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Oldtimer Rally 2022. 
Husk at Oldtimer Rallyet begynder lørdag den 20. august og varer 
lige til søndag den 28. august. Der vil være masser af flyvning, 
kammeratligt samvær, røverhistorier, fællesspisning og hygge. 
Vores svenske venner har meldt deres ankomst. Det bliver godt. 
Om lørdagen den 20.8 starter vi med et arrangement for……  
 
Kræftramte Børn 
Børnene kommer på besøg for at se og, naturligvis, for at få en 
flyvetur i et svævefly. Derudover vil der være andre aktiviteter. 
DaSK stiller fly til rådighed og DSvU stiller spil til rådighed. Vi 
forventer at skulle afvikle ca. 30 starter. Vi starter dagen kl 0900 
med rundstykker og briefing. Vi håber at du vil hjælpe med at 
skabe en god dag for børnene.  
 
Ka-7, XFD:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bergfalke II, BOX 

  
 
K-2, XEO 
Nu begynder det at ligne noget. Spanterne er blevet monteret, 
og der er påbegyndt pålægning af finer. 

 
 
Velkommen til 
I juli måned kan vi byde velkommen til 15 nye medlemmer: 
August Kirial Olsen, Carl Johan Feddersen, Finn Hebsgaard, Flemming 
Dyrman, Frank Dahlin, Natasha Barbara Ernshof Hauge, Henrik Sindrup, 
Jakob Wollrath Hansen, Karsten Jeppesen, Kristian Birk Holm, Laurids 
Egebjerg, Line Asbøg Nielsen, Magnus Gellert Kaasen, Morten  Elmeros 
og Tobias Bjergefjord. 
Velkommen i DaSK. 

Istandsættelse af ASK-13 vognen 
Istandsættelsen af vognen er godt i gang. Rammen er færdig, dog 
skal længen tilpasses. Hjulophæng er ved at blive monteret. 

 
 

Tirsdags grillaften 
Den første tirsdag i hver måned, som i august er den 2., 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. 
 

Data på fly 
Vores fly er ved at få påsat et dataskilt der viser stamoplysninger 
på flyet. Der er også en QR-kode der linker til en uddybende 
beskrivelse på vores hjemmeside. 

 
 

Donationer 
Vi har fået en del effekter doneret. Desværre er der ikke plads i 
denne udgave af DaSKnyt til at nævne donationerne. De kommer 
med i næste nummer af DaSKnyt. 
 

DaSK kalender 
Se DaSK kalenderen ved at klikke her 
 

Dødsfald 
Preben Lund, tidligere Birkerød nu NSF, er afgået ved døden. En 
nekrolog vil blive bragt i Føniks Posten. 
 

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. 

Alle finerbeklæde overflade er 
blevet grundet og er ved at blive 
slebet. Alle lærredsbeklædte 
overflader er blevet afdækket 
(en del med julepapir (det er 
snart jul)) så der ikke kommer 
slibestøv på lærredet.  

Al lærred på kroppen er blevet fjernet. Alle 
rørene i kroppen er ved at blive slebet ned 
til jernet. Malingen rørene er blevet malet 
med sidder ikke for godt fast og skal derfor 
fjernes. 
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