskt och engelskt.

VÄLPUTSAT OCH SLITET, gammalt och 
nytt, sportbilar och glidare i en härlig 
blandning. Även om just blandningen är 
det charmiga med den här typen av träffar 
så kunde man ju som Porscheentusiast 
önskar att det ibland var lite fler tyska 
sportbilar på plats! För inte kan det väl vara 
så att SAAB-ägare är mer morgonpigga än 
de som kör Porsche? 

Men jag hoppas att kanske ytterligare 
några PCS:are hittar till Tyska torget någon 
söndagsmorgon nästa sommar. Håll utkik 
i aktivitetskalendern  
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Fikaträffar på Abborrebergs Veranda
TEXT/FOTO: DAVID WÅHLANDER, 10760

För sjätte året i rad så har vi nu haft fika-
träffar vid caféet Abborrebergs Veranda 
som ligger precis vid Bråvikens inlopp till 
Norrköping. Både antalet deltagare och 
antalet träffar per säsong har ökat under 
åren. Även om merparten av besökarna bor 
inom en fem-milsradie från Norrköping så 
är det inte ovanligt med dem som kör 15 mil 
eller mer för att komma till Abborreberg. 
Region Svealand ligger på en säker andra-
plats i besöksstatistiken.

UNDER SÄSONGEN 2017 ordnades fyra 
träffar vid Abborreberg, mellan juni och 
september. Ambitionen i regionen har 
varit att arbeta in måndagar som aktivi-
tetskvällar, och alla fyra träffarna hölls 
måndagskvällar. Sista tillfället inföll sig 
11 september, och ”nine-eleven” ligger ju 
naturligtvis många Porscheägare varmt 

om hjärtat. Det märktes ju inte minst på 
antalet deltagare, trots en gråmulen mån-
dagskväll; jag räknade in 25 personer och 
16 bilar vilket jag tror är rekord för våra 
träffar på Abborreberg!

ABBORREBERG LIGGER MYCKET vackert 
till ovanför vattnet, med en härlig utsikt 
över Bråviken hela vägen från Norrköpings 
hamn och ända ut mot Kolmården. Stället 
har en lång historia som börjar 1820 då det 
började byggas av textilfabrikör Christan 
Lenning som hans sommarnöje. Husen 
har byggts till i omgångar och Lenning 
lät 1828 sätta upp en s.k. panoramatapet 
i Sjöpaviljongens salong. Tapeten tillver-
kades hos tapettryckarna Josef Dufour 
och Jean Zuber i Paris. Motivet heter ”Les 
rives du Bospore” - Vid Bosporens strän-
der, och var säkert mycket exotiskt på 

den tiden. Abborreberg har bytt ägare ett 
antal gånger under åren, men är sedan 
1950-talet i Norrköpings kommuns ägo. 
Byggnaderna är K-märkta och nuvarande 
arrendatorn Peter Skullman driver sedan 
16 år café, vandrarhem och festlokaler där 
under sommarhalvåret. Det är Peter till-
sammans med fru Rose-Marie och deras 
personal som fixar de goda räkmackorna 
som vi med god aptit klämmer i oss!

NÄR VÄDRET SÅ tillåter så har vi suttit 
ute på verandan och fikat och sett solen 
gå ner över Norrköping. Men vid några 
tillfällen, 11/9 inte minst, så har vi suttit 
inne i salongen och värmts av palmerna 
och kamelerna vid Bosporen i stället. Och 
sedan blir det alltid tid för lite sedvanligt 
däcksparkande och Porscheprat innan vi 
rullar hemåt igen.

VI RÄKNAR MED nya välfyllda träffar där 
under 2018 och hoppas få se både nya och 
gamla ansikten!  

Samling framför caféet den 14 augusti

Line-up i början av juli

En skön augustikväll på verandan vid Bråvikens strand

En lite mulen kväll så valde vi att sitta 
inomhus och njuta av Bosporens stränder
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Verkstadsträff hos  
Porsche Center Malmö
Lördagen den 30 september var det öppet hus för  
alla medlemmar att komma och titta och bekanta  
sig med Porsche Center Malmös anläggning. De  
flesta av personalen var på plats för att välkomna 
och ta emot oss på bästa sätt. 

