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Ka-7  
Det skal være grundigt og godt håndværk som Bjarne, Leif, Peter 
og Karl Aage udfører. Derfor tager det lang tid at beklæde vinger 
og ror med lærred. Især ror er meget tidskrævende, men de er 
nu færdige. Nu er det kroppen der lægger krop til. 

 
 

S-26A Standard hos maler 
Vinger og haleplan har været en tur hos maleren hvor de er 
blevet malet flot sølvfarvet. Registreringsbogstaver er påsat og 
flyver har herefter blevet prøvesamlet, så det er nu klar til at 
blive prøvefløjet når det er blevet kontrolvejet. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. Og lige nu 
giver OK 30% ekstra. 
 
DR1 vejrudsigten kl 1850 sender fra Arnborg på torsdag den 2.6 
 

Flagstang 
Jan Marstrand har foræret os en flagstang. Den er nu 
opsat med DaSK’s nyerhvervede klubflag. 

 Gæsteflyvninger 
Som tak for det gode samarbejde havde vi inviteret 
Arnborg Kleinsmedie, Arnborg Auto og Albæk 
Sandblæsning på en flyvetur og efterfølgende en grillpølse 
en fredag eftermiddag.  

 UK og USA nyhedsbrev 
Har du lyst til at læse nyheder fra vores venner i UK og 
USA er her et link til The Gliding Heritage Centre Spring 
2022 Newsletter, og her er et link til Spring 2022 issue of 
Bungee Cord. 

 Baby OY-XEN er flyvende igen, nu som D-7954. 
Svæveflyveklubben Historischer Flugsportverein 
Sauerland, der er afdeling af svæveflyveklubben LSV 
Meschede, erhvervede i 2018 babyen OY-XEN, som de har 
nu renoveret op til flyvende stand. Klik her for at se flere 
fotos og læse hele beretningen. 
  
 

 

 

DaSK’s campingvogn udlejes 

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

 
Tirsdags grillaften 
Den første tirsdag i hver måned vil vi, når der pakket 
sammen/ryddet op, starte grillen til en hyggetime 
eller to. Hvis der aflyses pga vejert vil der blive 
udsendt en mail mandag aften. 

Flarm 
For at øge sikkerheden vil vore fly blive 
udstyret med Flarm, men da det er en 
bekostelig affære at have Farm i alle fly, er 
der fremstilet en Farm enhed der kan 
flyttes fra fly til fly. Piraten lægger 
instrumentbræt til testen. 

 

Velkommen til nyt medlem 
Mikkel Als, Tilst 

 

Istandsættelse af ASK-13 vognen. 
Der er købt materialer hjem til vognen og 
smedene Erik og Henrik er begyndt at svejse 
rammen op.  
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