
                                                                                   
 

 

 

  
Ny flot gave til DaSK 
 

Henny Nielsen fra Grenå har doneret 2 G’en OY 

AIX til DaSK, flyet har tidligere tilhørt Henny’s nu 

afdøde mand Berndt Nielsen. 

Flyet har gennem de sidste cirka 15 år været 

opbevaret i en nedlagt kostald på Per Olsen’s gård 

tæt ved Mørke på Djursland. 

 

Den 13. juli kørte Bjarne Mortensen og 

undertegnede mod Mørke hvor også Henrik Vang 

Hansen havde lovet at give møde. 

 

Med lidt møje og besvær fik vi læsset og surret 

flyet på en lidt “træt” trailer, valgte derfor at tage 

de små veje tilbage til Arnborg da vi helt sikkert 

havde været en lækkerbisken for enhver færdsels 

betjent. Turen tog ikke mindre en tre timer. 

 

Under opholdet hos Per Olsen og familie blev vi 3 

gutter fra DaSK fyrsteligt behandlet lige fra en 

flyvetur med gården’s  UL fly ført af Per’s søn til et 

dejligt kaffebord med tilhørende kager. 

 

Dagen efter hjemkomst til Arnborg blev 2 G’en 

grundigt rengjort, bag snavset gemte der sig et 

fint fly i absolut rimelig stand alderen taget i 

betragtning. Desværre er stræberne til haleplanet 

samt stødstænger til krænge ror pist forsvundet, 

ligeledes er tilhørende papirer til AIX bortkommet. 

 

Vi har lovet Henny og hendes datter Karin at passe 

godt på flyet samt at flyet bliver navngivet 

“BERNDT” efter endt restaurering. 

 

Klaus Degner 
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Smånyt 
 

Nu da lørdagsflyvningerne er vel overstået 

nærmere vinteren sig. Lørdagsflyvningerne bliver 

nu afløst af lørdagsarbejde hver anden lørdag. På 

nogle lørdage vil der blive afholdt små kursus i 

f.eks. korrekt sikring af bolte, lim kursus mm. 

med en varighed på et par timer. Mere herom 

senere.  Der vil altid være et medlem til stede der 

ved hvad der skal laves. Første arbejdslørdag 

bliver den 10. oktober. 

 

Gö’en er ved at ligne en flyver. Kroppen og ror 

er blevet malet, og vingerne er blevet sendt til 

maler. Flot bliver den. 

    
 

Tirsdag den 1.9 blev der pakket fly til den årlige 

Lønstruptur. Så venter vi bare på den rigtige vind. 

    
 

På torsdag den 10.9 kl 20:00 på DR1 besøger 

Anne og Anders - Dieter Betz.  


