Nr. 13 • april 2021
Medlemsmøde og generalforsamling NY DATO – igen igen
Da det ikke ser ud til at Corona forsamlingsforbuddet bliver
ophævet inden den 25. april, er vi igen nødsaget til at flytte
medlemsmødet og generalforsamling. Denne gang til søndag
den 30. maj 2021. Mere information kommer senere. Der tages
stadig forbehold for Corona restriktioner.
DaSK kalender
Se DaSK kalenderen ved at klikke her

Fly på Egeskov Slot
Egeskov Slot har bygget en ny kæmpe hal, fuld isoleret og
opvarmet. Hallen skal rumme en temaudstilling der bl.a.
omhandler luft. Og til det formål blev DaSK spurgt om vi havde et
par fly de kunne låne. Yes, En K8-b, OY-XFK og en Baby OY-BCX
blev fragtet til Egeskov, og som de første udstillings objekter blev
de hejst til vejrs i den 18 meter høje hal.

Ka-7, XFD
Velux Fonden har bevilget kr. 100.000,- til at få 7’veren i luften
igen. Det er vi meget glade for og siger tusind tak. Så nu er det
fuld fart på projektet.
Ka 2, XEO
Det går fremad med genopbygningen af Ka 2’eren. Der er
fremstillet en jig så kroppen og halesektionen kan fixeres og blive
forenet.

Rhön spillet
Også på Rhön spillet arbejdes der. Bunden er lagt kan man sige
idet hjulene er monteret og der arbejdes nu med at få tromlen
på plads.

Føniks Posten
Føniks Posten er nu sendt til alle medlemmer med posten. Har
du ikke modtaget dit eksemplar er din adresse muligvis ikke
korrekt i medlemssystemet. Du kan kontroller din postadresse
ved at klikke på dette Link.
Send en mail til medlemsliste@dask-vgc.dk med din nye adresse,
så bliver bladet eftersendt til dig.
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DaSKnyt udgives af:
Dansk Svæveflyvehistorisk Klub
Svæveflyvecenter Arnborg
Fasterholtvej 10, Arnborg
7400 Herning

Støt DaSK hver gang du tanker
Vi har lavet en 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.
Til betaling kan enten vælges at anvende OK’s benzinkort/app
eller tilknytte et dankort til aftalen. Dankort er gebyrfri.
Klik her for at læse mere om aftalen.
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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.

