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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.

2019 var et mulehår fra at være det vådeste år nogensinde i de 135 år, hvor
der er foretaget systematiske meteorologiske målinger i Danmark. Det våde
vejr lagde dog ingen dæmper på aktiviteterne i DaSk.
Billederne fra side 3 til 7 giver et tilbageblik på det forgangne år, og er forhåbentlig til inspiration til nye og spændene oplevelser i DaSK-regi i 2020.
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Verner Lund i aktion på Arnborg i august 2019

Verner Lund og Ib Wienberg efter at have sat en ny Danmarks rekord.

En hædersmand er gået bort

Verner Jeppesen Lund 1944 – 2019
Den 17. oktober døde Verner
Lund – 75 år gammel.
Verner var midt i den måske bedste
tid i sit liv, han havde netop været
på endnu en udlandsrejse med sin
familie, han havde lavet en række
instruktørflyvninger med klubkammerater fra SG-70 og han var med
en god ven på jagt i sin egen skov
for at se, om de kunne skyde et
krondyr til at supplere fryseren, da
han blev utilpas – og døde i ambulancen på vej derfra.
Det er vanskeligt at skrive nogle
ord, som giver et rigtigt billede af
Verners liv. Vanskeligt fordi Verner
var min gode ven ¬- han var alles
gode ven - og vanskeligt fordi
Verner sjældent satte ord på sine
bedrifter og sit eget værd, men en
lille smule har han dog fortalt.
Verner var lært tømrer og arbejdede i mange år som rejsemontør for
dørfabrikken Jutlandia. Selv sagde
han, at han ikke talte fremmede
sprog, men hans arbejde bragte
ham nogle gange langt udenfor
riget og Verner var også omkring
de fremmede sprog mere beskeden
end nødvendigt.

Gennem hele sit liv har Verner
været en ivrig svæveflyver. Han har
været medlem af flere af de midtjyske svæveflyveklubber og han
var også en tid formand for en lille
klub i Sdr. Felding. Den lille klub gik
så ind i en sammenlægning med
SG-70, og Verner fløj derefter i
Arnborg som medlem af SG-70.
Verner havde gennem tiden flere
svævefly eller parter i svævefly –
en Vasama, en St. Libelle, en Cirrus
75, en Ventus C og vist mange flere forud for disse, men Verners lyst
stod over alt andet til skolingen,
til oplæring af nye piloter og til de
kontrolflyvninger med klubkammerater, han netop havde lavet endnu
nogle af i dette efterår.
Fem år i forlængelse af hinanden
fra 2013 var Verner og jeg på et 2
ugers besøg i Tocumwal, Australien
og fløj på den lokale Janus CT. Vi
havde nogle fantastiske oplevelser
på et dejligt sted og var blandt de,
der efterhånden blev gode venner.

Verner var en ønskepartner på disse
ture, altid rolig og ligevægtig og
vores gode supplement af hinanden
gav os også en enkelt dansk rekord
der ude.
Ved siden af svæveflyvningen, stod
Verners lyst til jagten, ofte i skoven
ved Haderup og nogle gange hos
en god ven i Litauen, til udlandsrejserne og over det alt sammen – til
sin familie.
Vore tanker går nu til Verners
hustru Lis, til deres to børn, Per og
Tina og til børnebørnene.
Verners liv sluttede pludseligt og alt
for tidligt, men til gengæld midt i
alt det, som Verner satte pris på –
flyvningen, jagten, skoven, rejserne
og ikke mindst familien.
Æret være Verner Jeppesen Lunds
minde / Ib Wienberg

Redaktøren beklager dybt at mindeordene om
Verner Lund ikke kom med i DaSKnyt Nr. 6.
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DaSK kalender 2020
08. marts

Ordinær generalforsamling på Arnborg.
Indkaldelse og dagsorden udsendes særskilt.
19. marts
Ikast Aktivitets Center kommer på besøg.
Flyreservationer: 2G, K-2 og K-13.
09. juni
Nabodag. Flyvning med beboerne fra friplejehjemmet
Højbo i Arnborg. Flyreservationer: 2G, K-2, K-13
og Lehrmeister.
19. - 23. juni
Sankt Hans Rally. Indbydelse udsendes senere.
08. - 16. august Arnborg Oldtimer Gliding.
Indbydelse udsendes senere.

2019 i billeder

Januar og februar gik med at isolere 2/3 dele af hangaren. Sidste 1/3 del er
planlagt til vinteren 2020/2021.

”Æmuka” gøres klar til sæsonen
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Pawnee og Lehrmeister i duet

Har Ove Hillersborg mon stået i lære hos Jørgen Klevin?

Tirsdag er fast arbejdsdag. Til frokost er der én øl til deling.

Klubbens SG-38, OY-BFX, i spilstart.
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Hooden på Mü-13E minder mest af alt om en hårtørrer fra trediverne.

Lehrmeister på finale

Foka på kort finale.

Ka-6CR på meget kort finale.
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Gö 4’ren er ikke for de bredskuldrede.

Jens styrer, Klaus lider! (Brødrene Degner).

Ka-2, OY-XEO, populært nyt fly i DaSK-flåden.

Efter en total restaurering er Polyt III snart klar til at komme i luften.
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Tusindvis at timer er brugt på restaureringen af Gô 4.

Alle smiler efter endnu en vellykket prøvesamling af Gö 4.

Ren nostalgi: Birkerød Flyveklub i 1958. 2G’en og Delfinen ejes nu af DaSK.

Julegave til svæveflyveren, der har alt! Ombygget (mishandlet) Mucha Standard med motor (ikke indtrækkelig) og næsehjul!
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