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To ”nye” fly
I forbindelse med medlemsmødet den 30. maj overrakte Niels
Sundberg sin SHK og Kranich til Johannes. De sket ved en lille
ceremoni på forpladsen hvor Johannes modtog flyene.
Nordic Gliding var på pletten og har skrevet en flot artikel, som
du kan læse ved at klikke her

prøvefløjet med Ove Hillersborg som pilot. Prøveflyvningen
forløb tilfredsstillende, men der skulle foretages nogle små
justeringer, men nu Delfine fuldt flyvende. Læs Erlings artikel ved
at klikke her.

Gö’en er blevet flyvende igen
Også Gö’en er blevet flyvende igen efter en større istandsættelse
og tilhørende papirarbejde. Tirsdag den 30. juni satte testpilot
Johannes, og nogle kilo bly som passager, sig i tilrette i
cockpittet. Første tur var i flyslæb og næste start var en spilstart.
Begge ture var vellykkede og herefter var der fri flyvning.

To Babyer er solgt. (dog ikke en menneskehandel)
To af vores to Baby IIB’er, VAX og AXN, er blevet solgt. De er købt
af to forskellige svæveflyvegrupper fra Tjekkiet. Lørdag den 19.
ankom der to biler til Arnborg. Efter en inspektion af flyene blev
de læsset på transportvogne. Næste dag gik den lange tur tilbage
til Tjekkiet hvor flyene er ankommet i god behold.
Lehrmeister solgt
Lehrmeisteren XAY er blevet solgt til Deutsches Museum
von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik (AdÖR) i
München. Afhentning er ikke endnu ikke aftalt.
Ka-8b OY-EEX på museum
OY-EEX, som sidst har føjet på Lintrop er udlånt til Hjallerup
Mekanisk Museum. En Asbjørn Klaus og Søren kørte den 28. juni
den lange vej til Hjallerup for at ophænge flyet.

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
Donationer
Knud Erik Sørensen har foræret DaSK en Colibri
Flight Recorder, der vil blive monteret i LS-1.
Vi siger mange tak.

DaSK’s campingvogn udlejes
Klik her for at læse mere.

Støt DaSK hver gang du tanker
Tank OK og støt DaSK med 5 øre pr liter tanket brændstof.
Delfine er blevet prøveføjet.
Efter at have været færdigrestaureret i meget lang tid lykkedes
det endeligt at få papirer på Delfinen. Den 10. juni blev DYX’en så
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