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Nytt fra Styret   

Det planlegges et Styremøte ila sommeren.              

Ekstraordinært årsmøte, gjenommføres ultimo 

august, for bl.a. å behandle endring av vedtekter og 

gjennomføre valg av nytt styremedlem. Som kjent har 

Tormod fått innvilget søknad om å fristilles fra sitt 

verv, han ønsker fortsatt å bidra lokalt når tiden 

tillater. 

 

Flyttingen til Skredderveien gikk smertefritt. Vi har 

fortsatt en god del jobb igjen på lokalet før alt er 

100% på stell.  

Allerede 2. juni, gjennomførte avdeling Østfold i 

samarbeid med svenskene treff for 986/996. Det ble 

en flott tur på morsomme veier sammen med ekte 

entusiaster, ca. 30 biler deltok. 

 

Lørdag 9/6 tok vi turen til Son og var med på 

jubilemumsfeiringen. Det er alltid hyggelig og 

spennende å delta på åpent hus i PCS og Classic 

Senteret, mange forskjellige biler og tøffe prosjekter. 

Det største lokale eventet i juni ble uten tvil 

avdelingens innflyttingsfest!  

 

Masse flotte biler og hyggelige mennesker. Ønsker 

nok en gang å takke alle som bidrog for å få dette 

arrangementet vel i havn. 

I JULI PLANLEGGES:   

Kjøretur til KAPTEIN KAOS, onsdag den 11.  

 
Jubilemumstreffet gjennomføres helgen 20.-22.  

Denne helgen kan alle Porschemodeller delta, 

programmet er variert og burde kunne favne alle 

entusiaster. Du kan velge mellom “køkjøring” og 

banekjøring eller konkurrere i autoslalom, eventuelt 

kun delta på den sosiale delen med utstilling og 

bespisning på lørdag ettermiddag og kveld. 

Vi sier som Ole Brum, JA TAKK! 

 

SJEKK TERMINLISTEN FOR INFO 

 

Ditt bidrag og engasjement er det som 

SKAPER EN LEVENDE GARASJE 
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Månedens bil   

 

Porsche, 996 GT3, 2001 mod, 360 hk. 

Eier: Jan Tore Andreassen 

Hvorfor kjører du Porsche? 

Jeg har vært bilinteressert så lenge jeg kan huske. Hatt 

mye rart av biler. Banekjøring ble en besettelse, og 

når du ønsker en banebil med skilter så ble det 

Porsche. Og jeg angrer ikke et sekund. Det å kunne 

sette seg inn i en 17år gammel sportsbil og kjøre noen 

sekunder tregere en de nye super sportsbilene, det 

sier sitt om Porsche. Det kommer nok en Porsche til i 

garasjen.  

Fortell oss om bilen, spesifikasjoner/historie. 

Bilen kom til Norge i 2006. Jeg kjøpte bilen i 2017.            

Bilen er i fargen Biarritz Hvit, den har GT stoler, 6-

punkt belter fra Schroth, Porsche motorsportratt, 

helbur fra 997 GT3rs, Quickshift girmekanisme, Cup 

leppe, gule bremsekalippere fra 997 GT3rs med 

350mm 996 cup bremseskiver og Endless klosser. 

Girkassen er overhalt og forstertket. differensial har 

fått bytte kronhjul og pinjong 8:32 utveksling. Den har 

forsterket cluths med enkelmasse-svinghjul.  

Hvordan benyttes bilen? 

Bilen brukes til alt fra turer til butikken, banekjøring og 

turkjøring på norske og utenlandske veier. Det er noe 

spesielt å kjøre en GT3.   

 

Nevn noen av de fineste opplevelsen med bilen? 

Første turen ut på bane var en opplevelse. 

Gotlandsturen var også veldig bra. Det som har gjort 

mest inntrykk er Motorsportexperience på 

Rudskogen.Det var barnas dag,  og det å kunne glede 

så mange som har det ekstra tøft ligger høyt på lista 

over fine opplevelser. Jeg setter også pris på alle 

treffene med superklubben PCN.  

 

Planer fremover... 

Bruke bilen. Prøve å få være med på alle de flott treffene og 

turene som Porsche Club Norge arrangerer. Til neste år er  

Gotlandsturen som er Nr.1 på lista igjen.  

Bilen skal få en stor velfortjent service i vinter. Ut med 

motor/gir, og gå over alt. Bytte det som trengs og byttes. 

Utbedre disse vannrørene. Understellet ønskes oppgradert. 

Eksos med mer++.  

 

Takk for praten.  

Kos deg med “racerbil” med skilt! 


