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Forårsfornemmelser på Arnborg 
En dag i marts var vejret blevet så godt at madpakken kunne 
nydes udendørs ved vores nymalede bænke. 

 
 

To store møder 
den 20. marts blev der holdt både et medlemsmøde og 
generalforsamling med deltagelse af 29 medlemmer. Referater 
fra begge møder vil snarest være tilgængelig på hjemmesiden. 

 
 

Ka-7: Vingerne er nu blevet beklædt og klar til maler. Flyet er 
prøveopspændt og der er foretaget svingningstest af vingerne. 
Lærred til ror og kroppen klippet til, og er nu klar til at blive 
pålagt. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Istandsættelse af ASK-13 vognen. 
ASK-13 vognen er blevet mærket af tiden tand, hvorfor en 
istandsættelse er sat i gang. Hele beklædningen er blevet fjernet 
så bundrammen kan blive fornyet. Vognen vil samtidig blive 
indrettet til at kunne transporterer flere forskellige flytyper. 

 
 

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

 
 

DaSK kalender 
Se DaSK kalenderen ved at klikke her 
 

Vidste du… 
…at der næsten hver uge er nye fotos af ugens aktiviteter i DaSK. 
Se mere 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. 

 

Føniks posten er blevet forsinket 
Bliv ved at glæde dig. Desværre er Føniks Posten 
blevet forsinket hos bogtrykkeren, men nu er 
bladet på vej.   

DaSK har fået nye husdyr 
af racen gul hund. DaSK har et virvar 
af forskellige hunde til stor 
frustration når der skulle bruges en. 
For stor eller for lille eller i brug. Det 
er problem er nu løst, idet der er 
fremstillet 15 nye hunde i fit all 
plane size.   

Nu varer det ikke længe.. 
..før vi skal ud at flyve I vores 
prægtige aeroplaner. Første 
skridt er at få flyene samlet. De 
første fly blev Bocian’en og 
ASK’en, der nu venter på den 
rigtige vind. 
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