
Ib Wienberg, entertainer, sprechstallmeister, pin-up man, vejrprofet og pilot, på vej hen til næste 
forventningsfulde gæst
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Nabodagen tirsdag 18. juni
Tirsdag den 18. juni havde vi – jeg 
ved ikke for hvilken gang – den 
årlige nabodag, hvor vi i DaSK 
flyver med beboerne fra Fripleje-
hjemmet Højbo i Arnborg.

Per Enggaard havde som altid 
forberedt dagen og både spillet, 
wirehenter, traktor og vores nye 
Ferrari golfvogn stod klar udenfor 
hangaren fra morgenstunden. 

Udenfor stod også K-13, 2G, 
Lehrmeister og de mange DaSK 
medlemmer, som var alle vegne 
for at få dagen til at forløbe så 
fint, som den gjorde. Der skal en 
15 – 20 medlemmer til at betjene 
spil, wirehenter, flyhenter og start- 
afvikling sådan en dag, samt til 
at få vores ikke helt unge gæster 
kørt til flyene og få dem sikkert 
installeret.

Dansk Svæveflyvehistorisk Klub 
(DaSK) er stiftet i 1988 og har sit 
hjemsted på Svæveflyvecenter 
Arnborg.

Klubbens formål er kort beskrevet 
at sikre, at svæveflyvehistoriske 
værdier bliver istandsat, opbevaret og 
vedligeholdt på forsvarlig måde.
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Morgenbriefing. Fly og andet udstyr gøres klar.



2G OY-AVX 2G OY-AVX

2G OY-AVX

Han har da glemt at stille højdemåleren

Hjælpegrejet er i orden
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Danmark – Sverige 
Det ligner overskriften til en 
landskamp, men det er det ikke. 
Det er vores 2G OY-AVX, der 
skal på ferie i Sverige.

Den 6. juli drager Birgitte & 
Jørgen til Ålleberg med den 
sølvfarvede 2G på krogen. Her 
vil AVX deltage i en sommer-
lejr, arrangeret af Segelflygets 
Veteransällskap.

Vejret var også med til at gøre 
det til en god dag. Varmt og en 
flot himmel med lidt termik. På et 
tidspunkt lå K-13 (Erik Jensen) og 
2-G (Morten Stoltze), begge med 
gæster, i en fin boble over plad-
sen. Jeg sluttede selv, da gæste-
flyvningerne var afviklet, med at 
flyve en dejlig tur i Lehrmeisteren 
med Pjuk – indtil han nævnte, at 
vi jo ikke skulle komme for sent til 
eftermiddagskaffen!

God nabodag, god dag for vores 
(hele Svæveflyvecenter Arnborgs) 
forhold til Arnborg by og også en 
god dag for beboerne på Højbo, 
som i stort tal besøger os hvert år.

Den journalist, som sidste skrev 
en meget stor artikel i Herning 

Folkeblad, kom forbi igen i år, og 
sidste år var vi også i TV Avisen 
med et flot indslag. Højere kan 
ingen nå i denne verden!

En af dem jeg fløj med, var en ri-
melig frisk dame på 102 år! Nogle 
af de ansatte fortalte, at et billede 
af hende og mig i Lehrmeistren, 
hænger bag på lågen i hendes 
skab.

Lehrmeisteren og jeg er noget 
stolte af at nu være pin-up’er i 
vistnok flere af skabene på Højbo.

Glæder mig til at flyve med hen-
de – og de andre beboere – igen 
næste år.

Ib Wienberg

Nabodag

Aftalen kom i stand under dette års 
AEROMESSE i Friederickshafen, 
hvor Jørgen mødte Bernt, sekretær 
i SV. Vi ønsker vores udsendte en 
god ferie, OY-AVX returnerer til 
Gesten den 12. juli, hvor Kolding 
Svæveflyveklub har lånt 2G’en til 
deres sommerlejr. SV har også 
udtrykt ønske om at besøge DaSK 
i år, og den 25. juni deltog Bernt i 
vores ugentlige arbejdsdag.

SV sender en delegation på 9-12 
personer til Arnborg Old Timer i 
dagene 10 – 13 august, og har sand-
synligvis et veteranfly med.
Vi glæder os til at vise vores facili-
teter til vores svenske venner.

Klaus Degner



Til de videbegærlige 
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”Ålleberg – De kan stole på at det 
gibber i enhver svensk Svæve-
flyver, naar han hører det Navn. 
Ålleberg er den svenske Svæ-
veflyvnings Højborg, den Kgl. 
Svenske Aeroklubs Svæveflyve-
skole, og den ligger paa Toppen 
af det smukke og sagnrige Ve-
stergötabjerget” 

Citatet er fra Jöran Forsslund’s bog 
Svæveflyvning, udgivet i 1946 
af det Danske Forlag. Bogen var 
nærmest en bibel for svæveflyvere 
i fyrrerne og halvtredserne. 

