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      PCN- Avdeling – ØSTFOLD               

 

Velkommen til «Aktivt Porsche Treff»  

 

Lørdag 18. august, arrangerer PCN avd. Østfold heldagstreff! 

Dette er en ypperlig anledning til å kombinere sosialt samvær med PCN 
Kjørekurs, søndag 19. august. 

PCN Avdeling Østfold, har planlagt et meget variert program denne lørdagen. 
Felleskjøring, Rebusløp, test av Autoslalom, Utstilling, Quiz, og selvfølgelig 
«Østfoldburger»    

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

Dette blir kort fortalt nok en fantastisk Porsche-dag! 
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Lørdag, fra kl.10:00, møtes vi på klubblokalet til PCN avd. Østfold i Skredderveien 12, 1617 Fredrikstad. 

Det blir servert enkel mat, ønsket velkommen med gjennomgang av dagens program.  
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Kl.11:00 starter felleskjøringen, og treffet er offisielt åpnet.  

I forbindelse med denne felleskjøringen gjennomføres også et rebusløp med intervallstart. 

 

Det kjøres på idealtid med diverse stopp for å løse spørsmål på postene. 

Løpet går på småveier og en av postene er plassert ved Østfolds fineste hotell. 
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Målgang for rebusløpet er ved terminalen til Rygge Sivile Lufthavn. 

Vi har nok en gang fått låne flyoppstillingsplassen.  

Denne ettermiddagen får alle mulighet til å teste Autoslalom. Ingen konkurranse eller tidtaking. 

 

Vi serverer også enkel fingermat, kald drikke, vaffel og kaffe.  
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Etter endt kjøring på Rygge tar vi en rolig felleskjøring på fine kystnære veier tilbake til klubblokalet.  

Vi forventer å være tilbake i Skredderveien kl.18:00.  

Her koser vi oss med grillmat, kåring av «publikumsfavoritten» og selvfølgelig Porsche Quiz.  

Vi avslutter kvelden med premieutdeling.  

 

Deltaker avgiften for dette treffet er Kr. 350,-  Dette dekker mat, slalomkjøring og premier.  

Påmelding sendes på mail til – ostfold@porsche-club-norge.no - senest 15. august.   

Vel møtt til nok et fantastisk Porsche - Treff - med masse godt humør og forhåpentligvis 
strålende sol:-)  

 

Søndag:  

Kjører vi parade til Rudskogen for de som ønsker å delta på PCN kjørekurs.  

 

Påmelding til kjørekurset gjøres på vanlig måte via sentral terminliste. 

Vi anbefaler så mange som mulig å være med på dette kurset.   