TEXT/FOTO: MAGNUS FLINK, 4804

VÄDRET VAR PERFEKT och många tog sin Porsche till 
träffen. Verkstaden var öppen och de som hade förbokat 
en konditionstest av Porschen fick veta om bilen var i 
topptrim eller om något behövde åtgärdas.

DET BJÖDS på goda hamburgare av högrev från en färggrann matvagn 
på innergården, känd från tisdagsträffarna i Löddeköpinge. Det fanns 
möjlighet att vara med på en rundvandring med information om de 
olika tjänsterna som PC Malmö erbjuder, bland annat rekonditione-
ring, riktning och plåtarbete samt däckhotell. Kort information om 
det kommande PC Helsingborg gavs också.

MAN FICK 15% rabatt på service och reparationer om jobbet bokades 
eller utfördes under denna dagen, vilket många passade på att göra.

TACK TILL ALLA inblandade under denna fina dag.  

2017

30
SEP

Rekonditioneringen där Alexander Rudestar 
håller till. Vit 911 gör en tårögd

Däckhotellet med plats för 150 kunders däck

Det blev fullt på parkeringen

Region SYD
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Region SYD

Träff hos ColorGlo  
i Helsingborg
En blåsig vardagskväll i mitten av september 
träffades vi hos ColorGlo i Helsingborg för 
att ta del av deras kunskaper och utbud av 
tjänster.

TEXT/FOTO: MAGNUS FLINK, 4804

RICHARD ÅKESSON DRIVER ColorGlo i 
Helsingborg och är utbildare av de franchi-
setagare som skall öppna ett nytt ColorGlo 
på någon ort i Sverige. ColorGlo är rikstäck-
ande och det öppnas nya center i jämn takt.

COLORGLO KAN REPARERA det mesta när det gäller 
skador på inredningen i bilar. Slitna och skadade stols-
klädslar i olika material behandlas så att de blir som 
nya på ytan, är sittdynorna nersuttna hänvisas till en 
sadelmakare för att få ny stoppning. Blankslitna rattar 
fixas till så att de återfår den snygga matta ytan som 
de levererades med. Spruckna instrumentpaneler lagas, 
missfärgade ytor och fula fläckar rengörs och färgas in. 
Har kupén fått dålig lukt kan en odörsanering hjälpa. 
Ofta kan reparationen göras medan man väntar på 
plats i verkstaden.

VI FICK SE när läderspecialisten Ahmad Al reparerade 
en skada med hjälp av en bit läder och pasta, repara-
tionen blev helt osynlig och ytan blev slät och fin. Det 
går att laga och färga in det mesta när det gäller läder, 
vinyl och tyg.

COLORGLO KAN ÄVEN hjälpa till med båtinredningar 
samt soffor och annat från hemmet.  

2017

13
SEP

Richard berättar som ColorGlo´s 
olika reparationsmöjligheter

Matvagnen

Servicemarknadschef Marcus Abrahamson 
berättar om verkstaden

996 Carrera -01 konditionstestas
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Långärmad pikéKortärmad piké 
100% kammad bomull

Dekalark
3 ark för 110 kr

Rundhalsad tröja  
Stickad i 100% merinoull
Lappar på armbågarna

BESTÄLLA FRÅN CLUB SHOPEN
• För att beställa från Club 

Shopen skall du vara 
inloggad på Porsche Club 
Sveriges hemsida

• Uppe till höger väljs  
Club Shop

• Klicka på Besök Club 
Shopen så länkas du till 
webshopen hos Meri

• Skapa ett konto genom 
att klicka på Skapa konto/
Create account uppe till 
höger

• Fyll i efterfrågade uppgifter 
sedan går det bra att handla

825 kr

45 kr/st

648 kr1 525 kr

Vagnsmärke 
Personligt vagnsmärke i silicon 

som kan klistras på plåt och glas.
Detta märke är ett komplement till 

det ordinarie vagnsmärket i plåt 
som erhålles i välkomstpaketet. 
Märket beställs på vår hemsida.

