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August -2018 

Nytt fra Styret, oppdaterte vedtekter og 

styreinnstruks behandles nå.  

Styremøte gjennomføres 25/9.   

Neste info-møte gjennomføres, onsdag 26/9 

kl.19:00. Vi gjennomgår bl.a. klubbens økonomi, 

plassering av biler for vinterlagring, planer for høstens 

og vinterens aktiviteter.  

Torsdag 25/10 kl.19:00, avvikles ekstraordinært 

Årsmøte. Inkalling inkl. sakspapirer distribueres via 

mail til medlemmene.  Det vil også bli gjennomført 

valg for å komplimentere styret. 

Har du spørsmål til styret ta gjerne kontakt på; 

ostfold@porsche-club-norge.no   

August ble også en fin Porsche-måned for avdelingen, 

Vi har godt oppmøte på de ukentlige klubbkveldene!  

Aktivt Porsche Treff, ble meget vellykket i følge 

tilbakemeldingene fra deltakerne! 

  

Vi gjennomførte konkuranser og testing av autoslalom

   

Stor takk til alle som bidrog til gjennomføringen!   

Vi har også besøkt Nittedal og deltatt på Bilens Dag. 

 

Søndag 19. deltok medlemmer som flaggvakter ifm. 

PCN-Kjørekurs på Rudskogen. Dette gir 

kjærkommende inntekter til avdelingen.

Vi trenger fortsatt flere flaggvakter, ta kontakt!    

Porsche i september!  

Helgen 8. og 9. er det Porsche Festival, Rudskogen.  

 

Kjørekurs på Rudskogen 23/9 og ACR 29. og 30. 

 

Selvfølgelig har vi åpent hus på onsdager. 

Møt opp!  

og bidra til å  

SKAPE EN LEVENDE GARASJE 
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Månedens bil   

Porsche, 944 Cup, 1983 mod, 163hk. 

 

Eier: Stian Marthinsen. 

 

Hvorfor kjører du Porsche? 

Det hele startet i 2005 da jeg så en utrolig kul hvit 944 

turbo, på forsiden i svenske bladet Bilsport. Der hadde 944 

turboen tatt banerekord i slalomkjøring. Når jeg litt senere 

så YouTube klippet fra denne kjøringen, var jeg solgt!! 

Porsche 944 turbo skulle jeg ha! Og juni 2006 kjøpte jeg 

min første Porsche, en rød 1986 944 turbo. Drømmen gikk i 

oppfyllelse:) 

Denne ble til banebil, og senere solgt i 2011. Jeg ville satse 

maks på drifting, og kjøpte en Toyota Supra i november 

2009.  

Sensommer 2017, etter at guttungen var blitt 3 år, var 

savnet etter Porsche og en kosebil der.  

 
Så jeg importerte en, 1983 944 NA, fra Sverige, som ble 

reparert og fikset opp i vinter. Tilfeldigvis traff jeg Geir 

Gillebo når jeg var på jakt etter noen tepper til bilen. Han 

fortalte om 944 Cup og viste meg noen YouTube klipp fra 

serien. Etter mye tenking og vurdering, kjøpte jeg i våres 

også en 944 Cup bil.  

 
 

Fortell oss om bilen, historie/spesifikasjoner og 

oppgraderinger.        

Bilen er tatt inn fra Sverige av, Tormod Dramstad, han 

ordnet alt som en 944 Cup løpsbil trenger, kjørte noen løp 

før han solgte den. Jeg kjøpte bilen av Jaffa Racing. 

Har gjort følgende oppgraderinger i mitt eie:  

Byttet til justerbare gule koni dempere foran og bak, 28mm 

torsjonsstaver, 18mm/26mm stabstag, alt byttet nytt i 

forstilling, nye Pirelli r-dekk, justerbare camber plater. 

Sveiset nytt 2,5" eksos hele veien, samt montert ny 

vannpumpe med ny registerreim og strammehjul. Jeg 

monterte også nye GTP motorsport frontlys. 

 
Fra før har bilen hullborret bremseskiver og hawk 

performance bremseklosser, glassfiber framskjermer, 

glassfiber takluke og glassfiber bakfanger.  

 

Hva fikk deg til å satse på racing i 944 Cup? 

Flere faktorer. Mye pga sånn drifting sporten har utviklet 

seg de siste 5-6 årene, og at det blir alt for dyrt! Møte med 

Geir som jeg fortalte om tidligere, dette var avgjørende og 

det siste som skulle til for å satse på racing. Den type racing 

virket moro, og jeg måtte bare teste det. I tillegg er jo 944 

Cup glimrende for nybegynnere i motorsport, eller sånn 

som meg, som har erfaring i annen motorsport!  

 

Planer fremover, blir det deltakelse i noen andre serier, 

f.eks NM GT-5...  

Etter mitt første racing NM løp på Rudskogen i august, ser 

jeg bare frem til å delta i flere løp. Målet for neste sesong 

er å være blandt topp 5, får jeg en pallplass hadde det vært 

veldig stas! Kommer nok til kjøre 944 Cup aktivt flere 

sesonger. Etter det, får vi se! Har jo en Toyota Supra pro 

drifting bil stående. Hadde vært morsomt å gjort denne til 

racingbil, og prøvd den på noen løp. Vi får se... har ihvertfall 

besluttet å beholde Supra.  

 

Takk for praten, og lykke til i videre 

konkurranser!  


