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DaSK’s campingvogn udlejes 
Så er der åbnet for reservationer af DaSK’es campingvogn. Klik 
her for at læse mere. 

 
 

Donationer 

 
 

 
Besøg hos SUN-AIR  
Niels Sundberg havde inviteret DaSK på besøg hos SUN-AIR den 
26. februar. Turen blev hurtigt fullbooked med de 30 pladser der 
var til rådighed. Niels bød velkommen, og vi blev delt op i to 
grupper. Den store rundvisning begyndte med besøg i hangarer 
og kontorer, mens Niels og Allan levende fortalte om stort og 
småt, vi så på turen. Efter staldene var beset, samledes vi i 
mødelokalet, hvor der var dækket op med kaffe og kage. Nu 
holdt et Niels et foredrag, der var delt op i to dele: først om sin 
egen karriere, som ikke var kedelig, og hvor flyvning betød mere 
end skolen og næsten alt andet. Dernæst om SUN-AIR’s start og 
snørklede vej frem til i dag, som heller ikke var kedelig, hvor det 
står som et veldrevet firma. Det hele krydret med gode 
anekdoter. Efter et par timer, det føltes ikke sådan, blev der 
disket op med smørrebrød, hvortil der kunne vælges et glas 
Dornier vin. Denne vin kunne Niels (selvfølgelig) også en 
interessant historie om. Og så blev der ellers hygget et par timer. 
Vi fik alle et eksemplar af bogen om SUN-AIR ”not bigger – but 
better”. Det bliver god læsning. En spændende og interessant 
dag var gået og det siger vi rigtig mange tak for.  

 
 
 

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 stor forskel. Lige nu giver 
OK 30% ekstra. 

 

Fra Flemming Larsen’s bo har vi modtaget 
en fin gammel PYE radio.  
Desuden har vi fra Klaus Thorsen 
modtaget en næsten sprit ny Vinter 
fartmåler, et Cambridge el variometer af 
nyere dato samt en LX 302/303 
Bo Merstrand har foræret os en flagstang, 
som vil blive opsat ved hangaren. 
DaSK siger tak for gaverne. 

 

Ka-7: Det går god fremad med 
lærredsarbejdet. Vingerne er 
beklædt og syet på under-
siderne og oversiderne er 
beklædt. I kroppen er alle 
slanger, ledninger, rør mv. 
monteret, så kroppen er nu klar 
til at blive beklædt. 

 

Morelli M 100 S: 
Per har monteret nyt dæk 
og justeret bremser på 
Morellien.  
Det er job som kræver stor 
koncentration. 

 
 

Føniksposten 
Glæd dig, Niels Ebbe har lagt sidste 
hånd på Føniksposten, og bladet er 
blevet sendt til trykkeren. Det 
forventes at ligge i din postkasse 
inden GF. 
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