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De tre discipliner fastlagt

17. A R G A N G ved formandsmøde for nylig
Formændene for de nordiske Philips-idræts-
foreninger mødtes den 11. april i København,
hvor Preben Laudrup var vært, og hvor man
fastlagde en række af detaillerne i det næ-
ste nordiske sportsstævne, der skal holdes
her i København i dagene 25.-27. maj 1973.
Det blev denne gang badminton, bordtennis
og damehåndbold, deltagerne skal konkurre-
re i. Finland, Norge, Sverige og Danmark
møder med hver 20 deltagere, seks badmin-
tonspillere, fire bordtennisspillere og ti
håndboldspillere.
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Sølvsmeden Peder Musse holder kunstforeningens medlemmer i ånde forud for generalforsamlingen. Be-
retningen om dansk smykkekunst var både belærende - og fornøjelig!

71 VANDT I KUNSTLOTTERIET
Ros til kunstforeningens bestyrelse for årets gevinster, som bl. a.
omfattede 18 oliemalerier
- Jeg har været utrolig heldig og er meget
taknemmelig over at have vundet den første
af de store gevinster i kunstforeningens lot-
teri, siger fru Elsa Kjerulff. - Fremhæve en-
kelte gevinster på bekostning af andre vil
jeg nødig, dertil er min kunstneriske indsigt
ikke stor nok. Men jeg synes, at bestyrelsen
for kunstforeningen skal have megen ros for
årets gevinster. Der var dejlige ting at vinde,
og for mig at se var de alle valgt med stor
kunstnerisk indsigt. Jeg har en meget stærk
fornemmelse af, at foreningens bestyrelse
med glæde og entusiasme varetager deres
hverv, og at den glade indstilling har bredt
sig til medlemmerne, som betragter de veks-
lende udstillinger med opladt sind, og i stort
tal møder op til generalforsamlingen .
Fru Kjerulff havde 18 oliemalerier, 5 akva-
retler og to skulpturer at vælge imellem. Det
foretrukne blev Per Baagøs •.Model".

Fornøjeligt foredrag om dansk smykkekunst
Bortlodningen af de 25 hovedpræmier og 46
tillægspræmier skete ved kunstforeningens
generalforsamling mandag den 24. april i
foredragssalen på Prags Boulevard. Men for-
ud oplevede medlemmerne sølvsmeden Pe-
der Musse's debut som foredragsholder. Og
det blev en fornøjelig, frisk og belærende
indførelse i dansk smykkekunst. Illustreret
af lysbilleder passerede smykker fra vikin-
getid til det tyvende århundrede revy. Peder

Musse viste også prøver på egen smykke-
kunst, som tillige var tilgængelig i en min-
dre udstilling.
På selve generalforsamlingen, hvor Arne
Echart berettede om bestyrelsens arbejde i
årets løb, genvalgtes fru S. Esbensen og
Ejvind Pedersen til bestyrelsen. Frk. Edith
Faurholt nyvalgtes som afløser for fru I.
Halse, der ikke ønskede genvalg. Steen An-
dersen og fru Annette Prætorius blev sup-
pleanter - og kontingentet er uændret 3 kro-
ner pr. måned. Medlemstallet er nu 280.

PHILIPS-PIGE VANDT
UNIONSMESTERSKABET

Idrætsforeningens forskellige afdelin-
ger har i de sidste uger afviklet deres
mesterskaber. Det har givet sig ud-
slag i pæne placeringer. Ikke mindst
bowling-afdelingen har sørget for top-
placeringer til Philips. Således vandt
Elly Olsen A-rækken i FKBU-turnerin-
gen. Også holdene i A-rækken og B-
rækken sluttede på førstepladsen.
Læs mere om dette og om de øvrige
sportspræstationer på side 4.

\ .'- ..
Elly Olsen vandt
705 kegler.

damernes A-række med

SPÆNDENDE BANDOPTAGER: Philips Radio har netop introduceret en ny båndoptager, N 4450. Forud for
introduktionen er der gennemført kurser for radiobranchens teknikere, så de har kunnet sætte sig ind i
den specielle teknik, der ligger bag den højtspecificerede model. Men først måtte Repax' egne teknikere
på skolebænken, mens Helge Svendsen fra TG-afdelingen i Philips Radio gennemgik de tekniske speci-
fikationer. (På side 3 kan De læse mere om den spændende båndoptager.)



