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Ka-7, XFD:  
Det går godt fremad med istandsættelsen af 7’veren. Al 
beklædningsarbejde er færdig, kun lidt takbånd mangler. Og så 
er det afsted til maleren. Mon ikke den kommer ud at flyve i år? 

 
 
Bergfalke II, BOX 
Knap er det store arbejde med XFD slut før det næste fly er kørt 
på værksted, og er klar til den store overhaling. Der er Bergfalke 
II’eren, BOX, der skal have en hovedoverhaling med bla. nyt 
lærred og andre ’småting’. 

 
 
K-2, XEO 
Efter en lille pause er der ved at komme gang i genopbygningen 
igen. Der er fremstillet spanter og en jig er blevet bygget, så 
spanterne kan fixeres under monteringen. 

 

 
Doppelraab IV, XAC og SF-26 A Standard, BJX 
Begge fly er stort set færdige. Der mangler kun papirarbejdet, så 
er de flyvende. 
 

Istandsættelse af ASK-13 vognen. 
Istandsættelsen af vognen er godt i gang. Siderammerne er 
bygget og er ved at blive svejst sammen med bunden. 

 
 
Segelflygets Veteransällskap magasin. 
De to seneste SVS-nytt kan læses ved at klikke her og her. 
 

Tirsdags grillaften 
Den første tirsdag i hver måned, som i juli er den 5., 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. 
 

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 
 

Velkommen til 
I juni måned byder vi velkommen til 16 nye medlemmer: 
Anders Borbye, Anders Bugge Haugaard, Aryana Lundholm 
Naumov, Bent Toft, Bjarke Eik Randrup Arnved, Henning 
Sørensen, Henrik  Jørgensen, Joomlakonsulenten, Julia Dresler 
Nørtoft, Klaus  Sparre, Lasse Wedel Andreassen, Malthe Høeg 
Amstrup Jensen, Michael Sønderup Nielsen, Toan  Lé, Tonny  
Henriksen og Søren Enderlein. 
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