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Lønstup skræntflyvnings træf 2021 
Endelig, lørdag den 25. september artede vejret sig og 4 DaSK fly 
(K-13, Polyt III, Baby II og Ka-8) og to privat ejede fly (Ka-6, og en 
Std. Cirrus) satte kursen mod Lønstrup. Cirrus’en blev det første 
glasfiber fly der har startet fra pladsen. Og så fløj Cirrus piloten 
Jens ellers hjem til Sæby, da pladsen er for ujævn til glasfiber fly.  

 
Vinden var god og kraftig og fra den helt rigtige retning = god 
opdrift og sand her og der og allevegne. Ca 35 medlemmer var 
mødt op hen over dagen + et utal af turister/interesserede. 
Kl. 08:30 efter en køretur, der startede fra Arnborg kl. 5:30, 
trillede det første fly ind på pladsen. Halvanden time senere var 
alle fly samlet og den første start gik. 
Der blev fløjet 38 starter, og ca. 12 timers flyvning blev det til. 
Sidst på eftermiddagen var alle trætte, og efter nedspænding af 
flyene, blev dagen rundet af med et stykke mad i Lønstrup inden 
den lange tur hjem. 
Se i øvrigt Nordic Glidnings artikel fra dagen ved at klikke her 

  
 

Flyvning med beboer fra Højbo plejehjem 
Den 7. september var det tid til den årlige flyvning med beboere 
fra Højbo Plejehjem fra Arnborg. Flyvningen skulle have været 
foregået i foråret med blev udsat pga Corona. Også beboer fra 
Dalsmark Plejehjem fra Gråsten kom også forbi. Alle have en 
dejlig dag med flyvning og gode oplevelser. 

 
 

Aktuelle DaSK projekter. 
Lige nu arbejdes der med fire projekter: 
Doppelraab , OY-XAC 

Flyet har efter prøvesamling fået den nye plexiglashut tilpasset. 
Nye stræberbeslag er i lyntempo blevet fremstillet. 
KA-7, OY-XFD 
Kroppens stålrørsstel er blevet sprøjtemalet med sidste lag 2-
komponent lak og er ved at være klar til beklædning med 
Ceconite. 
Ka-2, OY-XEO 
Arbejdet med fremstilling af nye kropsspanter fortsætter efter 
Schleichers tegninger 
Rhön spillet 
Erik Jensen og venner arbejder målrettet videre med 
slutmontering af spillet. 
 

Arbejdslørdage 
Også i år vil der blive arbejdet på Arnborg hver lørdag. Vi mødes 
kl 0900. Der vil altid være et medlem til stede der ved hvad der 
skal laves. Og vi er begyndt . Se datoer i kalenderen.  
 

Lehrmeister,  OY-XAY 
XAY er blevet solgt til Deutsches Museum von Meisterwerken 
der Naturwissenschaft und Technik (AdÖR) i München. Flyet blev 
midt i september kørt til München med Klaus som chauffør. Flyet 
bliver udstille som det er i den nuværende bemaling. 

  
Johannes siger farvel i Arnborg           Klaus ved overdragelsen i München 
 

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. 
 

DaSK kalender 
Se DaSK kalenderen med nye arrangementer ved at klikke her 
 

Julefrokost på Svæveflyvecenter Arnborg 
Der afholdes julefrokost for alle med tilknytning til Centeret 
lørdag den 20.11. Mere information kommer når Janni har 
planen klar. 
 

Støt DaSK hver gang du tanker 
Få et OK Benzinkort eller hent OK’s gratis app, så kan du støtte 
DaSK, hver gang du tanker. Det gør en kæmpe forskel.  
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