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Nyhedsbrev nr.4/2015 

 

 

  

 

 

 
Som varslet i nyhedsbrev nr 3 afholdes der 

 
Medlemsmøde i DaSK lørdag den 17. oktober kl. 10.00 – 15.00. 

 
Program: 10.00 – 12.00 Medlemsmøde 
 12.00 – 13.00 Frokostpause 
 13.00 – 15.00 Medlemsmøde fortsat. 
 
Dagsorden: 
1. Valg af ordstyrer og referent. 

2. Vedtægter for DaSK – især klubbens formålsparagraf. 
Dækker DaSK’s formålsparagraf og øvrige vedtægter vore ønsker til klubbens 
overordnede strategi og udvikling i fremtiden? 
Hvis der er behov for det, kan vi nedsætte en gruppe, som frem til generalforsamlingen 
kan arbejde med en revision af vedtægterne. 

3. Museumsdrift. 
Hvordan forestiller vi os, at vi skal drive vores museumscenter fremover? 
Arkiv, værksted, fly (hvilke), flyvning, formidling etc. 
Er det et ønske, at vi nedsætter en arbejdsgruppe til opgaven?  

4. Flyrenoveringsprojekter – nuværende og kommende. 
Hvilke renoveringsprojekter er i gang og hvilke ønsker vi igangsat 
Andre værksteder end i DaSK’s bygning? Hvad med fx Sjælland? 

5. Økonomi 
Kontingent, gaveordning via Svæveflyverunionen, andre gaver, medlemslån, 
fundraising, kommunale tilskud og andet? 

6. Kommunikation internt i DaSK 
 Vi har Føniks Posten, DaSK nyhedsbrev, www.dask-vgc.dk og på Facebook er ”Venner 
af DaSK”. 

7. Evt. 
Der vil være kaffe på kanden når vi mødes, og der vil ligeledes være kaffe og brød kl. 
15.00 
Frokost 30 kr. 
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Bestyrelsen besluttede at afholde medlemsmødet, blandt andet på baggrund af to 
henvendelser fra henholdsvis  Erling Rasmussen og Ib Overgaard. 
 
Her er, hvad Erling skrev: 

Forslag til ønskeseddel  DaSK flysamling 
  
18. juni 2015, err  
  
Det må være et ønskemål for vores svæveflyvehistoriske klub, at vi får samlet stort set hele 
flåden af flytyper der har været anvendt i Danmark fra starten i 1930'erne og frem til 
glasfiberalderen startede ca. 1970.  
Det drejer sig om ca. 35 typer svævefly, når man ikke medregner typer der kortvarigt har været 
anvendt og når man ikke går i detaljer med varianter så som: Baby III / Baby-falke, Bergfalke III / 
IV, forskellige Ka 6 typer samt forskellige andre større eller mindre  forskelle på typer.     
Derudover drejer det sig om ca. 9 typer skoleglidere.   
Unionsglideren, KZ G1, Polyt II og 2 g' ern er dansk design, hvorfor vi burde have dem i vores 
samling. Unionsglideren er imidlertid i en vis grad en videreudvikling af  Stamer Lippisch som vi jo 
har. Derfor kan det være i orden at udelade den. KZ G1, der kun blev bygget en enkelt af kan vi 
se i Stauning, idet de har formået at samle hele KZ flåden. - Flot!    
Polyt II' eren burde vi selvsagt have med i vores flåde.  
  Antal fly vi 

kunne ønsker 
os. 

DaSK er i dag ejer af 3 typer skoleglidere ud af de ca. 9 der har været 
anvendt i Danmark.  
Vi behøver efter min mening ikke nødvendigvis at have dem alle!   
Det må dog være et stort ønske for os, at vi får tilført:   
Polyt II, og helst luftdygtig.  

1 

  
DaSK ejer 5 typer overgangsfly ud af de ca. 7 der har været anvendt i 
Danmark.  
Vi mangler:   
Rhönbussard og   
Pilatus B4.  
Det må være et ønske at DaSK bliver ejer af alle 7 typer.  
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DaSK er ejer af 11 typer ensædede konkurrencefly ud af de ca. 15 der har 
været anvendt i Danmark.   
Teknisk Museum i Helsingør ejer, men DaSK opbevarer:   
DFS Weihe, OY- VOX.  
Sun Air of Scandinavia ejer, men flyet står i perioder til rådighed for DaSK 
medlemmer:   
SHK - 1, OY- FPX.  
Herudover mangler der:   
Hütter 28 og   
Pik-16 Vasama.  
Det må være et ønske at DaSK med tiden bliver ejer af alle 15 typer.  

