
 ENDELIG UT PÅ EN FELLES KJØRETUR!
R AND SFJORDEN RUNDT LØRDAG 5.  JUNI

INVITASJO
N

Porsche 356 Klubb Norge inviterer til en kjøretur på flotte landeveier rundt 
Randsfjorden, der vi avslutter med en utendørs samling rundt grillen på  
Skuteseter, noen kilometer nord for Jevnaker.

Denne gangen inviteres ikke bare Porsche 356 av alle årganger til å delta, men også alle Porsche Pre-74 modeller 
fra Porsche Club Norge. Nå er tiden inne for å invitere eiere av 912, 914 og tidlige 911-modeller til å møte  
sommeren med en hyggelig kjøretur for alle de klassiske Porsche-modellene.

Frammøte ved Sundvollen Hotell i Hole kommune lørdag den 5. juni kl 10.00. Ruten går over Klekken til Jevnaker 
og videre nordover på østsiden av Randsfjorden. Et par timer senere blir det en kort stopp med enkel servering, der 
det også blir utlevert en Porsche-Quiz. Gruppen kjører over Fluberg bru til vestsiden og setter kursen sydover igjen.

På gården Skuteseter har 356-eierne Anne og Anders Elnæs fyrt opp grillene, og ønsker velkommen til en 
utendørs samling i 15 tiden. Det er også bademuligheter fra privat brygge om været virkelig slår til. Porsche 356 
Klubb Norge byr på grillmat og noe å drikke. Dersom du har allergier eller intoleranse for ulike matvarer som krever 
spesielle hensyn, ber vi om at du tar med egen mat på turen. 

Klubbens felles kjøretur avsluttes fra Skuteseter, med avreise i grupper derfra etter eget ønske/tidspunkt. Total 
kjørelengde tur/retur Oslo er 18-19 mil. Av hensyn til bestilling av mat og drikke, samt organisering av griller og 
aktiviteter, ber vi om skriftlig påmelding til klubbens «turgeneral» på e-mail til sven@bilmagasinet.no innen 25. mai. 
Antall personer er begrenset til 50 stk i henhold til korona-reglene. Påmeldingen, der du må oppgi Porsche-modell, 
årgang, og antall personer i bilen, registreres i den rekkefølgen den blir mottatt av Porsche 356 Klubb Norge.

Med hilsen styret i Porsche 356 Klubb Norge       
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