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Gö’en 
Flyet er blevet vejet ud og stafferinger er blevet påsat. Og så er der 
stadig nogle små detaljer der skal færdiggøres, samt det store 
papirarbejde før den første flyvning.  

 
 

Ka-7, XFD  
 
 
 
 
 
 
 
Rhön spillet 
Motoren er blevet færdig og har været prøvekørt. Der var et par 
pakninger der ikke holdt vand, så de skal skiftes. Tromlen og wirestyret 
er blevet rustbehandlet.  
 

Delfinen, DYX 
Som længe har været færdig restaureret er ved at blive gjort klar til at få 
udstedt luftdygtighedsbevis. Der mangler ”bare” papirarbejdet. 
 

Lehrmeister, BAX 
Flyet er ved at blive klargjort, men det viste sig at halen var svært 
angrebet af råd, så Ove har snittet en fin ny. 

 
 

Isolering af porte 
 
 
 
 

 
Færdigisolering af hangaren 
Norlys Vækstpulje har bevilget kr 42.000 til færdigisolering af hangaren. 
Det siger vi tak for.  
Sammen med de penge der er øremærket til færdiggørelsen af 
hangaren, ser det ud til at projektet kan færdigøres. Der er nu ved at 
blive indhentet tilbud hos forskellige tømrermestre.  

Nytårshilsen 
Bestyrelsen vil gerne ønske alle et rigtigt godt og oplevelsesrigt nytår. 

 
 

Gaveordningen 
Rigtig mange medlemmer har i år benyttet sig af gaveordningen, og der 
er blevet indbetalt kr. 141.700. Vi siger mange tak for alle beløb, der vil 
blive forvaltet med omhu.  
 

Arbejdslørdage  
Husk der er stadig lørdage, hvor der er medlemmer tilstede der kan 
vejlede og give gode råd i restaurering af vores fly.  Der er altid plads til 
en hånd mere. 
 

DaSK kalender 
Medlemsmøde og generalforsamling bliver afholdt søndag den 7. marts 
2021. Mere information kommer senere. Forbehold tages for Corona 
restriktioner. Se DaSK kalenderen ved at klikke her 
 

Flyvestatistik 2020 
Reg Flytype Timer Spil  

starter 
Fly  

starter 
Stræk 
sntal 

Stræk 
 km 

OY-ARX 2G 6 84 0   

OY-BOX Bergfalke 7 23 4 1 140 

OY-BYX K6-Cr 1 0 1   

OY-DCX Foka 23 0 15   

OY-DWX Pirat 14 0 5 1 260 

OY-EXJ ASK-13 61 401 10   

OY-FVX Bocian 8 0 8 1 2 

OY-MMX LS1-0 9 0 5 1 240 

OY-MUX MÜ13-d 4 2 1   

OY-XAY Lehrmeister 13 9 18   

OY-XCN Jaskolska 9 0 6   

OY-XED L-Spatz 7 0 3   

OY-XEF Olympia 2 0 1   

OY-XEO K2-b 17 10 23   

OY-XEI Zugvogel IIIb 18 1 5 1 110 

OY-XFA Polyt III 8 15 11   

OY-XWL Kranich II 13 30 12   

I alt  220 575 128 5 752 
 

Brevkasse 
Da medlemsmøde blev aflyst pga. af Corona, er der på hjemmesiden 
blevet oprettet en blog, hvor der kan skrives kommentarer ind til en 
Brevkasse. Bloggen finder du på den lukkede del af hjemmesiden. Her er 
der oprettet et menupunkt der hedder Medlemsmøde. Her kan du læse 
mere om hvordan du kan kommentere de enkelte punkter på det aflyste 
medlemsmøde.  

 
 

Nyt fly i DaSK flåden 
Bornholms Flyveklub har doneret deres flotte Lehrmeister OY-BAX til 
DaSK. Læs hele historien på hjemmesiden ved at klikke her. 
 

Støt 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. 

Det går fremad med renoveringen af 
Ka-7’eren. Kroppen er blevet slebet, 
rengjort og korrosionsbehandlet. 
Krængerorene er blevet strippet og er 
nu under kærlig behandling.  

 

Portene er blevet færdigisoleret. Bjarne har 
været i gang med malerrullen, så nu står de 
flotte lysegrå. 
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