14-ARIGE LONE STAVAD er den første blandt vinderne i den danske del af Philips' konkurrence for
unge forskere og opfindere, som nu er afholdt for fjerde gang. Her ses Lone, som sammen med flere
andre af deltagerne præmieredes med 500 kr., fotograferet sammen med (fra venstre) dommerkomiteens
formand, professor L. A. Hyldgaard-Jensen, de to hovedpræmievindere Mads Søgaard Knudsen og Finn
Hougaard (hver 3000 kr.) samt de to andenpræmievindere Henrik Thomsen og Ole Birkov Andersen (hver
2000 kr.). Hovedpræmievinderne kvalificerede sig til finalen i Holland med henholdsvis en elektronregne-
maskine og en automatisk fremkaldermaskine, medens andenpræmierne blev givet for en afhandling om
forurening og en stereoforstærker.

2XFYSIKLÆRERE pA PHILIPS-BESØG
Over 100 medlemmer af Danmarks Fysiklæ-
rerforening aflagde fredag den 7. april besøg
i Philips foredragssal, hvor de overværede
præsentationen af en række nyheder inden
for deres undervisningsområde. Philips Sko-
le Service havde arrangeret besøget, som
blandt andet omfattede præsentation af ste-
reo-programmet og gennemgang af nye un-
dervisningsfilm, Iysbilled-serier og bøger.
Som eksempel på nye film vistes u Light", og
efter en kort pause fortsatte s med gennem-
gang af nyheder til elevsættet Practonics.

Endelig præsenterede ingeniør J. Skjold-Sø-
rensen VCR-systemet, og programmet slut-
tede med ingeniør O. Tønnes Pedersens gen-
nemgang af nye måleinstrumenter. Ikke
mindst de to sidste emner vakte betydelig
interesse, hvilket også var tilfældet, da man
senere i måneden afviklede et lignende pro-
gram forfysiklærere fra Danmarks Lærer-
højskole. Begge lærerhold gav efter besøget
udtryk for tilfredshed med, at besøgene hos
Philips er blevet en årligt tilbagevendende
begivenhed.

Både Danmarks Fysiklærerforening (herover) og fysiklærere ved Danmarks Lærerhøjskole har i løbet af
april gæstet Phi lips, hvor de overværede præsentation af en række nyheder. I forgrunden ses nogle af de
ting, der vakte mest opmærksomhed, video-kasset!erecorderen og de nye måleinstrumenter.

BRYGGERIBESØG -
BILLØB OG
PENSIONSPROBLEMER
Den jyske personaleforening
sætter sving i tingene
Den forholdsvis nye personaleforening for
medarbejderne i Jylland søger virkelig at
sætte sving i tingene. Man har budt på bryg-
geribesøg, billøb og pensionsproblemer -
heldigvis dog uden at det sidste var en følge
af det førstel Tværtimod: Det seriøse stod
øverst på dagsordenen.
Mandag den 13. marts havde foreningen ind-
budt til en orienteringsaften, hvor man kun-
ne stille spørgsmål til personalechefen, un-
derdlrektør Jørqen Holm. De mange deltagere
fik først en gennemgang af selskabets pen-
sionsordning, hvorefter der blev redegjort
for det arbejde, som pensionsudvalget havde
udført, og for de tanker, man gerne ville
have indarbejdet i en eventuel ny pensions-
ordning. Der var en meget stor spørgelyst.
De fleste spørgsmål drejede sig naturligvis'
om pensionsloven og dens konsekvenser.
Men også andre personalespørgsmål blev
bragt på bane og besvaret af Jørgen Holm.
Det var en aften, som gav god og grundig
orientering.

Svingom i besøgskælderen hos Ceres
En måned senere, torsdag den 1.3. april,
havde foreningen med vor kantines bistand
arrangeret et besøg på bryggeriet Ceres. Ef-
ter en interessant rundvisning sluttedes der
af med en hyggelig sammenkomst for de 30
deltagere i besøgskælderen, hvor man smag-
te på de forskellige produkter og også fik
lejlighed til en svingom.

