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Nytårs hilsen 
Kære medlemmer, 
Endnu et år går på hæld, et år som har budt på store udfordringer i form 
at Corona restriktioner men så sandelig også mange glædelige og 
skelsættende begivenheder. 
Niels Sundberg overdrog både sin KRANICH samt SHK’en til DaSK; en 
meget flot gave som Johannes modtog på klubbens vegne. 
Skelsættende var det også at Johannes valgte at fratræde som Formand 
efter ikke mindre en 24 år ved roret. En ærefuld (og lidt 
angstprovokerende) opgave bliver det at videreføre et så sublimt 
lederskab i mere end en generation. 
Klubbens ihærdige “tirsdagshold” kan vi takke for, at ikke mindre end 3 
DaSK fly atter blev luftdygtige efter gennemgribende renoveringer. Et af 
flyene havde ikke været luftdygtigt siden 1963. 
En kraftpræstation som viser, hvad kammeratskab og klubånd kan 
fremtrylle. 
Også vores flyveaktiviteter i sæson 2021 bød på mange arrangementer 
til stor glæde for vores medlemmer såvel som gæster. 
Med disse ord ønsker DaSK alle medlemmer og venner af foreningen et 
rigtigt godt og lykkebringende nytår. 
På vegne af DaSK’s Bestyrelse 
Klaus Degner/Formand 
 

 
 

Gaver 2021 
Indbetaling af fradragsberettigede gaver til DaSK sluttede den 15. 
december. Efter et par dage stod det klart, at de indkomne beløb for 
2021 overgår sidste års resultat med et fem cifret beløb. Lige under 80 
personer har doneret beløb efter eget valg, og uanset størrelse, er alle 
gaver, lige højt værdsat idet, det er tanken bag hver enkel donation der 
er det vigtigste. 
Der skal fra bestyrelsens side lyde en stor tak til alle giverne, som med 
deres gaver har været med til at sikre vedligeholdet af vores flåde det 
kommende år. 
 
Besøg hos SUNAIR of Scandinavia  
Som nogle måske har læst i bestyrelsesmøde referat nummer 111, 
punkt 3.5, er det bestyrelsens intention at øge klubbens sociale 
aktiviteter. Dette være sig i form af interne som eksterne 
arrangementer. 
Som et resultat heraf er der, som første event, arrangeret et 
virksomhedsbesøg i Billund, hvor Niels Sundberg vil fortælle historien 
bagved SUNAIR of Scandinavia A/S, et selskab som er vokset ud af 
næsten ingenting, til i dag at være et meget veldrevet dansk flyselskab. 
Datoen er sat til lørdag den 26. februar klokken 13:00, hvor vi mødes på 
adressen Cumulusvej 10, 7190 Billund Lufthavn. 
SUNAIR vil under besøget være vært ved en lettere forfriskning, 
forvendt at besøget vil vare til omkring klokken 19:00. 
Der venter os en kæmpe oplevelse. 
Forhold omkring tilmelding og praktiske oplysninger vil blive bragt i 
næste nummer af DaSKnyt. 

 
Vi ses hos SUNAIR 
På vegne af Niels Sundberg 
Klaus Degner 

 
Nyt fly 
I 2021 har DaSK solgt ikke mindre end 6 fly (4 x Bergfalke og 2 x Baby). 
Det har da også hjulpet en del på de trange forhold på førstesalen over 
værkstederne. 
For få uger siden fik DaSK så endnu et nyt fly, denne gang en type som vi 
ikke havde i samlingen før. Andreas Kristensen (I ved, ham med 
sprøjtepistolen) har doneret sin Ka-6E til foreningen. 
Det drejer sig om OY-MSX med konkurrence nummeret 57. Flyet er i 
rimelig god stand og er delvist renoveret. Flyet sættes nu i depot indtil 
en færdiggørelse af renoveringen kan finde sted. 
Vi takker Andreas mange gange for den flotte donation og lover, at han 
nok skal få lov til at male flyet når den tid kommer. 

    

Statistik 2021 
Reg. Type Spil 

Starter 
Fly 

Starter 
Stræk Stræk 

km 
Tid 

timer 
OY-ARX 2G 46   

  
3,5 

OY-AVX 2G 28   
  

2 
OY-AXO Baby IIb 4   

  
3 

OY-AYX K-8 20   
  

6 
OY-BAX Lehrmeister 36 14 

  
20 

OY-BFX SG-38 6   
  

0,5 
OY-CJX Hütter 17 7   

  
0,5 

OY-DCX Foka 2 3 
  

10 
OY-DWX Pirat 1 2 

  
10 

OY-DXE Goevier II 48 10 
  

20 
OY-DYX Delfin 12 5 

  
14 

OY-EJX ASK-13 27 34 
  

43 
OY-FVX Bocian 4 9 1 200 16 
OY-MMX LS1-0 5 2 

  
14 

OY-MUX MÜ13-d   1 
  

2 
OY-XAI Mucha Std.  6   

  
7 

OY-XEA K6-Cr 4   
  

2,5 
OY-XFA Polyt III 9   

  
7 

OY-XWL Kranich II 18 1 
  

5 
I alt 283 81 1 200 186,0 

 

DaSK kalender 
Se DaSK kalenderen ved at klikke her 
 

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. 
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