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Flyvning med plejehjemmene
Igen i år havde vi flyvning med beboere fra Højbo
plejehjem fra Arnborg og Dalsmark plejehjem fra
Gråsten. En hyggelig dag med godt vejr og god
flyvning.
Rhön spillet
Der monteret to lydpotter, så den kraftige lyd er blevet dæmpet.

Ka-8b OY-XFL flyver igen. Nu som N888KA
Efter ni måneders hårdt arbejde, flyver min Ka-8b endelig igen!
Oprindeligt som Z-973 og OY-XFL, blev hun importeret til USA fra
Danmark af Bob Gaines som solgte den til mig. Dette er det
første svævefly, som jeg nogensinde har ejet, så mit første
kærligheds restaurerings projekt blev en fuldstændig renovering,
ny maling på rørene, nyt hardware, to nye Tost-koblinger og
endda en smule næsearbejde. Alt var stort set i god stand, men
tid og brug havde sat sine spor. Der var ikke noget virkelig svært,
og alt arbejdet var fornøjeligt. Selvom hun blev malet med
Polyfiber-systemet, lod hun mig ikke glemme sin danske arv, da
et knaldrødt og hvidt flag dukkede op på flyet en sen aften i
hangaren. Tak til Jeff Byard, Ron Martin, Lyle Strader, L.D. Hughs,
Norm Douthit og Tom Evelo for deres hjælp og støtte gennem
restaureringsprocessen.
Josh Knerr

K-2, XEO
Nu er fineret lagt på og der spartles. Styregrej er udtaget for
vedligeholdes.
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Donationer:
Med de første Libeller der blev solgt
fulgte
der
kasse
med
diverse
”førstehjælps” materialer til reparation
af glasfiber. Vi har modtaget sådan en fin
kasse af Jannie. Det siger vi tak for.
Efterlysning
I kassen var der blandt andet en bog
’Kleine fiberglas flickfibel’ skrevet af
Ursula Hänle. Har du et eksemplar af
bogen vi kan lægge i kassen, vil vi sige ja
tak.
VGC Rally 2026
DaSK er af VGC’s Internationale råd blevet spurgt, om vi kunne
tænke os at være vært for VGC rallyet i 2026 der afholdes i uge
31 og 32. Det har vi svaret rådet, at vi er positive overfor.
Bestyrelsen arbejder videre på den endelige aftale om et dansk
VGC rally i 2026.
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Vinteropbevaring af campingvogn
Med det formål at spare energi vil alt materiel som normalt
opbevares i vores vognport vinteren over blive flyttet til
hangaren. Dette vil indebære at affugtningsanlægget i
vognporten kan forblive slukket i samme periode.
Dermed er der skabt plads til vinteropbevaring af et antal
campingvogne/både/biler med en højde på maksimum 2,70
meter.
Har du eller nogle af dine venner brug for en opbevarings plads
vinteren over så ring til Klaus Degner på 4081 7381 for yderligere
information.
Prisen for en vinteropbevaring vil andrage 1200-1800 kroner
afhængig af størrelsen. aflevering bliver i weekenden 29-30.10
og med afhentning i weekend 11-12.3.2023.
Velkommen til
I september bød vi 3 nye medlemmer velkommen:
Ivan Pedersen, Max Hammerum og Niels Grønbæk.
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. Lige nu giver
OK 30% ekstra.
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