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Besøg hos SUNAIR of Scandinavia  
Niels Sundberg har inviteret DaSK på virksomhedsbesøg hos 
SUNAIR of Scandinavia A/S i Billund. Niels Sundberg vil fortælle 
historien om SUNAIR, 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. 
Tilmelding kan KUN ske ved at sende at sende en mail med navn 
til udflugt@dask-vgc.dk. Der er plads til 30 deltagerer.  
Tilmelding sker efter først til mølle princippet.  Sidste frist for 
tilmelding er den 17. februar. Du vil modtage mail der bekræfter 
din tilmelding. Skulle du blive forhindret kan du sende afbud på 
samme mail adresse, så en anden kan blive tilbudt din plads. 
Vi ses hos SUNAIR 
På vegne af Niels Sundberg 
Klaus Degner 
 

Til alle klubber 
Vedrørende ansøgning om lån af fly i forbindelse med klub 
sommerlejr/arrangement skal være DaSK i hænde senest 28. 
februar 2022. 
Ansøgninger sendes pr. mail til: klaus.degner@icloud.com 
 

Klistermærke 
 
 
 
 
 
DaSK kalender 
Se DaSK kalenderen ved at klikke her 
 

Projekt Status 
Spillet: er samlet og motoren er kørende.  Nu udestår der ’kun’ 
justeringer. 

 

Ka-7: Vingerne er færdigslebet, hvilket var en stor omgang. 
Lærred er til krop og vinger er klipper og der er påbegyndt 
pålægning af lærred på vingerne. 

 
K-2: Der er ved at blive fremstellet spanter. 10 stk. skal der 
bruges.  
Doppelraab IV: 95% færdig. De sidste justeringer er ved at blive 
foretaget. Og så er der lige papirarbejdet. 

 
SF-26A: Slør i vingerne er blevet udbedret. Den er klar til at blive 
malet når det bliver varmere. 

 
Delfinen:  

  
 

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. 

 

Leopold har fremstillet et meget fint DaSK 
Skræntflyvnings mærke. Mærket, der er 
selvklæbende, kan frit aftentes på Arnborg så 
længe lager haves. 

 
Er lige staks klar til at 
flyve igen.  
Niles Peder er ved at 
fremstillet en halehund i 
glasfiber. 
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