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Direkte TV fra generalforsamling
Har du ikke mulighed for at deltage i generalforsamlingen på
søndag kan du se og hører med ved at anvende dette link:
https://aarhusuniversity.zoom.us/j/68963917064
Udsendelsen starter ca 10 minutter for GF start. Det er ikke
muligt at stemme eller komme med bemærkninger undervejs.
Med forbehold for tekniske kalamiteter.

Rhön spillet
Motoren til Rhön spillet er ved at blive monteret og justeret ind.
Tromle, drivaksel og motoren skal sidde nøjagtig på linje.

Efterlysning
Dansk Svæveflyvehistorisk Klub søger historiske effekter til den
historiske samling.
Hvad er historiske effekter?
Det har næsten alt, hvad der er brugt i klubberne for at
svæveflyvning kunne gennemføres. Er du i tvivl om det er noget
for Dansk Svæveflyvehistorisk Klub, så kontakt mig inden der de
enkelte objekter forsvinder for eftertiden.
Hvad har interesse?
 Instrumenter f.eks. højdemåler, variometer, fastmåler,
kompas, slutglidsberegner, GPS, kamera og flyradio eller
andet der har været i cockpittet.
 Klubpokaler som ikke længere uddeles i klubben,
distriktspokaler, VM-, EM- og DM-pokaler.
 Bøllehatte, klubjakker og stofklubmærker med klubbens
eller DSvU logo på.
 Komplette eller næsten komplette samling af klubblade.
 Billeder og videofilm. Her er det vigtigt at få beskrevet hvem
der på de enkelte billeder og i hvilken anledning det er fra.
Alle effekter som modtages vil blive registreret og indgå i den
historiske samling, hvorfra en del vil blive anvendt som
dekoration og udstillet i DaSK regi.
Send til effekter til mig eller tag effekterne med til Arnborg og
aflevere det til Dansk Svæveflyvehistorisk Klub, hvor det er
optimalt, at der koordineres, så der er nogen til at tage i mod.
Send til adressen: Chris Oxholm, Møllebakken 9, 7800 Skive
Lørdagsflyvning
Husk lørdagsflyvning. Til og med august flyves der den 1. og 3.
lørdag hver måned. Første lørdag er den 1. maj. Mødetid er kl
09:00.
DaSK kalender
Se DaSK kalenderen ved at klikke her

Salgskasse
Broderet klubmærke til påsyning. Mærket er 6cm
og sælges for kr 50,- hvoraf 20 kroner går til DaSK.

Fly udskåret i rustfri stål i tre forskellige størrelse. Kr
5,- pr stk. Hele beløbet går til DaSK
T-shirt. Forskellige størrelse. Kr 149,- , kr. 40,tilfalder DaSK
LEGO nøglering kr 30-, 2 for kr 50,-. Hele beløbet
går til DaSK.
Dansk honning. Presset og ikke opvarmet. kr 35.- pr
glas, hvoraf kr 10,- går til DaSK.
Kontakt købmand Per Enggård for køb.
DaSK’s campingvogn udlejes
Klik her for at læse mere.

Trafikstyrelsen var på besøg

TS var på besøg for at kontrollerer Delfinen og Gö’en. Begge fly
blev godkendt med små bemærkninger og skal nu prøveflyves.
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Ib Braes var på besøg
Ib Braes var på besøg for gense sit gamle fly og få en flyvetur. Det
kom der en artikel ud du kan læse ved at trykke her

DaSKnyt udgives af:
Dansk Svæveflyvehistorisk Klub
Svæveflyvecenter Arnborg
Fasterholtvej 10, Arnborg
7400 Herning

Støt DaSK hver gang du tanker
Tank OK og støt DaSK med 5 øre pr liter tanket brændstof.
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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.