4 



 
 

3 

DaSK er ejer af 9 typer tosædede svævefly ud af de ca. 13 der har været 
anvendt i Danmark.  
Johs. Lyng og Ove Hillersborg ejer, men flyet står til rådighed for DaSK 
medlemmer:  
Lehrmeister, OY-XAY.  
Herudover mangler der:   
Gövirer,  
Blanik og  
ASK 13.  
Det må være et ønske at DaSK med tiden bliver ejer af alle 13 typer.  
  
NB: DaSK ejer en Kranich I, OY- KRX  (tidligere svensk registreret) der dog er i 
meget dårlig stand.  
Imidlertid ejer Sun Air of Scandinavia en Kranich II, OY-XWL. Det blev købt efter 
et havari i Tyskland og er genopbygget af DaSK.  Flyet står til rådighed for 
DaSK medlemmer.  
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I alt: 11 fly  
  
DaSK har i øjeblikket 25 typer svævefly og 3 typer skoleglidere. - Ret så flot!  
For at få samlingen nogenlunde komplet, kunne det være et mål med tiden, at anskaffe 10 
svævefly mere plus 1 skoleglider.  
Øvelsen går derfor ud på at afhænde nogle af de fly vi har dubletter af og få anskaffet os dem 
vi mangler.  
Altså en fremtidig flypark på ca. 39 fly plus nogle få dubletter.  
 
  
  
Flyenes inddeling i grupper  

 1 2 3 4 
  

Skoleglidere  
 
Overgangsfly  
(øvelse)  

 
Ensædede 
(konkurrence)   

 
Tosædede 
svævefly  

 
1  

 
Stamer Lippisch  

 
Grunau  
 Baby II a/b   

 
Mü 13 D.  

 
Gövire  

 
2  

 
Gumpert G. 2  

 
Hütter 17  

 
W.W.S. 3 Delfin  

 
DFS Kranich  

 
3  

 
Grunau 9  

 
DFS 
Rhönbussard I  

 
Olympia  

 
Bergfalke  

 
4  

Lippisch Hol's der Teufel   
Schleicher K 8 B  

 
DFS Weihe  

 
Doppelraab  

 
5  

 
Unions skoleglider  

 
SZD-25A Lis  

 
Hütter 28  

 
Scheibe Specht  

 
6  

 
Schneider     
SG 38  

 
Pilatus B4  

 
Scheibe Spatz  

 
Ka 2 
Rhönschwalbe   

 
7  

KZ - G1  
Er udstillet i Stauning  

 
SZD - 30 Pirat  

 
Ka 6 - Rhönsegler  

 
Polyt III  

 
8  

 
Polyt ll  

   
Jaskolka  

 
Blanik  
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Skoleglidere  

 
Overgangsfly  
(øvelse)  

 
Ensædede 
(konkurrence)   

 
Tosædede 
svævefly  

 
9  

 
2 g   

   
Mucha Standard  

 
Lehrmeister  

 
10  

     
Lom - Libelle  

 
Bocian  

 
11  

     
Foka  

 
Ka 4 Rhönlerche   

 
12  

     
PIK 16C    Vasama  

 
Ka 7 Rhönadler  

 
13  

     
Scheibe SF-26A  

 
Schleicher 
     ASK 13  

 
14  

     
SHK - 1  

  

 
15  

     
Morelli  

  

 
  

 
Haves  

 
28 stk.  

 
  

 
Ønskes  

 
11 stk.  

 
  

Behøves 
ikke  

 
5 stk.  

  
Opbevaringskapacitet:  
Vores nye hangar kan rumme 12 opspændte fly uden at de er filtret alt for meget ind i 
hinanden. Det forudsætter imidlertid at der ikke er trailere eller andet udstyr i hangaren. 
Hangaren skal være renset for "skrammel".  
Ophængt i loftet kan der være 6 opspændte fly.  
Altså i alt 18 opspændte fly til udstilling og som der kan flyve med.  
Loftdepotet  kan rumme ca. 15 fly på specielt fremstillede rullepaller. (Disse rullepaller eksisterer 
ikke endnu!)  
Nogle af disse rullepaller kan muligvis indrettes med to over hinanden. Antagelig ca. 5 stk.  
Det giver: 18 + 15 + 5 = 38 fly.     
  
