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Har du fået ny adresse?? 
Nu varer det ikke længe inde Føniks Posten er klar til at blive 
sendt til dig. Sidste gang Føniks Post blev sendt, var det nogle 
medlemmer, der havde skiftet adresse uden at DaSK fik besked. 
Det medførte besvær med at finde den nye adresse, og en ekstra 
udgifter til porto mv for ca kr 700,-.  Du kan kontrollere, om du er 
rigtigt registreret ved at logge ind på vores hjemmeside i 

området  hvor du finder medlemslisten. Har du 
ændringer, kan du sende en mail til medlemsliste@dask-vgc.dk 
med de rigtige oplysninger. 
 

Status på projekter 
Ka-7 OY-XFD 
Flyet er færdigt. Registrering og stafferinger påsat, som den så 
ud først i 70’erne da det fløj i FLV, og flyet er samlet. Flyet 
kommer ud at flyve som noget af det første til næste år. Dette vil 
blive markeret den 9. maj (foreløbig dato). 

 
 
Ka-2 OY-XEO 
Kroppen er færdig og nu kørt til maler. Vingerne er ved at blive 
gennemgået og repareret for dårlige limninger og småskader. 
 

Julefrokosten 2022 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ønske om leje af DaSK fly & campingvogn 2023 
Da vi i år har oplevet en stigning af lån af fly og campingvogn har 
vi for 2023 opsat nogle nye reserverings procedurer. Dem kan du 
læse om i vedlagte dokument. 

 

Opsparing til ny hangar 

 

Bergfalke I, OY-REX 
OY REX er blevet solgt og leveret til Hillerød Tekniske Skole, hvor 
flyet tænkes brugt til træning af kommende paramedicinere.  
Johannes kørte turen fra Arnborg til Hillerød hvor Jan Bagge, 
Hans Christian Larsen og Klaus var klar. 
Flyet skal først samles på et senere tidspunkt, men det klares af 
lokale DaSK medlemmer fra NSF. 

 
 

Støt DaSK hver gang du tanker 
Hurra! Vi har fået 4.977 kr. fra OK. Tak til alle jer, der har tanket – 
og bliv endelig ved, det kan mærkes i klubkassen. 
Der er 47 med i ordningen og der er plads til flere. Man skal ikke 
være medlem af DaSK for at støtte, børn, venner, samlever, 
firmaer kan også støtte. 
For hver liter brændstof der tankes, får DaSK 5 øre. Hvis du har 
en OK el aftale eller et OK mobil abonnement, gives der også 5 
øre pr liter tanket brændstof oven i de 5 øre for brændstoffet.   
Læs mere ved at klikke her 
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100% Diagrammet viser hvor mange procent af 
de estimerede byggeomkostninger på 
2.100.000,- kr vi har ’på bogen’.  
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I år blev der afholdt 
DaSK julefrokost med 
deltagelse af 29 
medlemmer. Klaus og 
Søren havde kok- 
kereret, hvilket der 
ikke var den store 
utilfredshed med. Der  
var ingen der havde behov for et stop ved pølsevognen på vejen 
hjem. Så mon ikke vi gentager succesen til næste år. 
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