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Oldtimer Rally 2022.
I var uge var ugen hvor folk kom fra nær (DK) og fjern (SE) for at
deltage i årets Oldtimer Rally. Vejret var ikke det bedste, men
der blev fløjet de fleste dage, og mega hygge om aftenen.

Kræftramte Børn
Den 20. august var også dagen da vi fløj med børn fra Foreningen
Cancerramte Børn. DaSK, DSvU og Autogalleriet var sponsor for
dagen. En lille beretning kan læses her og en video kan ses her.

K-2, XEO
Nu begynder det at ligne noget. Spanterne er blevet monteret,
og der er påbegyndt pålægning af finer. Flyet er blevet
prøveopspændt for at kontrollere et alt er i vinkel for montering
af halefinne.

Donationer
Vi har fået doneret en håndholdt radio af Peter Jessen, et bjerg
af instrumenter fra Aviator og en antik højdemåler fra Kristian
Holm. DaSK siger mange tak for gaverne.
DaSK kalender
Se DaSK kalenderen ved at klikke her

Ka-7, XFD:
Flyet er blevet slebet færdig er på vej til maleren. Det bliver
spændende at se det færdige resultat.

Første flyvning med Morelli MBX
Efter over 20 år på jorden kom Morellien ud at flyve igen efter en
større klargøring som Niels Peder og Johannes stod for.

Bergfalke II, BOX
Et større arbejde med at rense al løstsiddende maling af stålrørs
kroppen er i gang.
Første mand i flyet var Niels Peder og herefter Johannes. Også
Hans fik prøvet flyet. Efter endt flyvning blev det markeret med
et glas bobler at Morellien er flyvende igen

Velkommen til
I august er der budt velkommen til 9 nye medlemmer:
Christian Kjeldsen, Dren Meri, Jan Egedahl Nielsen, Jens Peter
Jensen, Knud Maagaard, Kaj Olesen, Knud Pedersen, Mads
Rohde og Martin Thygesen

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.

Rhön spillet
Der er rullet en wire på spillet der desværre viser sig at være for
tyk, så der skal anskaffes en ny tyndere wire.
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