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Forårsfornemmelser på Arnborg
Så blev flyvesæson 2022 startet i DaSK. Den 16. april fløj Ka-13
2:15 med Anders Mølgård og Jesper Rasmussen, og Bocianen fløj
2:35 med Kaj Lund og Jøns ombord.

Istandsættelse af ASK-13 vognen.
Jo dybere man graver jo mere ser man, så det viser sig at ASK-13
vognen er i væsentligt dårligere stand end den første inspektion
viste. En total genopbygning af vognen forestår nu.

Det kribler og kravler
og på Arnborg er der fuld fart på klargøring af fly og hangar til
flyvesæsonen. Fly er samlet, porten mellem hangar og værksted
er åbnet og hangargulvet er blevet fejet.

Nyt DaSK fly er landet i Arnborg
Tirsdag den 19. april skiftede Ka 6BR med registreringen OY AJX
ejerskab idet Bo Christiansen vederlagsfrit overdrog flyet til
DaSK, en flot gave som er værdsat.
Flyet blev afhentet på Bornholm af Anders Mølgård & Klaus D.
26. april blev OY AJX vasket og rengjort, flyet er nu opbevaret i
DaSK hangaren på første sal.

Fra afhentningen på Bornholm. Fra venstre ses Kai Munch, Bo Christiansen og Klaus Degner

DaSK’s campingvogn udlejes
Så er der åbnet for reservationer af DaSK’es campingvogn. Klik
her for at læse mere.
Ka-7:
Det store ’pillearbejde’ med at lægge lærred på ror, haleplan og
sideror er tilendebragt, så nu er det kun kroppen der mangler at
få pålagt lærred.

DaSK kalender
Se DaSK kalenderen ved at klikke her
Velkommen til
I april måned har vi fået to nye medlemmer:
Daniel Voss, Bagsværd
Jesper Rasmussen, Helsingør
Velkommen i DaSK.

Føniks Posten.
Føniks Posten er nu blevet sendt ud til alle medlemmer. Skulle du
mod forventning ikke have modtaget dit eksemplar af bladet,
kan du sende en mail til foeniksposten@dask-vgc.dk med dit navn.
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DaSKnyt udgives af:
Dansk Svæveflyvehistorisk Klub
Svæveflyvecenter Arnborg
Fasterholtvej 10, Arnborg
7400 Herning

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.
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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.