170 kr

Kortärmad

825 kr

Piké

NY WEBSHOP MED NYA ARTIKLAR
Länken till webshopen hittas på hemsidan under rubriken Club Shop / Besök Club Shopen.

Långärmad

648 kr

Piké

DekalT-tröja 
100% bomull 

312 kr 25 kr

Banmöteskoncept 

Texten är tryckt på t-tröjorna som 
finns i både herr- och damstorlekar.

Klubbloggan är broderad på plaggen och finns i både herr- och damstorlekar. Frakt tillkommer.

Nummerplåtshållare 

99 kr

Mössa
119 kr
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INFORMATION OM KLUBBEN
STYRELSE styrelsen@porsche.nu
Styrelseordförande
Stefan Dannefalk Stockholm PCS 7952 0708-83 61 12 stefan.dannefalk@porsche.nu
Vice ordförande
Peter Holmberg Östersund PCS 9315 070-911 14 43 peter.holmberg@porsche.nu
Sekreterare
Mikael Lammertz Täby PCS 12925 0708-25 99 29 mikael.lammertz@porsche.nu
Kassör
Jessica Svensson Åsa PCS 10814B 0707-43 47 80 jessica.svensson@porsche.nu
Klubbmästare
Eva-Britt Larsson Floda PCS 3890B 0707-77 65 42 eva-britt.larsson@porsche.nu
Ledamöter
Anders Thun Torshälla PCS 5313 0709-266 177 anders.thun@porsche.nu
Ulf Karlsson Karlstad PCS 2409 0708-911 908 ulf.karlsson@porsche.nu
Lennart Olsson Boden PCS 7530 0705-569 820 lennart.olsson@porsche.nu
Peter Runhagen Onsala PCS 421 0721-997 930 peter.runhagen@porsche.nu
Suppleanter
Marcus Fahlström Sollentuna PCS 13974 0735-09 80 53 marcus.fahlstrom@porsche.nu
Andreas Granholm Henån PCS 9472 0706-28 10 51 andreas.granholm@porsche.nu

REVISORER
Roger Gummesson Karlshamn PCS 274 0708-85 33 37 roger.gummesson@porsche.nu
Per Engvall Hjärup PCS 10506 0703-025 729 per.engvall@porsche.nu
REVISORSUPPLEANTER
Ulf Garpenbeck Stockholm PCS 1153 0705-17 39 99 ulf.garpenbeck@porsche.nu
Karin Äija Rimforsa PCS 2415B 0727-11 09 93 karin.äija@porsche.nu

VALBEREDNING valberedningen@porsche.nu
Ordförande
VÄST
Sten Ljungquist Kullavik PCS 10040 0705-93 02 65 sten.ljungquist@porsche.nu
Ledamöter
ÖVRE NORRLAND
Jonas Thiger Luleå PCS 4205 0705-67 96 82 jonas.thiger@porsche.nu
SYD
Magnus Flink Svedala PCS 4804 0701-65 88 04 magnus.flink@porsche.nu
SVEALAND
Peter Einarsson Strängnäs PCS 7739 0706-17 77 02 peter.einarsson@porsche.nu
Jan Wilsby Knivsta PCS 13863 0704-91 72 88 jan.wilsby@porsche.nu

REGIONOMBUD regionombud@porsche.nu
Kontaktperson i styrelsen (samtliga regioner)
Eva-Britt Larsson Floda PCS 3890B 0707-77 65 42 eva-britt.larsson@porsche.nu

