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KA-7, OY-XFD 
Nu går det fremad med restaureringen af Syveren. Vingeren er 
blevet slebet og efter udbedring af småskader og grunddoping, 
er de klar til at blive beklædt med lærred. Kroppen er ved at få 
monteret alle rorforbindelser, styrliner, pedaler mv. 

 
Prøveflyvning 
 

Ka-2, OY-XEO 
Arbejdet med fremstilling af nye kropsspanter fortsætter efter 
Schleichers tegninger. 
 

Delfin, OY-DYX 
Er ved at få monteret en ekstra inspektionslem i kroppen. 

 
 

Rhön spillet 
Instrumentbrættet er blevet monteret. Nu tager det form, men 
der er stadig meget arbejde tilbage. 

 

 

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.  
 

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 
 

 
 
 

 
 
 

Svævefly som våben under 2. verdenskrig 
 
 
 
 
Den gamle Bergflake. 
Hvis vejen falder forbi Orø kan den gamle Bergfalke beskues i nye 
omgivelser. AXS blev i foråret solgt til Ulrik August Bink. 

 
 
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. Lige nu 
giver OK 30% ekstra. 

 
 
 

 

Det er nu tid at tænke på en gave til DaSK 
Det er muligt via Dansk Svæveflyver Unions 
(DSvU) gaveordning med skattefradrag, at 
indbetale en gave til DaSK. Det er tiden nu, klik 
her og se hvordan. Gaverne vil blive anvendt til 
restaurering og vedligeholdelse af fly. Gavebeløb 
skal være indbetalt på DSvU’s konto senest 15. 12 
 
 

 

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. 
 

 
Med denne overskrift afholdes der et 
foredrag den 3.11 på Hørning 
bibliotek. Læs mere ved at klikke her. 
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