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Status på projekter 
Ka-2 OY-XEO 
Kroppen er stort set færdig. Hovedoverhaling af vingerne er 
fremskyndet pga. mistanke om dårlig limninger. Vingeren er 
efterset og efterlimet og der er lagt nyt lærred på. 

 
 

Bergfalke II OY-BOX 
Kroppen er færdig og der monteres styregrejer mv. Arbejdet på 
vingerne er ved at komme i gang. 

 
 

Transportvogn 
Det går godt fremad. K-13 har været i vognen for tilpasninger af 
beslag mv. 

 
 

 

Hütter 28 
Hütter 28 er et projekt der kører parallelt med de øvrige 
projekter. Vi har to Hütter 28, en original som har været solgt til 
USA men er kommet tilbage igen, og et nyfremstillet fly hvor 
krop og vinger er blevet bygget. Men der mangler beslag. Opgave 
er nu at måle alle beslag op på den gamle Hütter, lave en 
tegninger og så få fremstillet nogle nye beslag. 

 
 

Generalforsamling 
afholdes i år søndag den 12. marts kl 1300 på Arnborg. Særskilt 
invitation udsendes. 
 

Opsparing til ny hangar 

  

 

Efterlysning  
Sidse år fik vi 3 nye medlemmer hvor indmeldes data er gået 
tabt/ikke er nået frem til sekretæren. Kender du en eller flere af 
disse 3 personer? 
 Rasmus Andersen, betalt mandag 19.09.2022 

 Jesper Thomsen, betalt tirsdag 13.09.2022. Flyvedag med Dalsmark 
Plejehjem. 

 Birgit Dahlin, betalt tirsdag 12.07.2022. Flyvedag med 5 nye 
medlemmer iflg. bemærkning på startlisten. 

 
Velkommen til 2 nye medlemmer: 
Hans Rolandsson, Karlsborg 
Esben Stig Vængebo-Sørensen, Fredericia 
 

Støt DaSK hver gang du tanker 
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 

 
 

Diagrammet viser hvor meget af de 
estimerede byggeomkostninger på  
2.100.000 kroner vi har ’på bogen’.  
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