Nul strafpoints til vinderne
Lørdag den 15. april mødtes cirka 40 med-
lemmer til et familie-bilorienteringsløb, som
Jørn Rasmussen, Dansk Røntgen-Teknik,
havde arrangeret. Det blev en fornøjelig og
spændende eftermiddag. Nr. 1 - med nul
strafpoints - blev E. Jensen og K. Rang-
strup. Herluf Nielsen

Vinderne af det jyske bilorienteringsløb, E. Jen-
sen til (venstre) og K. Rangstrup, der nåede igen-
nem helt uden straffepoints.

25 ÅRS JUBILÆUM

Montrice fru Conny
Tøttrup, Philips Ra-
dio A/S, fejrer fre-
dag den 2. juni sit 25
års jubilæum. Recep-
tion kl. 11 i mødelo-
kale C i Jenagade.
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HVEM VOGTER
SUNDHEDEN?
Udflytningen af et stort antal medarbejdere
til det nye central lager i Glostrup har nød-
vendiggjort nogle mindre ændringer i sund-
hedscentrets personalefordeling. Centralla-
geret vil fra andet halvår af 1972 blive
betjent af fru Y. Prætorius og fru T. Budtz,
medens frk. G. Gregersen afløser fru M. Søe-
gren på armaturfabri kken på Bredskiftevej.
Fru Søegren fortsætter som hidtil på Prags
Boulevard.
Herefter vil sunhedscentrets personalefor-
deling være således:
Armaturfabrikken, Bredskiftevej : Frk. G. Gre-
gersen og fru A. Prætorius.
Miniwatt, Emdrupvej : Fru Y. Prætorius og fru
A. Prætorius.
Philips Radio, Jenagade: Frk. G. Gregersen
og fru T. Budtz.
Centrallageret, Kornmarksvej : Fru Y. Præto-
rius og fru T. Budtz.
Repax A/S, Marielundsvej : Fru Y. Prætorius
og fru T. Budtz.
Industrigården, Prags Boulevard: Fru M. Søe-
gren og fru A. Prætorius.
Pope A/S, Valdemarsgade : Fru Y. Prætorius
og fru A. Prætorius.

SPÆNDENDE
BÅNDOPTAGER
Professionelle specifikationer og rimelig pris

En af de produktnyheder, som Philips Radio
lægger særlig vægt på i år, er båndoptage-
ren N 4450. Den er udstyret med en række
tekniske enheder, som ellers kun findes i
professionelle båndoptagere, der ligger uden
for den almindelige forbrugers rækkevidde.
Den nye model, som overholder hi-f specifi-
kationerne, leveres til en vej!. forbrugerpris
på 5.500 kroner.
N 4450 er en 2 X 20 watt sinus hi-f mono
og stereo båndoptager med tre motorer og
seks tonehoveder. Den kan tage 26'12 cm
store spoler, som i forbindelse med det au-

tomatiske reverse system giver indtil 12 ti-
me-rs uafbrudt spilletid, i hi-f gengivelse dog
kun den halve tid.
Båndoptageren har lysende elektroniske tryk-
knapper. Med multiplay teknik kan man fore-
tage ubegrænsede enkeltoptagelser, som kan

25 ARS JUBILÆUM: - Du har i den senere tid gået og virket lidt drømmende. Derfor har vi valgt at give
&ig disse to drømmesenge til dit hus i Dragør, Med disse ord overrakte S, Bjerring Poulsen et par præg-
tige luksus-drømmesenge til 25 års jubilaren, værkfører John Stockbridge, som ikke ventede længe med
at tage gaven i besiddelse, Også ingeniør Lissau lod sig hurtigt overtale til et lille hvil. Når Stockbridge
ser særligt henrykt ud, kan Iorklarlnqen måske ligge i fru Cecil Jensens tilstedeværelse på sengekanten.
Et stort antal kolleger og venner var til stede ved receptionen i mødelokale 416 på Industrigården, hvil-
ket indbragte jubilaren mange gaver, blandt andet rare flasker frembåret af formand P. Laudrup fra per-
sonaleforeningen PAP,

SPRING IKKE
PÅ HOVEDET
- Undersøg først vanddybden, før De
springer, siger bedriftslægen, der her
opstiller to minimumskrav forud for LÆGEN SKRIVER
badesæsonen

Badelivet er en dominerende ferie- og fri-
tidsbeskæftigelse for meget store dele af be-
folkningen. Men som ved al anden sportsud-
øvelse medfører det i visse tilfælde uheldige
og ofte helt urimelige bivirkninger eller ulyk-
ker. En væsentlig del af disse kan undgås

