
PCN Avdeling Østfold

Informasjonsmøte 11-4-2018 



AGENDA
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Programmet for i dag

• Håper alle har benyttet seg av vårt eminente kioskutvalg
• Kl. 18:45 setter vi kursen til det nye lokalet.
• Besiktigelsen avsluttes ca. kl.19:20
• Kl.19:30 starter vi paraden.
• Vi kjører innom sentrum i tillegg avlegger vi et besøk hos 

en av våre medlemmer.
• Til slutt ender vi på en stor parkeringsplass.
• Håper alle har hatt en fin kveld. 
• Ønsker alle vel hjem, og på snarlig gjensyn!



Nært forestående aktiviteter

• Allerede lørdag kl.10:30 har Importøren en 
«rollout» for Porsche Carrera Cup på 
Rudskogen. 

• De inviterer GT biler til å kjøre gratis på 
banen, maks 40 biler.

• Gi beskjed så videreformidler vi din 
interesse.



Nært forestående aktiviteter

• Kort info til de som deltar på PCN kjørekurs, 
Gotland Ring.

• Vi håper på felleskjøring til Vårsjekken på 
Porsche Center Son. Estimert start fra 
Svaneveien, kl.08:45, lørdag 21/4.

• Vi foreslår også felleskjøring til PCN kjørekurs på 
Rudskogen, fredag 27/4.

• Den første slalomrunden går av stabelen på 
Gardermoen, søndag 29/4.  



Nært forestående aktiviteter

• Mulig felleskjøring for oppmøte til PCN vårturen lørdag 
5/5.

• Sjekk ut terminlisten for Vårmønstringen 13/5. 
Felleskjøring fra Østfold til Oslo hadde vært fint.

• I forbindelse med klubbkvelden 16/5 satser vi på en 
kjøretur for å inspisere pyntingen til 17. mai.

• Carrera Cup på Rudskogen lørdag 19/5. Her må vi 
markere klubben.

• Møt opp på klubbkveldene fremover og følg med på 
terminlisten til avdelingen.



Aktuelt
• SAVNES! Noen signerte kontrakter for plassleie.
• Kontrakter for nøkkelmedlemskap sendes ut til de 

som har signalisert interesse. NYE SKRIV DERE 
PÅ LISTEN eller send mail til avdelingen.

• Arrangement komiteen treger et medlem til
• Huskomiteen er etablert, det arbeides med å 

utarbeide diverse retningslinjer.
• Og identifisere/innhente tilbud for innkjøp av 

diverse materiell. 
• Artikkel i Motormagasinet kommer i neste utgave.



Aktuelt
• Vi kommer til å samarbeide tett med Porsche Senter 

Son og Classic Senteret.

– De er svært interessert i å bidra og delta på avd. 
arrangement.

– Det første store er markeringen av Porsche som 70-
åring, fredag 8.juni. 

– «Sportscar Together Day» 
• 8-9. september arrangeres Porsche Festivalen på 

Rudskogen, her må vi markere avdelingen. 
• Hurtigruta Carglass lokalt vil delta på div. aktiviteter.
• Foreløpig ikke noe nytt fra i forbindelse med strømavtale  



Aktuelt

• Vi har blitt 
Grasrotmottaker!
• Merk dere
Org. Nr.
818819692



DA KJØRER VI



SAMMEN SKAL VI BYGGE
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