Behov for opbevaring:  
Vi har i dag 28 af de flytyper vi ønsker at have fremover og vi ønsker os 11 flere. Altså i alt 39 fly.  
Det er en forudsætning at der sælges ud af de mange dubletter vi har nu.  
Dersom vi ingen dubletter har, er vi tæt på at kunne rumme alle flyene i den bestående hangar. 
Det er imidlertid ikke realistisk, for der vil uvægerlig komme nogle få ekstra til.  
Vi har behov for at kunne opbevare ca. 6 trailere. (Ingen trailere må fremover opbevares i den 
store hangaren).  
Til opbevaring af diverse materiel har vi brug for ca. 40 m², svarende til 2 båse i en trailerhangar.  
Det giver: 1 fly (som der ikke var plads til i den store hangar) +  3 ekstra fly +  6 trailere. + 
redskabsrum (2 båse).   
Det giver: 12 båse i en kommende trailerhangar. 
 
Her følger er forslag til indregning af en trailerhangar. Dette forslag er ikke gengivet i 
næværende 
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Og Ib Overgaards indlæg: 
 
DASK bestyrelse: 

Nu er vi vel så vidt, at vi kan overskue det rent manuelle arbejde i vor hangar. Nu skal vi finde ud 
af hvordan vi kan bruge vore faciliteter. Ikke blot til egentlig DASK arbejde, såsom arbejde med 
vore fly, men også hvordan vi kan ”sælge” os selv til omverdenen. 

Efter min formening er det en kæmpestor og værdifuld arv DASK efterlader til de kommende 
flyveinteresserede i Danmark. En arv vi skal gøre offentligheden bekendt med. 

Vi er på vej til at blive et godt museum for dansk svæveflyvning, og det må kunne forventes, at 
vi med den rigtige bearbejdning kan finde kontakter, der kan formidle opbakning til projektet. 
På godt dansk – PENGE – 

Fra tidligere kontakt med Herning kommune ved jeg, at kommunen betragter Svæveflyvecenter 
Arnborg, som et aktiv for kommunen, og det skal vi i første omgang benytte os af. 

Vi skal have lavet et CV, som vi kan henvise til. – hvad skal dette CV indeholde?? 

Først og fremmest den aktivitet og kontakt vi har udadtil med offentligheden. 

Hvordan får vi det etableret ?? 

Reklame for os selv !!! 

Hvordan laver vi reklame ?? 

Vi kunne starte med at etablere noget vi kan lave reklame på. Nemt sagt – hvordan gjort?? 

Eksempelvis have et demonstrationsareal hvor vi med plancher fortæller om hvordan det 
overhovedet er muligt at flyve. Vi kan ogå gøre brug af alle de reservedele til fly, som vi har 
liggende – eks. Ribber – beslag – dele af vinger etc. så besøgende får et indblik i, hvordan et fly 
er sat sammen. 

Er vi rigtig kreative får vi en flysimulator etableret, så besøgende kunne prøve at ”flyve” (SG-70 
havde en simulator, der en overgang blev meget benyttet) 

Vi må jo ikke glemme alle vore opspændte fly – de i sig selv er værd at se på. 

Der kan sikkert findes på en masse andre ting, der kan bruges til beskrivelse af hvad flyvning er – 
det er bare at få fat i de kreative hoveder, der kan omsætte det til visuel information. 

Når vort ”reklamegrundlag” er iorden kan vi invitere til besøg hos os. Der er skoler – læreanstalter 
– firmaer – byråd etc. Der er ingen ende på underlaget. Vi skal bare have tilbuddene sendt ud. 
Evt. i form af personlig kontakt til folk. 

I første omgang skal vi tilbyde os selv uden beregning. Intet lokker som gratisme, og det virker jo 
hvis vi meddeler, at vort museum er baseret på frivillig arbejdskraft. Det berettiger til ansøgning 
om tilskud. 

Jeg skal spare jer for yderligere bemærkninger – håber blot de kan give anledning  til en 
overvejelse om hvordan vi  bliver bemærket i offentligheden. 

Med venlig hilsen 

Ib overgaard 

 