TAK
Tak for gaver og gode ønsker. Også en tak
til alle, der medvirkede til at gøre min af-
gang så festlig og hyggelig. Arthur Jensen
Hjertelig tak for opmærksomheden ved mit
jubilæum. . Frode Rasmussen

afspilles samlet, og der er alle muligheder
for trickoptagelser. 4450 er udstyret med
tænd/sluk ur, der kan forudindstilles. Den
har fjemstyrinqsmuliqhed, medhør før og
efter bånd, alle tilslutningsmuligheder og
flere andre spændende tekniske enkeltheder.

ved fornuftig opførsel, og det er ganske ri-
meligt at pege på en enkelt ulykkestorm.
som kan medføre meget svære og invalide-
rende skader.

I de senere år er der sket en bemærkelses-
værdig stigning i antallet af tilfælde med
"brækket hals" på grund af udspring på for
lavt vand. Den risiko undgås ved at efterleve
disse to regler:

1: Bad aldrig alene. Dels /tjener det til al-
mindelig forebyggelse af badeulykker, dels
medfører en del hovedspringsulykker lam-
melse af både arme og ben, således at man
drukner, hvis der ikke er hjælp i nær-
heden.

2: Mål først vanddybden. Man bør aldrig
springe på hovedet uden først at have for-
visset sig om, at vanddybden er tilstrækkelig.
Overholdes disse regler, kan mange ulykker
undgås. God ferie - når den tid kommer I
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SPORTEN SPORTEN

FÆLLESTURNERING
Tre af holdene i fællesturneringens badmintondyst, hvor A-rækken vandtes af Niels Larsen.

Badminton-afdelingen arrangerede i april
et stævne for flere af idrætsforeningens
afdelinger
Vi bør komme hinanden lidt mere ved I Det
mener i hvert fald badmintonafdelingens le-
der, Hugo Bentzen. Og det ser ud til, at
mange er enige med ham, for der var rundt
regnet et halvt hundrede deltagere i en fæl-
les-turnering, hvor man enten kunne spille
badminton, bridge eller skak, og hvor der til-
lige var mulighed for at dyrke motion eller
rafle. Ikke mindst den sidstnævnte idræt
havde mange dyrkere.
Det var badmintonafdelingen, der var vært
ved sammenkomsten i KFIU-hallen i Valby
søndag den 23, april. De mange deltagere
spiller normalt på tider og steder, hvor de
kun ser deres faste makkere. Her kunne man
hygge sig sammen med and re af idrætsfor-
eningens medlemmer, og det vil sikkert blive
gentaget efter den første succesfyldte efter-
middag.
Badmintonturneringen inddeltes i fem ræk-
ker. Niels Larsen vandt A-ræ kken i en spæn-
dende 3-sæts finale mod Knud Leth Rasmus-
sen. I B-rækken vandt Aage Møller Nielsen
i den sidste kamp mod Jørgen Prehnum. I C-
rækken havde man af mangel på rutinerede
damer placeret badmintonsøstrene Mona An-
dersen og Rita Sørensen sammen med
mænd, og her var herrerne så ugalante at
slå dem ud af rækken. Vinder blev Flemming
Kuhlmann, der slog Keld Reenberg. I herre-
begynderrækken vandt Ove Sørensen over
Bjarne Steen Larsen, og i dame-begynder-
rækken kæmpede Hanne Andersen sig til en
sejr i finalen ved at slå Ulla Holmer.
Bridgeafdelingens dyst blev af og til afbrudt,
idet Knud Leth Rasmussen også skulle spille
badminton. Men sidst på eftermiddagen kå-
redes dog en vinder. Det blev en af de del-
tagende Philips-ægtefæller, fru Ulla Førster-
Iing.
Skakafdelingen var mat fra starten på grund
af fire udeblevne spillere, og de øvrige var
aktive i badminton. Men da der var en præ-
mie, arrangeredes en lyn-turnering, hvor
Niels Larsen sikrede sig gevinsten ved at
vinde over E. Hauerberg.
I rafle-turneringen blev der vendt mange

bægre. Carsten Møller fik flest points og
var dermed en værdig vinder. Hele arrange-
mentet sluttedes omkring smørrebrødsbor-
dene.