NEDRE NORRLAND nedre_norrland-regionombud@porsche.nu
Stefan Brink Njutånger PCS 9625 0727-01 68 47 stefan.brink@porsche.nu
Oskar Jakobsson Sundsvall PCS 12528 0701-09 02 31 oskar.jakobsson@porsche.nu
David Renmark Örnsköldsvik PCS 15330 0703-25 53 32 daniel.renmark@porsche.nu
Anders Mattsson Alnö PCS 3269 0706-905025 anders.mattsson@porsche.nu
Camilla Mattsson Alnö PCS 3269B 0733-30 39 46 camilla.mattsson@porsche.nu
Anders Pfeifer Hudiksvall PCS 10203 0706-55 07 11 anders.pfeifer@porsche.nu
Karl-Ove Qvarfordt Fåker PCS 1120 0706-45 53 43 karl-ove.qvarfordt@porsche.nu

ÖVRE NORRLAND ovre_norrland-regionombud@porsche.nu
Marcus Astridsson Blåsmark PCS 9463 0706-93 83 84 marcus.astridsson@porsche.nu
Jan-Erik Forsman Piteå PCS 2074 0766-77 52 64 jan-erik.forsman@porsche.nu
Lars-Olov Landén Boden PCS 12843 0706-12 28 90 l.o.landen@porsche.nu

STOCKHOLM stockholm-regionombud@porsche.nu
Lars Kjellin Trångsund PCS 30 0705-95 69 11 lars.kjellin@porsche.nu
Anita Kjellin Trångsund PCS 30B 0705-95 69 44 anita.kjellin@porsche.nu
Mikael Stedt Täby PCS 11450 0708-42 25 36 mikael.stedt@porsche.nu
Patrik Ståhl Kista PCS 13036 0702-11 94 69 patrik.stahl@porsche.nu
Magnus Wennerberg Älvsjö PCS 8539 0728-57 25 33 magnus.wennerberg@porsche.nu
Lars Drugge Åkersberga PCS 9119 0706-30 78 90 lars.drugge@porsche.nu
Göran Wahlgren Täby PCS 4662 0702-20 15 37 goran.wahlgren@porsche.nu

SVEALAND svealand-regionombud@porsche.nu
Peter Einarsson Strängnäs PCS 7739 0706-17 77 02 peter.einarsson@porsche.nu
Jan-Arne Åkerberg Karlstad PCS 7672 0705-56 81 81 jan.akerberg@porsche.nu
Helena Åsell Västerås PCS 3215 0708-27 27 83 helena.asell@porsche.nu
Staffan Holmlund Örebro PCS 9556 0705-45 62 90 staffan.holmlund@porsche.nu
SYD syd-regionombud@porsche.nu
Catarina Bergman Löddeköpinge PCS 9496B 0763-35 03 74 catarina.bergman@porsche.nu
Magnus Flink Svedala PCS 4804 0701-65 88 04 magnus.flink@porsche.nu
Ragnar Joensen Eslöv PCS 10950 0762-57 53 67 ragnar.joensen@porsche.nu

VÄST vast-regionombud@porsche.nu
Sture Brandt Trollhättan PCS 3338 0733-85 34 58 sture.brandt@porsche.nu
Anders Johansson Vara PCS 8105 0728-88 39 74 anders.johansson@porsche.nu
Sten Ljungquist Kullavik PCS 10040 0705-93 02 65 sten.ljungquist@porsche.nu
Peter Runhagen Onsala PCS 421 0721-997 930 peter.runhagen@porsche.nu
Bo-Göran Antonsson Vessigebro PCS 2692 0705-45 67 22 bo-goran.antonsson@porsche.nu

ÖST ost-regionombud@porsche.nu
Bo Stillberg Finspång PCS 4292 0705-51 71 90 bo.stillberg@porsche.nu
Ulf Lundberg Mantorp PCS 13402 0734-18 24 98 ulf.lundberg@porsche.nu
Martin Leijonhufvud Linköping PCS 11640 0734-18 21 76 martiin.leijonhufvud@porsche.nu
Kim Lindvall Kalmar PCS 11853 0703-27 82 70 kim.lindvall@porsche.nu 

