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Göen 
Göen har fået registrering påført og er ved at få færdiggjort de sidste 
detaljer. 

 
 

Ka-7, XFD  
Renoveringen af Ka-7 er godt i gang. Kroppen har vist sig at være i sådan 
en stand, at det vil kræve et større arbejde at gøre den flyveklar. Tyren 
er taget ved hornene og kroppen vil derfor, i lighed med vingeren, få 
den store overhaling, så vi ender med en næsten ny Ka-7. 

  
 

Rhön spillet 
Spillet er nu skilt totalt af, og næsten alle delene er sendt til 
sandblæsning og maler. Motoren er samlet og malet, men der mangler 
de sidste detaljer. 

             
        Næsten klar motor                                          Det er ikke nemt at se, men et spil er på vej til maler 

 

Delfinen 
som længe har været færdig restaureret er ved at blive gjort klar til at få 
udstedt luftdygtighedsbevis.  

 
 

Isolering af porte 
Portene er ved at blive isoleret med flamingo, som bliver forstærket 
med glasvæv, der så bliver malet. 
 

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.  
 

DaSK kalender 
Se DaSK kalenderen ved at klikke her 
 

Donationer 
Rettelse, det er Jan Bagge der har doneret instrumenter og kranen er 
doneret af Finn Jensen. 
 

Bo Christiansen fra Bornholm har foræret os en Ka-6BR OY-AJX. Flyet er 
delvist restaureret, men Bo har ikke tid til at færdiggøre projektet da 
han er ved at restaurerer en KZ-VII. Flyet bliver leveret til foråret. 
 

Tak for gaverne. 
 

OY-FIX på Hangar 2 
Olympiaen er udlånt til Hangar 2 på Værløse og er blevet nu ophængt 
der. 

             
           Kør ind – kør ind – kør ind                                                    Mon der er termik? 

 

 
 
 

Du kan også støtte DaSK hver gang du tanker 
Vi har lavet en af aftale med OK der betyder, at hver gang du tanker 
med OK benzinkort eller OK’s app støtter du DaSK med 5 øre pr liter 
tanket brændstof. Klik på logoet  og bestil dit nye benzinkort. 
Klik her for at læse mere om aftalen. 

 
 

DaSK og Corona 
Der er stadig arbejdsdag om tirsdagen. Vi mødes og passer godt på 
hinanden. Der arbejdes i små grupper, to-tre mand, med rigtig god 
afstand. Der er sat bord og stole op i det ”nye” værksted, så til kaffe og 
frokost er vi delt op i to grupper. 
 
Du ønskes en glædelig jul og godt nytår 

 
Gæt hvor mange pærer der er anvendt.  

Det er tid at tænke på en gave til DaSK 
Det er muligt via Dansk Svæveflyver Unions (DSvU) 
gaveordning med skattefradrag, at indbetale en gave 
til DaSK. Det er tid nu, klik her og se hvordan. 
Gavebeløb skal være indbetalt på DSvU’s konto senest 
15. december. 
 
 

 

mailto:dasknyt@dask-vgc.dk
https://www.dask-vgc.dk/DaskNy/
https://www.dask-vgc.dk/DaskNy/index.php/kalender
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https://www.ok.dk/privat/produkter/benzinkort
https://www.ok.dk/privat/produkter/benzinkort
https://www.dask-vgc.dk/DaskNy/images/DaSK/DivDokumenter/Gavedokument/Gavedokument2020.pdf


 
 

 

     
 

Indbetaling af gave 2020 
 

 

Undertegnede_____________________________ CPR-nr_________-______ 
 

Adresse         ___________________________________________________ 
 

                    ___________________________________________________ 

 
                    ___________________________________________________ 

 
 

Indbetaler herved kr.   , der udgør gave til Dansk Svæveflyver    
Union i  henhold til ligningslovens paragraf 8 a, minimum kr. 200,-  

Beløbet indsættes på Dansk Svæveflyver Unions konto, reg. 2210 konto 5980  
100709 eller MobilPay nr. 97430  

 
Jeg skal samtidig indstille til Dansk Svæveflyver Union, at gaven anvendes til:  

Dansk Svæveflyvehistorisk Klub istandsættelse af historiske svævefly. 
 

 
 

  Dato:        Underskrift:       _____    

 
 

Attest fra Dansk Svæveflyvehistorisk Klub: 
Ved Dansk Svæveflyver Unions videregivelse af ovennævnte gave, bekræfter vi  

at vi vil anvendte gave som ønsket af gaveyderen og vi bekræfter at vi vil sende  
Dansk Svæveflyver Union klubbens årsregnskab, hvoraf anvendelsen vil fremgå. 

 
 

 
Dato  ___Underskrift _____    
         (Johannes Lyng, formand for Dansk Svæveflyvehistorisk klub) 

 
Denne formular indsendes til Dansk Svæveflyver Union, Fasterholtvej 10,  

7400 Herning.  E-mail: dsvu@dsvu.net 
 


