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Old Timer Rally 2021
Den 21. – 29. august blev der afholdt Old Timer Rally. Ca 25
medlemmer var mødt op til nogle hyggelige dage med flyvning,
masser af snak (husker du….), grill og pølser.

Bergfalke II, OY-XBT
I marts, faktisk sidste år, blev vores Bergfalke II solgt til Litauen
Først nu var det muligt, pga Corona, at afhente flyet. Så køber og
søster var kørt den lange vej til Arnborg for at hente flyet. Fly og
besætning er nu vel tilbage i Litauen.

Afgang Arnborg

Mercedesklub Danmark på besøg
Den 21. august var Mercedesklub Danmark på besøg for at se og
høre om DaSK, og prøve en svæveflyvetur. Og også for at vise
deres flotte biler frem.

Ankomst Litauen

DaSK og Vejret på DR1
En onsdag i august kom Vejret fra
DR1 forbi Arnborg for at lave et
indslag til vejrudsigten om vejret,
svæveflyvning og DaSK. Se, eller
gense, indslaget ved at klikke her
Oprydning i vognparken

OY-XAC, Doppelraab
Efter have været næsten færdigrestaureret i længere tid, er det
sidste arbejde ved at blive udført. Bla. skal der fremstilles en ny
hood, tilpasning af beslag mv.

1588 km senere

Samlingen af transportvogne var
efterhånden blevet så omfattede, at
en oprydning var på tiltrængt. 5
vogne blev skrottet og kørt til jernhandleren, hvilket indbragte næste
kr 2.000,-

Ny mede på K-13 OY-EJX
Meden på K-13’eren var blevet slidt op, så
Leif har monteret en ny frisk mede med
holdbarhedsgaranti.
DaSK tilbud
Lige nu tilbydes nye medlemmer medlemskab af DaSK for resten
at året og hele 2022 for kr. 360,-. Så kender du en der ikke er
medlem af DaSK endnu, så er der her et link til
indmeldesblanketten.

Støt DaSK hver gang du tanker
Tank OK og støt DaSK med 5 øre pr liter tanket brændstof.
DaSK kalender
Se DaSK kalenderen ved at klikke her
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