BANKOMMITTÉ bankommitten@porsche.nu
Kontaktperson i styrelsen
Ulf Karlsson Karlstad PCS 2409 0708-911 908 ulf.karlsson@porsche.nu
Ansvarig
Peter Calås Hindås PCS 467 0705-37 13 88 peter.calas@porsche.nu
Ledamöter
Bengt Amlöv Göteborg PCS 598 0704-911 917 bengt.amlov@porsche.nu
Ulf Karlsson Karlstad PCS 2409 0708-911 908 ulf.karlsson@porsche.nu
Thomas Luvö Floda PCS 3890 0706-55 95 19 thomas.luvo@porsche.nu
Åke Berg Ängelholm PCS 5389 0768-50 03 50 ake.berg@porsche.nu

CLUB SHOPEN clubshop@porsche.nu
Kontaktperson i styrelsen
Peter Holmberg Östersund PCS 9315 070-911 14 43 peter.holmberg@porsche.nu
Ansvarig
Magnus Flink Svedala PCS 4804 0701-65 88 04 magnus.flink@porsche.nu
Ledamöter
Totte El Siddig Tommarp PCS 14730 0736-25 12 23 totte.elsiddig@porsche.nu
Vakant

PCS RACING
Kontaktperson i styrelsen
Ulf Karlsson Karlstad PCS 2409 0708-911 908 ulf.karlsson@porsche.nu
Ordförande
Peter Gustafsson Bromma PCS 12641 0709-17 80 14 pegus100@outlook.com

SPONSORKOMMITTÉ sponsor@porsche.nu
Kontaktperson i styrelsen
Marcus Fahlström Sollentuna PCS 13974 0735-09 80 53 marcus.fahlstrom@porsche.nu
Ansvarig
Marcus Fahlström Sollentuna PCS 13974 0735-09 80 53 marcus.fahlstrom@porsche.nu
Ledamöter
Dan Karlsson Växjö PCS 14790 0702-02 11 67 dan.karlsson@porsche.nu
Leif Bondesson Täby PCS 4038 0705-14 00 05 leif.bondesson@porsche.nu

SLALOMKOMMITTÉ slalomkommitten@porsche.nu
Kontaktperson i styrelsen
Ulf Karlsson Karlstad PCS 2409 0708-911 908 ulf.karlsson@porsche.nu
Ansvarig
Lars Drugge Åkersberga PCS 9119 0706-30 78 90 lars.drugge@porsche.nu
Ledamöter
Sture Brandt Trollhättan PCS 3338 0733-85 34 58 sture.brandt@porsche.nu
Fabian Levihn Lidingö PCS 11323 0709-68 98 79 fabian.levihn@porsche.nu
Pierre Haglen Oskarshamn PCS 9092 0708-53 94 46 pierre.haglen@porsche.nu

WEBREDAKTÖR
Ansvarig
Helena Åsell Västerås PCS 3215 0708-27 27 83 helena.asell@porsche.nu

WEB MASTER
Thomas Helander Linköping PCS 6598 0730-43 61 82 thomas.helander@porsche.nu
Peter Westerström Öjersjö PCS 8142 0705-65 41 19 peter.westerstrom@porsche.nu

FACEBOOK
PCS FACEBOOK
Peter Vestergren Göteborg PCS 5928 0722-30 63 03 peter.vestergren@porsche.nu
Magnus Blixt Klågerup PCS 11970 0760-02 10 92 magblixt@gmail.com

IT-KOMMITTÉN webmaster@porsche.nu
Kontaktperson i styrelsen
Lennart Olsson Boden PCS 7530 0705-56 98 20 lennart.olsson@porsche.nu
Ansvarig
Patrick Davidsson Halmstad PCS 5160 0705-90 00 38 patrick.davidsson@porsche.nu
Ledamöter
Lennart Olsson Boden PCS 7530 0705-569 820 lennart.olsson@porsche.nu
Thomas Helander Linköping PCS 6598 0730-43 61 82 thomas.helander@porsche.nu
Peter Westerström Öjersjö PCS 8142 0705-65 41 19 peter.westerstrom@porsche.nu
Helena Åsell Västerås PCS 3215 0708-27 27 83 helena.asell@porsche.nu
Peter Vestergren Göteborg PCS 5928 0722-30 63 03 peter.vestergren@porsche.nu
Magnus Blixt Klågerup PCS 11970 0760-02 10 92 magblixt@gmail.com



