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Au2Parts Michelin Nordic AB

Porsche Club Danmark har derudover rabataftaler med en række leverandører 
og andre samarbejdspartnere. 

Porsche Club Danmark er sponsoreret af:

Velkommen i 
Porsche Club 
Danmark:
Scan koden med din smartphone eller 
tablet og meld dig ind i Porsche Club 
Danmark. www.pcd.dk

Scan koden med din smartphone 
eller tablet og vær med i vores
Facebook-gruppe.

Velkommen i 
vores Facebook-
gruppe:

www.pcd.dkwww.pcd.dk



Hvem er Porsche Club Danmark? Årets gang i Porsche Club Danmark

Januar-Februar: GoKart

Marts: Skitour til Italien

April: Trackday på Ring Knutstorp i Sverige 
Rally og Generalforsamling med overnatning

Maj: Trackday på JyllandsRingen og Classic 
Race Århus

Juni: Slalom Cup – på køreteknisk anlæg 
(lær din Porsche bedre at kende på en 
manøvrebane).

Tur til Le Mans og Alpetur til Italien

August: Trackday 
på Sturup Raceway, 
Copenhagen Historic Grand 
Prix, Kørsel for Riget

September: Trackday på Padborg Park, 
Kørsel for Riget

Oktober: Virksomhedsbesøg (sidst hos 
Porsche Centrum, Køge og Holger Windsløw, 
Jylland)

December: Julehygge med banko (Sjælland 
og Jylland)

Ud over en godt pakket kalender med 
arrangementer for enhver smag, hvor venner 
og familie også kan deltage, opstår der en 
masse events uden for klubbens regi. F.eks. 
mødes en masse Porscher ved Olivers Isbar 
i Skovshoved hver 4. onsdag om sommeren. 
Se mere på vores hjemmeside www.pcd.dkPorsche Club Danmark støtter børneafdelingen på Rigshospitalet

Porsche Club Danmark (PCD) er anerkendt af PORSCHE AG, SMC i Danmark og vi er del 
af et internationalt Porsche Club netværk. PCD er klubben, hvor alle modeller af Porsche 
– nye som klassiske – er velkomne.

Porsche Club Danmark er en landsdækkende klub for alle, som har interesse for Porsche 
og for personer som ejer et køretøj af mærket Porsche. Det er dog ingen betingelse, at 
eje en Porsche for at blive medlem af PCD.

Vi tilstræber i løbet af året at lave arrangementer, der tilgodeser alle biltyper samt 
temperament.


