Lördagen den 9:e juni blir det stort 70-årskalas med Porsche. Vi från Porsche 356
Klubb, Porsche Club Sveriges östra och västra region, Porsche Center Göteborg,
Porsche Center Borås och Porsche Service Center Linköping bjuder tillsammans in
dig för att uppleva högtiden med en stor skara av Porsche- och
sportbilsentusiaster.
Porsche har under sin livstid tillverkat sportbilar med en stor variation och vi kommer med hjälp av dig
som äger en Porsche, som representerar denna variation, att arrangera en utställning i
Munksjömagasinen i Jönköping. Dessutom kan vi garantera många speciella modeller bland deltagarna,
så var med i "peoples choice-tävlingen" där det kommer utses vinnare för varje årtionde. Vi kan också
utlova flera mycket speciella/unika Porsche 356:or som är just den modell som var den första
bilmodellen som Porsche gatregistrerade 1948.
Varmt välkommen!

Vi startar firandet på våra center med jubileumserbjudande och självklart tårtkalas.
Därefter kör vi utvald roadtour från respektive center, för att tillsammans njuta av
körglädjen med Porsche, som leder till Munksjömagasinen. Förutom bilutställning,
filmvisning, mingel och prisutdelning erbjuds det grillparty.
13:00 - Samling på Porsche Center Göteborg,
Porsche Center Borås och Porsche Service
Center Linköping.
14:15 - Roadtour till Munksjömagasinen.
Fr.16:15 - Bilutställning, filmvisning, grillparty och
mingel.
18:30 - Ceremoni med prisutdelning.
20:00 - Bilutställning avslutas

Hjälp oss gärna med att sprida denna aktivitet till vänner och bekanta. Oavsett om de har
Porschemodeller som kan vara passande för bilutställningen eller om de bara önskar komma för att titta
så är alla välkomna.
Önskar du övernatta i Jönköpingstrakten rekommenderar vi John Bauer Hotell och Vox Hotel.

Kontaktpersoner:
Bilar för utställning: Joakim Adolfsson 0735-252 317 eller joakim@jateknik.com
Allmänna frågor: Per Johansson 0735-190 130 eller per.johansson@porsche-boras.se

Firman Dr. Ing. h. c. F. Porsche GmbH grundades redan 1931 och under de första åren ägnade man åt
att konstruera tekniska konstruktioner samt bilar åt andra tillverkare. I slutet av 30-talet konstruerades
det som kom att bli urfadern och genbanken för alla efterföljande Porsche-modeller, Porsche Typ 64,
allmänt kallad "Berlin-Rom wagen".
Men det är 8 juni 1948 som brukar räknas som födelsedatum för biltillverkaren Porsche, då
registrerades den första bilen av modell 356. Porsche 356 väckte stor uppmärksamhet på bilsalongen i
Genève 1949 och kom i serieproduktion 1950. Porsche 356 byggdes ända fram till 1965 och ersattes av
den mycket modernare 911'a modellen.
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