83

INFORMATION OM KLUBBEN

KONTAKTUPPGIFTER

Porsche Club Sverige Telefon/fax: 0771-911 911
c/o Mikael Lammertz info@porsche.nu
Kjulauddsvägen 21 Org.nr. 802414-7509
183 60 TÄBY Bankgiro: 110-6574 www.porsche.nu

För information om klubben och dess verksamhet, 
vänligen kontakta sekreteraren eller region ombuden.

PUBLIKATIONER publikationer@porsche.nu

PORSCHE ÄGAREN
Kontaktperson i styrelsen
Andreas Granholm Uddevalla PCS 9472 0706-28 10 51 andreas.granholm@porsche.nu
Redaktörer
Lars Anrén Vaxholm PCS 397 0707-73 07 32 anren@xl-studio.se
Bo-Göran Antonsson Vessigebro PCS 2692 0705-45 67 22 bo-goran.antonsson@porsche.nu
Andreas Granholm Uddevalla PCS 9472 0706-28 10 51 andreas.granholm@porsche.nu
Bengt Osvalder Torslanda PCS 10409 0709-87 25 26 bengt.osvalder@porsche.nu

PORSCHE FORUM
Redaktör och kontaktperson i styrelsen
Peter Runhagen Onsala PCS 421 0721-997 930 peter.runhagen@porsche.nu

MATRIKELN
Redaktör och kontaktperson i styrelsen
Peter Runhagen Onsala PCS 421 0721-997 930 peter.runhagen@porsche.nu

PRODUKTION
Projektledare
Johan Ekhagen Stockholm PCS 6945 0707-23 11 00 johan.ekhagen@primaform.se
Form & Layout
Per Wickman Stockholm PCS 6945C 0704-92 20 63 per.wickman@primaform.se

ADMIN MEDLEMSKORT

Karl-Gustav Ahnstedt Värnamo PCS 4531 0705 54 53 10 kgba@telia.com

MODELLREGISTER modellregister-ansvariga@porsche.nu
Kontaktperson i styrelsen
Anders Thun Torshälla PCS 5313 0709-266 177 anders.thun@porsche.nu
Ansvarig
David Wåhlander Norrköping PCS 10760 0739-77 76 31 david.wahlander@porsche.nu
Ledamot
Håkan Wilke Göteborg PCS 13058 0702-79 79 39 hakan.wilke@porsche.nu

356
Robert Wahren* Bålsta PCS 11461 0706-775938 robert.wahren@porsche.nu
Fredrik Brynte Borensberg PCS 1127 0708-42 38 21 fredrik.brynte@porsche.nu

911 / 912 1965-1973
Sven Carlsson Stenhamra PCS 5712 0705-19 07 99 sven.carlsson@porsche.nu
Marcus Geerle Helsingborg PCS 901 0708-28 51 27 marcus.geerle@porsche.nu

911 1974-1989
Magnus Wennerberg* Kalmar PCS 8539 0728-57 25 33 magnus.wennerberg@porsche.nu
Bengt Osvalder Torslanda PCS 10409 0709-87 25 26 bengt.osvalder@porsche.nu

911 Turbo 1975-1989
Tobias Aschbacher* Täby PCS 9654 0735-00 91 40 tobias.aschbacher@porsche.nu
Mazan Aminson Solna PCS 8830 0707-14 95 05 mazan.aminson@porsche.nu

911 Carrera RS
Ola Schlyter* Malmö PCS 10155 0705-95 39 94 ola.schlyter@porsche.nu 
Anders Falk Höllviken PCS 8158 0708-49 46 57 anders.falk@porsche.nu

914
Filip Fischlein* Ystad PCS 914 0705-914916 filip.fischlein@porsche.nu
Niklas Ekström Skivarp PCS 12844 0705-11 24 44 niklas.ekstrom@porsche.nu

