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HOLLANDS AMBASSADØR-
BESØGER PHILIPS

Den hollandske ambassadør, dr. van der Mandele, (nr. 2 fra venstre) studerer
med stor interesse metalvare-afdelingens 'nye punktsvejseanlæg. Fra højre ses
direktør N. B. Sommerfeldt samt underdirektørerne Egon Hansen og C. Hermann.
I forgrunden: Fru Klara Aahøj.

I slutningen af juli aflagde Hollands
nye ambassadør i Danmark, dr.
K. E.van der Mandele, besøg hos
Philips. Direktør N. B. Sommerfeldt
og underdirektør Egon Hansen mod-
tog a,mbassadøren på Industrigår-
den, hvorfra man tog til Philips
Radio. Her viste underdirektør C.
Hermann rundt i afdelingerne UA,

Metalvare og Montage Kanalvælger.
Sammen med underdirektør J.
Grunnet og overingeniør Egon Jen-
sen besås derefter monterings-af-
delingen og demonstrations lokaler-
ne i Philips Lampe.

Til sidst fik ambassadøren forevist
foredragssalen på Prags- Boulevard.

300.000 KR. OPSPARET-PR. AR
Opsparingsordningen for time- og
ugelønnede omfatter 289 medarbej-
dere, der nu i gennemsnit hver spa-
rer 49 øre pr. _arbejdstime. I perio-
den fra december 1962 til juni i år
var den gennemsnitlige opsparings-

sats 42,5 øre pr. arbejdstime. Med
den nye sats sparer hvert medlem
ca. 1.025 kroner på et år, og til-
sammen kommer man op på ca.
300.000 kroner.
54 sparere har benyttet sig af til-

••

budet om at få deres sparepenge
forrentet med yderligere 2 '/o ud-
over. den gældende rentesats ved
at hensætte dem på en 12 måne-
ders konto. lait er der overført ca.
28.000 kroner til de .nye 12 mån-
neders konti.

SAMARBEJDE OG LEDELSE
PÅ ARBEJDSPLADSEN
TV på besøg hos Philips for al
samle slof Iii udsendelse

I slutningen af juni var Danmarks
Fjernsyn på besøg hos Philips for
at samle stof til en serie udsendel-
ser med titlen "Samarbejde og le-
delse på arbejdspladsen".
Flere Philips-medarbejdere vil vise
sig på skærmen når udsendelserne
står på programmet mandagene 14.
og 28. oktober samt 11. og 25. no-
vember, bI. a. underdirektør C. Her-
mann og fællestillidsmand Sv. Loft,
som begge bliver interviewet om
samarbejdsproblemer på en stor
dansk industrivirksomhed.
I udsendelsesrækken vil der også
være optagelser fra børnehaven,
markåtsnderiet og afdeling UA.

- Klar til optagelse. Fotografassistent
Klaus Møller står parat med klaptræet,
inden programsekretær Bent Pihl (med
briller) interviewer Sv. Loft (tv) og
C. Hermann om samarbejdsproblemer.

TV-fotograf Kent Hansen aflagde også
visit i atd ellnq UA, Her rettes kame-
raet mod fru Sonja Kruse.
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Hello all!

Too bad I didn't get the chance to
say go od-by to all-rny good friends
and readers of "Phillskopst", who
'have faithfully fallowed my adven-
tures here.
But everything moved so fast: I
suddenly got the opportunity to
spend some time in England to
brush up my English. I shan't forget
you, however, and be sure that 1'11
send you a postcard now and then.
All the best -
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DØDSFALD
Specialarbejder Christian M.almberg

Kun 44 år gammel segnede special-
arbejder Christian Malmberg plud-
selig død om tirsdag den 25. juni,
ramt af en hjertelammelse. Chri-
stian Ma Imberg havde været ansat
hos Philips i 5 år.
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15 NYE LÆRLINGE mødte den l. august hos Philips. De første 14 dage gik de
på kursus for at [ære virksomheden at kende, inden de kom ud i deres respektive
afdelinger. Afdelingschef Jan Buf ow (stående) bød de nye medarbejdere velkom-
men. .

FRIMÆRKEKLUBBEN
F. Hernig, Philips Radio, har på-
taget sig at lede den nye frimærke-
klub, og skulle der være samlere,
som gerne vil være med, men end-
nu ikke har fået meldt sig, bedes
de ringe til Herniq på lokal 548.

Arne Geel Andersen - til Arhus Uni-
versitet.

FRA PHILIPS TIL
ÅRHUS UNIVERSITET
Lederen af driftsøkonomisk-afdeling
hos Philips Radio, cand. oecon
Arne Geel Andersen, er blevet ud-
nævnt til amanuensis i driftsøkono-
mi. ved Århus Universitet fra 1. sep-
tember. Geel Andersens opgave på
Århus Universitet bliver dels at
undervise og dels at beskæftige sig
med studiet af operationsanalyse -
en ny gren af driftsøkonomien.
- Det har været en meget lærerig
tid hos Philips, udtaler Arne Geel
Andersen inden afrejsen til Århus.
Når man skal undervise i drifts-
økonomi, har det betydning, at man
selv kender til forholdene i er-
hvervslivet.