SPIL· BORDTENNIS
Idrætsforeningen opretter nu sin 11. afdeling
I Arhus-afdelingen og hos Repax i Herlev er
der på privat initiativ startet aktiviteter om-
kring bordtennisbordene. Og nu meddeles
det endvidere, at bordtennis bliver en af de
tre discipliner til det nordiske sportsstævne
i København til næste forår.
Derfor har idrætsforeningen besluttet at op-
rette en bordtennisafdeling under forudsæt-
ning af tilstrækkelig tilslutning. Har De lyst
at spille med, kan De blot fortælle det til
idrætsforeningens formand, Preben Laudrup,
på lokal 355.

PHILIPS-PIGE VANDT
UNIONSMESTERSKABET
Elly Olsen vandt FKBU-bowling-
turneringen med 705 kegler
Lørdag den 22. april afvikledes FKBU's en-
keltmandsmesterskaber, og her præsentere-
de Philips-pigerne sig på bedste måde. Elly
Olsen vandt damernes A-række med 705
kegler, og med dette resultat blev hun stæv-
nets bedste dame. Også Else Hansen, der i
samme række blev nummer 5 med 635 keg-
ler, har stor ære af sin indsats.
Ved bowlingsæsonens afslutning kan afde-
lingen i øvrigt se tilbage på en række pæne
resultater.
I FKBU's holdturnering har vi haft både
dame- og herrehold tilmeldt. Dameholdene
klarede sig overordentlig pænt. Både holde-
ne i A-rækken og i B-rækken sluttede på
førstepladsen. Vort herrehold måtte - måske
lidt skuffende - nøjes med at blive nr. 3 i
2. division. ,
Også i FKBU's pokalturnering klarede piger-
ne sig fint, idet et af vore hold spillede sig
frem til finalen, hvor det dog måtte se sig
henvist til andenpladsen.
For første gang har vi været tilmeldt den
turnering, der afholdes af KBU (Københavns
Bowling Union). Her deltog to damehold.
Førsteholdet blev nr. 1 i B 1-rækken og an-
detholdet blev nr. 4 i sin række.

SPORTEN
Philips-mesterskabet i bowling
Endelig sluttede sæsonen lørdag den 6. maj
med de med stor spænding imødesete Phi-
lips-mesterskaber i bowling. Her vandtes da-
memesterskabet af Bitten Knudsen, afd. MK,
med 997 kegler, og herrernesterskabet af Jør-
gen Jørgensen, S-Lageret, med 1089 kegler.

Ernst Aagesen

SKAKMESTER EFTER
OMKAMP
Der måtte i år omkamp til, før Philips-meste-
ren kunne kåres, da både Niels Larsen og
Max Andreassen havde opnået 7 points i vin-
terturneringen. Omkampen gik over to par-
tier, men efter disse var man lige vidt, da
hver af spillerne vandt et parti. Man aftalte
da, at næste parti skulle være afgørende, og
dette vandt Max Andreassen. Der er dog
grund til at bemærke Niels Larsens smukke
placering med kun et tabsparti, en stor frem-
gang fra sidste år, hvor han blev nr. 5.
På 3. pladsen kom E. Hauerberg med 6'/2
points, og nr. 4 blev Erik Fagerstrøm, lige-
ledes med 6'/2 points, men med dårligere
korrektion.
Der skulle i april have været spillet en en-
keltmandsturnering med deltagelse fra andre
firmaklubber, men den måtte aflyses på
grund af manglende interesse. Vi besluttede
så selv at afholde en forårsturnering, som
endnu ikke er færdigspillet.

E. Hauerberg

TIL FODBOLDKAMP
I RUMÆNIEN
Tage Kjær, Afdelingen for audio-visuelle sy-
stemer, skal til Rumænien for at overvære
kampen mellem Danmark og Rumænien. Her
afgøres det, om de danske farver bliver re-
præsenteret på den olympiske grønsvær.
Når Kjær er så heldig, skyldes det, at han
en dag under frokosten i kantinen udfyldte
en konkurrence kupon fra Faxe-bryggerierne
og blev udtrukket. Han skal nu på en 15-ti-
mers tur til Bukarest. Hans bror, Erling Kjær,
Insotrac, der sad ved samme frokostbord,
skal ikke med. Han udfyldte ingen kupon,
idet han sagde, at han aldrig vandt. Det
gjorde han altså heller ikke denne gang.
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