924 / 944 / 968
Ragnar Joensen* Eslöv PCS 10950 0762-57 53 67 ragnar.joensen@porsche.nu
Cédric Nyberg* Bromma PCS 9118B 0701-70 97 52 cedric.nyberg@porsche.nu
Carl Frederik Torkildsen Tågarp PCS 11813 0706-47 42 46 carl.fredrik.torkildsen@porsche.nu

928
David Wåhlander* Norrköping PCS 10760 0739-77 76 31 david.wahlander@porsche.nu
Claes Palmberg Gryt PCS 3949 0704-22 50 04 claes.palmberg@porsche.nu

944 Turbo
Peter Buhre* Stockholm PCS 4561 0705-14 72 24 peter.buhre@porsche.nu
Evelina Granholm Uddevalla PCS 9472B 0703-82 58 67 evelina.granholm@porsche.nu

964
Håkan Wilke* Göteborg PCS 13058 0702-79 79 39 hakan.wilke@porsche.nu
Thomas Thorhuus Sundbyberg PCS 7091 0707-60 41 00 thomas.thorhuus@porsche.nu

993
Christer Johansson* Solna PCS 14387 0706-28 33 78 christer.johansson@porsche.nu
Fredrik Alexandersson Göteborg PCS 13779 0702-90 80 01 fredrik.alexandersson@porsche.nu

996 / 997 / 991 Turbo & GT2
Anders Scharff* Linköping PCS 13170 0734-18 52 15 anders.scharff@porsche.nu
Rikard Sjöholm Lidköping PCS 8228 0708-87 02 63 rikard.sjoholm@porsche.nu

996
Bo Malmberg* Dösjebro PCS 5640 0707-31 67 06 bo.malmberg@porsche.nu
Peter Bouveng Stockholm PCS 7164 0767-93 19 53 peter.bouveng@porsche.nu

997
Kenneth Danielsson* Norrköping PCS 4444 0725-762727 kenneth.danielsson@porsche.nu
Matz Lindkvist Solna PCS 12392 0705-83 21 74 matz.lindkvist@porsche.nu

991
Åke Gillmén* Jörlanda PCS 13142 0707-24 17 07 ake.gillmen@porsche.nu
Thomas Höglund Sundbyberg PCS 7442 0706-39 59 07 thomas.hoglund@porsche.nu

GT3
Anders Thun* Torshälla PCS 5313 0709-266 177 anders.thun@porsche.nu
Göran Wahlgren Täby PCS 4662 0702-20 15 37 goran.wahlgren@porsche.nu

Boxster / Cayman
Per Ricktun* Göteborg PCS 11000 0760-15 33 60 per.ricktun@porsche.nu
Anette Manley Hyssna PCS 13433B 0702-97 54 57 anette.manley@porsche.nu

Cayenne/Macan
Bo-Göran Antonsson* Varberg PCS 2692 0705-45 67 22 bo-goran.antonsson@porsche.nu

918/959/911 GT1 & CGT
Lars Nottehed Limhamn PCS 6701 0709-31 44 34 lars.nottehed@porsche.nu

Traktorer
Martin Merell* Linköping PCS 1555 0734-18 60 75 martin.merell@porsche.nu
Åke Brunnegård Fristad PCS 12306 0705-10 92 79 ake.brunnegard@porsche.nu

Övriga
Håkan Wilke Göteborg PCS 13058 0702-79 79 39 hakan.wilke@porsche.nu
David Wåhlander Norrköping PCS 10760 0739-77 76 31 david.wahlander@porsche.nu

