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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 for at hente en blanket og se hvordan.
Gaverne vil blive anvendt til restaurering og
vedligeholdelse af fly. Gavebeløb skal være
indbetalt på DSvU’s konto senest den15. 12.2021

Fotos og beretninger om Lehrmeister OY-XAY efterlyses.
Deutsches Museum i München, der fornylig overtog XAY,
efterlyser fotos og beretninger om flyet, specielt før DaSK tiden.
Skriver du på dansk vil vi oversætte teksten til tysk. XAY vil blive
udstillet med dansk registrering, så derfor vil museet sætte pris
på historier og fotos fra flyets liv i Danmark. Du kan sende dine
bidrag til dask-nyt@dask-vgc.dk, der så vil videresende bidragene
samlet til museet.

Arbejdslørdage, en ændring
Der bliver nu arbejdet på Arnborg hver den 1. og 3. lørdag hver
måned. Der vil altid være en ”værkfører” til stede fra kl 0900,
som ved hvad der ligger af opgaver. Se datoer i kalenderen.
DaSK foto kalender 2022
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, styreliner, styregeej, pedaler mv.

Vi har fået fremstillet en DaSK kalender i A4, med
motiver af vores fly. Pris: kr. 105,- + evt. levering kr.
44,-. Bestilles ved at sende en mail til kalender@daskvgc.dk senest den 5.12.2021, med antal, navn, adresse
samt indbetale beløbet på Mobilpay 2211 7133.
Overskuddet tilfalder DaSK.

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.
Vi har fået 3.462 kr. fra OK. Tak til alle jer der har tanket og tak til
nye tankere.

Varmeveksler
Varmeveksleren, der varmer
opholdslokalet op, har i mange
år har stået på loftet hvor den
har været svær at servicerer.
Den er nu blevet flyttet udenfor

DaSK kalender
Se DaSK kalenderen med nye arrangementer ved at klikke her
Artikel i Nordic Gliding
I Nordic Gliding er der en artikel om ”Danmarks Bergfalke (och en
överlevare från det kalla kriget)” der bl.a. omhandler vores
Lehrmeister OY-BAX. Du kan læse artiklen ved at klikke her.
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DaSKnyt udgives af:
Dansk Svæveflyvehistorisk Klub
Svæveflyvecenter Arnborg
Fasterholtvej 10, Arnborg
7400 Herning

The Gliding Heritage Centre UK
Har du lyst til at læse lidt om hvad vores engelske venner
arbejder med, er der her et link til deres seneste nyhedsbrev
Du ønskes en rigtig glædelig jul og godt nytår
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Dansk Svæveflyvehistorisk Klub (DaSK) er stiftet i 1988 og har sit hjemsted på Svæveflyvecenter Arnborg.
Klubbens formål er kort beskrevet at sikre, at Svæveflyvehistoriske værdier bliver istandsat, opbevaret og vedligeholdt på forsvarlig måde.

