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Rapport för verksamhetsåret 2021 
PCSR bedriver racing och utbildningsverksamhet inom bilracing. PCSR är medlem i SBF (Svenska 
Bilsport Förbundet). 
 
PCSR skall erbjuda sina medlemmar klubbracing, under namnet Porsche Sports Cup Scandinavia med 
en komplett serie och tidsträning under sommarhalvåret. Vi har normalt två race i våra grannländer 
Norge och Finland som ingår i vår skandinaviska serie och som arrangeras av respektive 
hemmaklubb. Under Corona pandemin blev det tyvärr ingen tävling i Norge. 
 
Vi har haft ett samarbetsavtal med Porsche Club Sverige där vi som racingavdelning skall 
tillhandahålla möjligheter att utvecklas som förare inom Porsche familjen. Som exempel erbjuder vi 
utbildningar och licenskurser för PCS medlemmar. 
 
Vi har haft 221 stycken medlemmar under verksamhetsåret (238 stycken år 2020). 
 
Vi har haft följande banaktiviteter 
P.g.a. Corona pandemin fick flera arrangemang flyttas eller ställas in men följande genomfördes. 
Tävling 5 & 6, Mittsverigebanan, 5 juni 
Tävling 7 & 8, Gelleråsen Arena, 10-11 juli 
Tävling 9 & 10, Scandinavian Raceway, 7 augusti 
Final & Michelin Trophy, Mantorp Park, 4 september 
 
Övrig verksamhet. 
Klubben arrangerade en licenskurs på Kinnekulle Ring den 10 april samt en på Gelleråsen 10 juli. 
Den planerade racegalan i februari var vi tyvärr tvungna att ställa in men istället arrangerades en 
årsfest efter årsmötet på Gelleråsen Arena. 
 
Styrelsearbetet 
Styrelsen har haft 11 stycken möten under verksamhetsåret och har haft fokus på att försöka 
genomföra planerade aktiviteter samt förbättra kvalitén och utförande av dessa. Styrelsen har också 
tagit hjälp av flera i klubben för en del av arbetet och uppskattar insatserna stort. 
 
Styrelse har bestått av  
Ordförande,   Peter Gustafsson 
Sekreterare   Thomas Gustavsson  
Kassör   Gilbert Svensson (avgått under året)  
Ledamot   Sven Eric Holm 
Ledamot   David Bengtsson 
Ledamot   Peter Nilsson 
Ledamot   Ingemar Persson 
 
Suppleant    Robert Persson Östlund 
Suppleant   Marcus Andersson 
 
Valberedning   Jack Höglund 
Valberedning   Marcus Gattinger 
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