* sammankallande i registret

INSTRUKTÖRER BANKÖRNING
Pehr Abrahamsson PCS 7257
Roger Alexandersson PCS 4864
Bengt Amlöv PCS 598
Tony Andersson PCS 619
Åke Berg PCS 5389
Bosse Bergstedt PCS 29
Anders Berndtsson PCS 1039
Magnus Blixt PCS 11970
Stefan Brink PCS 9625
Mikael Broman PCS 4301
Tobias Bohn PCS 7556
Anders Calmegård PCS 7799
Peter Calås PCS 467
Mikael Delvret PCS 1457
Per Engvall PCS 10506
Anders Falk PCS 8158
Peder Fallbom PCS 5815
Ebba Grandin PCS 440B
Lars Grönlund PCS 2603
Martin Görander PCS 2424B
Christer Harrysson PCS 2714
Jonas Hjältén PCS 4923
Peter Holmberg PCS 9315
Fredrik Jansson PCS 5931
Pål Jarness PCS 6277
Yngve Johansson PCS 99

Ulf Karlsson PCS 2409
Christer Lantz PCS 414
Bo Lundberg PCS 2376
Thomas Luvö PCS 3890
Thorsten Madeyski PCS 5420
Vincent Mannent PCS 7704
Fredrik Nilsson PCS 5643
Ingemar Persson PCS 9526
Janne Petersson PCS 490
Elin Petersson PCS 5494B
Peo Petersson PCS 5494
Anders Pfeifer PCS 10203
Karl-Ove Qvarfordt PCS 1120
Björn Qvarfordt PCS 1120C
Tomas Runebrant PCS 8594
Håkan Sollander PCS 1819
Rikard Sjöholm PCS 8228
Marcus Sundh PCS 10180
Sune Svensson PCS 2458
Jens Sångberg PCS 5828
Jonas Thiger PCS 4205
Ulf Tolérus PCS 280
Göran Waara PCS 6356
Mats Wahlgren PCS 4460
Håkan Ågren PCS 4642



Cayenne: Bränsledeklaration blandad körning 9,0–11,7 l/100 km. CO2-utsläpp: 205–267 g/km. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

Porsche Center Göteborg
Arnegårdsgatan 13, 431 49 Mölndal
Tel: 031-301 66 00
info@porsche-goteborg.se
www.porsche-goteborg.se

Porsche Center Borås
Ödegärdsgatan 2A, 504 64 Borås
Tel: 033-12 95 95
info@porsche-boras.se
www.porsche-boras.se

Porsche Center Stockholm
Smista Allé 44, 141 74 Segeltorp
Tel: 08-503 33 950
info@porsche-stockholm.se
www.porsche-stockholm.se

Porsche Center Malmö
Djurhagegatan 11, 213 76 Malmö
Tel: 040-55 50 00
info@porsche-malmo.se
www.porsche-malmo.se

Porsche Service Center Haninge
Vendelsövägen 55, 136 44 Handen
Tel: 08-745 08 00
info@porsche-haninge.se
www.porsche-haninge.se

Porsche Center Örebro
Salamandervägen 14, 702 28 Örebro
Tel: 019-77 70 911
mail@porsche-orebro.se
www.porsche-orebro.se

Porsche Service Center Östermalm
Fiskartorpsvägen 20, 114 33 Stockholm
Tel: 08-503 33 950
info@porsche-stockholm.se
www.porsche-stockholm.se

Porsche Center Kalmar
Södra vägen 64, 392 45 Kalmar
Tel: 0480-420 996
info@porsche-kalmar.se
www.porsche-kalmar.se

Porsche Center Umeå
Gräddvägen 15C, 906 20 Umeå
Tel: 090-690 49 11
info@porsche-umea.se
www.porsche-umea.se

Porsche Service Center Linköping
Låsbomsgatan 27, 589 41 Linköping
Tel: 013-32 70 100
info@porsche-linkoping.se
www.porsche-linkoping.se

Nya Cayenne.
En sportbil för dig som vill dela upplevelsen.
Nu introducerar vi den nya generationen Cayenne, en sportbil i större format. Den har mycket 
gemensamt med 911, bland annat olika däckdimensioner och bakhjul som hjälper till med styrningen. 
Drömmer du om en ny eller begagnad Porsche? På Porsche Center kan du köpa en ny Porsche eller 
serva och reparera din Porsche. På Porsche Service Center kan du serva, reparera och köpa en 
begagnad Porsche. Välkommen.
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