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      PCN- Avdeling – ØSTFOLD               

 

Velkommen til «Jubileumstreff»  

 

Helgen 20. til 22. juli arrangerer PCN avd. Østfold treff for alle typer Porsche!  

I anledning Porsche sitt 70-årsjubileum, samt PCN slalomrunde og kjørekurs 
ønsker vi å inviterer alle modeller av Porsche til en hyggelig og innholdsrik 
helg med mange alternative aktiviteter og mye sosialt samvær. Har du ikke 
mulighet til å være med hele helgen så er det bare å bli med når det passer, og 
på de aktiviteten du ønsker. 

Her blir det kjøring i grenseland, praktisk talt, da begge fellesturene vil krysse 
over til nabolandet. 

Lørdag kan de som kjører autoslalom delta på årets 3. runde. Søndag kan du 
delta på PCN Kjørekurs på Rudskogen.   

Det blir gode muligheter for å beskue flotte Porscher og bli kjent med mange 
nye hyggelige mennesker. 

Dette blir kort fortalt nok en fantastisk Porschehelg! 

Det er inngått avtale med vår faste samarbeidspartner, Quality Hotel i 
Fredrikstad, om rimelig overnatting og delikat frokost. 

      



Arrangement, Skredderveien 12, Fredrikstad. PCN-Avdeling-Østfold 

 

    

 

Fredag, fra kl.12:00, møtes vi på klubblokalet til PCN avd. Østfold i Skredderveien 12, 1617 Fredrikstad. 

Det blir servert enkel mat, ønsket velkommen og helgens program gjennomgås.  

Vi cruiser på flotte svingete veier fra Fredrikstad mot svenskegrensen i øst, rekker en svipp innom Sverige 
før vi er tilbake i Norge, og legger inn en kaffestopp på Ørje, beregnet ankomst kl.16:00 – kl.17:00. Vi 
beskuer Ørje sluser og er litt turister i den bittelille kanalbyen. 

Her er det gode muligheter for etternølere å hoppe på turen videre. 

 

 

Er vi heldige så får vi også se noen av de nyrestaurertre dampbåtene som trakterer Ørje sitt slusesystem. 
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Turen tilbake til Fredrikstad går via svingete veier til Halden og så til Fredrikstad, der det er rom for en 
promenade på gjestebryggen eller andre byaktiviteter. 

 

Bryggepromenaden i Fredrikstad er et vakkert skue en varm sommerkveld. 
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Lørdag: 

Vi møtes på PCN avdeling Østfold sitt lokalet kl. 09:30. 

Denne dagen har du mulighet til å velge mellom en fin kjøretur til Sverige eller å delta på PCN – 
Autoslalom. 

Kjøreturen til Sverige: 

Vi skal kjøre på klassiske og omtalte kjøreveier som den Blå-grønne veien og Blomstervägen, som går 
langs den svenske vestkysten. 

  

Turens vendepunkt er i Fjällbacka.  

 

 

Vel fremme i Fjellbäcka blir det en kort men morsom spasertur gjennom Kungsklyftan og opp på platået 
over Fjellbäcka. Her er det en del trappetrinn som skal forseres, så en viss mobilitet er å foretrekke. Om 
man ønsker å sluntre bryggelangs i den aktive lille sommerbyen så er det også en mulighet. 

Krimforfatteren Camilla Läckberg har Fjellbäcka som sitt univers i sine bøker, og her får vi muligheten til å 
se noen av de legendariske plassene som hun beskriver. 
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Det blir også en stopp i Grebbestad, hvor det blir det anledning til å «fika» og handle. 

 

Kl.15:00 setter vi kursen tilbake til Skredderveien for sosialt samvær og utstilling av bilene. 

 

Vel tilbake møter vi de som har deltatt på autoslalom. 
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PCN Autoslalom på Rygge: 

Vi kjører fra lokalet på koselige kystnære veier til sivil terminal på Rygge Flyplass, Terminalveien 100. 

 

Portene for slalomen åpner kl. 11:00 og påmelding innen kl.12:00.  

Det er også mulighet for forhåndspåmelding til slalomen via sentral terminliste, (ANBEFALES) 

Starten går kl.13:00. 

 

Etter endt konkurranse setter vi kursen til Skredderveien hvor vi treffer «EU» farerne. 
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Bilene blir behørlig parkert for utstilling. 

Det spiller ingen rolle om de har blitt litt støvete og skitne etter dagens utfordringer. 

 

BILENE SKAL BRUKES! 

Utover ettermiddagen og kvelden koser vi oss med god grillmat, enkel underholdning, og selvfølgelig med 
utveksling av Porsche erfaringer og sikkert noen skrøner. 
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Søndag:  

Vi kjører parade til Rudskogen for deltakelse på kjørekurset som PCN arrangerer denne dagen. Vi 
anbefaler så mange som mulig å være med på dette kurset, da det vil gi en helt ny opplevelse av bilen din.  

For de som ønsker å avslutte helgen med kjørekurs anbefaler vi forhåndspåmelding, men det er 
selvfølgelig også mulig å melde seg på etter at vi ankommer Rudskogen. 

For de som ikke ønsker å delta på kjørekurs vil det arrangeres en fellestur søndag ettermiddag. Det er 
planlagt en rute fra Rudskogen til Vinterbro. Dette avtaler vi etter behov på søndagen.

 

 

Påmelding sendes på mail til – ostfold@porsche-club-norge.no - senest 10.juli.   

Spre budskapet om dette arrangementet til alle Porsche-venner!  

Vel møtt til en fantastisk Porsche-weekend - med masse godt humør og forhåpentligvis 
strålende sol:-)  


