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Old Timer Rally 2021 
Den 21. – 29. august afholdes der Old Timer Rally. Old Timer 
Rally som er DaSK’s svar på en sommerlejr. Vi mødes hver dag kl. 
9:00 over en kop kaffe og finder sammen ud af hvordan dagen 
skal forløbe, flyvning, udflugt, måske lidt arbejde, eller….. Der vil 
som regel være fælles aftensmad, og hvis vejret tillader det, 
tændes grillen. Ses vi? 
 
DaSK kalender 
Se DaSK kalenderen ved at klikke her 
 
Lørdagsflyvning 
Husk lørdagsflyvning. Til og med august flyves der den 1. og 3. 
lørdag hver måned. Mødetid er kl 09:00. 
 
SG-38 flyvende 
Efter en længere pause på jorden, dog ophængt i hangaren, fik 
Sg-38’eren igen luft under vingerne på en flyvelørdag.  
 

 
 
Polyt V sidste flyvning 
Polyteknisk Flyvegruppe konstruerede og fremstillede sidst i 
tresserne et fly, Polyt V, der var konstrueret til at være det 
perfekte slæbefly. Det lykkedes ganske godt. Men lørdag den 
26.7 var flyet ude på sin sidste flyvning, der gik fra Sjælland til 
Stauning med en mellemlanding på Arnborg. Her blev Polyt’en 
for en kort stund genforenet med sin storebror Polyt III’en. Du 
kan læse mere om flyet ved at klikke her 
 

 
 

Spilet 
Det går fremad med samling af spillet. Efter der er modtaget og 
monteret motorophæng, der lå over en måned i Chicago’s 
lufthavn, er skærmene ved at blive monteret. 

 
 
Baby Z-945 
Baby’en Z-945 skal udstilles i Hangar 2 på Værløse. Flyet er 
næsten renoveret færdig og skal klargøres inden det sendes til 
Værløse. Det omfatter en lakering i sølvfarve. Men først skal det 
grundes med hvid butyratdope, som to sprøjteførere udførte på 
en dejlig sommerdag. 

 
 
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.  
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