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Flyvning med beboerne fra friplejehjemmet Højbo i Arnborg.
Tirsdag den 8. september blev den årlige flyvedag for Højbo
afholdt. 10 beboere fik mulighed for at prøve at svæveflyve til
stor begejstring.

Arbejdslørdage
For at give de medlemmer der ikke har mulighed for at være på
Arnborg om tirsdagen, vil der hver anden lørdag fra den 10.
oktober være mulighed for at give en hånd med. Der vil altid
være et medlem tilstede, som har et overblik over
arbejdsopgaverne. På nogle lørdage vil der tillige blive afholde
nogle små kurser af et par timers varighed i f.eks. i sikring af
bolte, lim og lærred kursus mv. Mere herom senere.
Medlemsmøde
Lørdag den 24. oktober vil der blive afholdt et medlemsmøde på
Arnborg fra kl 1000 – 1600. Nærmere info følger.
Se DaSK kalenderen ved at klikke her
Donationer
Fra Steener Leander har vi modtaget nogle instrumenter, bla en
tysk højdermåler fra 1942, samt en barograf.

Bocian FFX export
Tirsdag den 15. september begyndt FFXs lange rejse til Serbien,
forsvarligt viklet ind i King size husholdningsfilm. Flyet blev solgt
den 02.04.2020 men pga Corona kunne det ikke blive afhentet,
da det var næsten umuligt for køber at få indrejsetilladelse til
Tyskland. De lykkedes dog til sidst, dog ingen tilladelse til at rejse
ind i Danmark. Flyet blev derfor leveret på Flensborg Flyveplads
den 16.09.2020 hvor køber stor klar til den 1895 km lange tur
hjem igen. Flyet er nået frem i god behold.
Göen
Göen er nu færdigmalet og blevet opspændt så de sidste detaljer
kan færdigøres. Flot er den blevet.

Fra Vagn Baad Christensen og Kjeld Pedersen har vi modtaget
nogle instrumenter der har siddet i OY-XGO, SH HS4 Cirrus 75B

DaSK takker for de fine gaver.
Ka-7, XFD
Ka-7eren er ved at få den store tur så den kan blive flyveklar.
Vingeren er godt på vej, der forestår en del limearbejde. Kroppen
er taget ned fra loftet for at få et overblik over hvor meget
arbejde der skal udføres før at den er flyveklar.

Lønstrup Træf
Hvert år i september måned afholdes der Lønstrup Træf, hvor
der mulighed for at flyve på skræntvinden. Desværre var
vejrguderne ikke med os i år, så derfor blev der ingen
skræntflyvnings på Lønstrup i år. Men til næste år...… 
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