Ålleberg plateauet (ca. 325 meter 
over msl.) ligger få kilometer 
sydøst for Falköping, der ligger ca. 
100 km nordøst for Göteborg, mel-
lem søerne Vänern og Vättern.

Det er redaktørens mål at Da-
SKnyt udkommer otte – ti gange 
om året, så vi er sjældent først 
med de sidste nyheder, men vi 
vil ofte være sidst med de første 
nyheder!

Ny hjemmeside 
En gammel nyhed: Den nye 
hjemmeside kom i luften 25. juni, 
og efter et par få justeringer af 
teknikken, er det blot at logge på: 
www.dask-vgc.dk

At logge ind på ”For medlemmer” 
kræver brugernavn og adgangsko-
de, og de koder har alle medlem-
mer af DaSK modtaget.

Bestyrelsesreferat nr. 95 og nr. 
96 ligger på hjemmeside un-
der ”For medlemmer”, under 
”Klubforhold”, under referater.              

(Der går nok nogle dage inden 
referaterne kan ses. Teknisk re-
daktør holder ferie).  

Det grå guld var mødt op til DaSK generalforsamlingen d. 10. marts 2019.
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Resumé fra DaSK general-

forsamlingen d. 10. marts 2019

Referatet i sin helhed (7 sider, 

inklusive årsberetning, regnskab 

og budget for 2019), findes på 

hjemmesiden, når den er klar.

Da formanden, Johannes Lyng, 

befandt sig på den anden side af 

jordkloden, bød Bent Holgersen 

de 39 fremmødte medlemmer 

velkommen, og foreslog Frank 

Drinhaus som dirigent. Frank blev 

énstemmigt valgt og konstatere-

de, at GF var behørigt indkaldt og 

beslutningsdygtig.

Da Johannes stadigvæk var på den 

anden side af jorden, forelagde 

Bent bestyrelsens beretning, der 

blev énstemmigt godkendt.

Så blev det kassereren, Niels 

Peder Møllers tur. Niels Peder 

gennemgik regnskaber og budget 

for DaSK og DaSK-Fonden. Begge 

dele blev énstemmigt godkendt.

Næste punkt på dagsordenen var 

valg til bestyrelsen. Til bestyrel-

sen var Johannes Lyng og Klaus 

Degner på valg; de blev begge 

genvalgt med applaus. (Applaus 

er et finere ord for klapsalver). 

Anders Mølgaard ønskede ikke 

genvalg som suppleant og besty-

relsens kandidat, Søren Lyngkjær, 

blev herefter valgt énstemmigt.
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Arnborg Oldtimer 10. august – 18. august 2019
Vi flyver alle dage med DaSK fly i det omfang 
vejret tillader. Gæster med fly, der er bygget af 
træ, lærred og måske stålrør er velkomne. Er det
mod forventning ikke flyvevejr, arrangerer vi 
udflugter til flymuseet i Stauning, Autogalleriet i 
Herning og andre spændende steder. 

Vi mødes ved ni tiden til en kop kaffe og en snak 
om dagens muligheder. 

Vagthavende flyveleder deltager i Arnborg brie-
fing kl. 10.00 (andre må også gerne være med) 
og derefter holdes der briefing i DaSK’s klublo-
kale, hvor fly og opgaver bliver fordelt, og hvis 
vejret tillader det, bliver en opgave udskrevet.

Fællesspisning og andre aktiviteter aftales ved 
dagens briefing.

Tilmelding er ikke nødvendig, og der er ingen 
deltagergebyr.

Oldermand: Per Enggaard
Vejrprofet og opgaveudskriver: Ib Wienberg 

Priser:
•  Flyslæb til 1500’: 230 kr., spilstart: 50 kr.
 Flyvning i DaSK fly:
•  DaSK medlemmer betaler 50 kr. for de første  
 10 min, derefter 2 kr./min.
•  DsVU medlemmer betaler 75 kr. for de første  
 10 min, derefter 2 kr./min.
•  Gæstestarter koster 150 kr. for de første 
 10 min, derefter 2 kr./min.

Frivillige, der gerne vil hjælpe til én eller flere 
dage, melder sig til Niels Peder Møller på adres-
sen: npm@nielspeder.dk

Grunau Baby

Resterne af den gamle Rhönlerche 
OY-XAB

Ild i grillen

K-132G

Fartøjschef på DaSK fly
For at fungere som fartøjs-
chef på DaSK fly, skal man 
være medlem af DaSK, 
aktivt medlem i en anden 
klub og i grønt område. Er 
man ikke i grønt område, 
kræver det normalt en 
checkstart, inden man får 
lov til at flyve son fartøjs-
chef. Er man medlem af 
DaSK, men ikke aktiv i en 
anden klub, må man flyve 
som passager.

Sankt Hans aften 
på Arnborg