HARRY MOSBERGS
JUBILÆUM

Kolleger og forretningsforbindelser
var mødt talstærkt op for at gra-
tulere røntgeningeniør Harry Mos-
berg med 25 års jubilæet hos Dansk
Røntgen-Teknik, onsdag den 1. au-
gust. Direktør P. Frtts bød velkom-
men, hvorefter overingeniør Tho-
mas H. Fausbøll talte for jubilaren
og overrakte ham et smukt barome-
ter fra personalet i Dansk Røntgen-
Teknik.

Ingeniør Harry Mosberg (til højre) gra-
tuler es af direktør P. Fril s .

TAK
Vægter Willy Poulsen har bedt
"Philiskopel" viderebringe hans
varmeste tak for hilsener, gaver og
blomster, han modtog på sin 25 års
jubilæumsdag den 15. juni.



,

AFS LUTN I N GS FEST FO R
PHILIPS EKSAMENSSKOLE
Philips-eleverne havde landets
højeste gennemsnit til teknisk
forberedelses-eksamen

De nybagte tekniske assistenter - fra venstre: Preben Salomon, Kaj Jeppesen,
Mogens Rekær, Leif Jensen, Vagn Ravnhalt. Preben Rasmussen, Sv. Krag, P. Rig-
bolt, Max Nielsen. Ole Andersen, Erik Randa, Knud Mortensen, Mogens Simoni
og Borge Bahr. .

- Den uddannelse, De nu har fuld-
fort, får ikke blot betydning for
Dem selv, men for dansk industri,
udtalte direktor S. A. Windelin i
sin Iykonskningstale ved afslut-
ningsfesten for Philips eksamens-
skole fredag den 28. juni, hen-
vendt til de medarbejdere, der i år
havde taget teknisk forberedelses-
eksamen og teknisk assistent-eks-
amen.
I sin tale fremhævede direktor
Windelin den store interesse og
energi, medarbejderne havde lagt
for dagen. Mange af de nybagte tek-
niske assistenter havde gået syv
år på skole for at nå så langt: Tre
år på Arbejdsteknisk Skole, to år
på kursus til teknisk forberedelses-
eksamen og nu sidst endnu to år
for at -taqe teknisk assistent-eks-
amen.

Elevernes pårørende

Forinden havde direktor Windelin
budt velkommen til gæster og ele-
ver - og især til elevernes pårøren-
de, som havde måttet undvære de-

res ægtefæller de mange aftener,
de havde gået på skole.
Forstander Poul Hansen fra Folke-
ligt Oplysnings Forbund overrakte
beviserne for teknisk forberedelses-
eksamen til de dygtige ·elever. Alle
havde bestået eksamen og endda

Preben Salomon (Ih) fik udmærkelse
til te knis k assistent-eksamen. Ingeniør
Helligsoe lykorisker med det smukke
resultat.

Jørgen Sørensen (th), der tog teknisk
forberedelses-eksamen, får overrakt
sit eksamensbevis af forstander Poul
Hansen.

med landets hojeste gennemsnits-
karakter.

Ingenior J. Helligsoe, Det tekniske
Selskabs Skoler, gav de tekniske
assistenter deres eksamensbeviser
og mindede dem om, at selvom
de nu havde deres papirer i hån-
den, var deres uddannelse ikke
overstået. De måtte stadig dygtig-
gøre sig.

(fortsættes side 4)
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(fortsat fra side 3)

Tak for godt samarbejde

I deres taler takkede forstander
Poul Hansen og ingeniør J. Hellig-
søe begge direklion og skoleudvalg
for del glimrende samarbejde, man
havde haft med Philips eksamens-
skole.
Afdelingsleder H. Kirkemann-Niel-
sen fra Tilan ville også sige lak Iii
Philips, fordi medarbejderne fra
Tilan havde fåel lov Iii al følge un-

(fortsættes side 6)

Fru Inge Nyberg - følte sig vel korn-
men,

EN FIN TRUMF
Tak fordi vi måtte spille med, skri-
ver æglefælle Iii bridgeklubben

- Hjerler er Irumf, meldle bridge-
formanden Ernsl Pedersen ved af-
delingens start sidsle sommer:
Som den enes le indenfor Philips
Idrælsforening gav denne afdeling
æglefæller lejlighed til at deltage i
sine arrangementer,
'Det spændende initiativ blev da og-
så hilst velkommen af mange med-
arbejderes ægtefæller. Een af dem,
fru Inge Nyberg, gift med Vagn Ny-
berg, Philips Radio, har gerne vil-
let sige afdelingen tak for den gode
ide. Hun skriver:
- Som medarbejder-kone vil jeg
gerne have lov til at takke bridge-
afdelingen for dens initiativ. lige
fra..,d,en første aften har jeg følt mig
velkommen og "accepteret", og jeg
har haft både glæde og udbytte af
de morsomme og lærerige aftener
under "Jeppe"s kyndige instruktion.
Jeg kan varmt anbefale andre Phi-
lips-medarbejdere at tage deres
ægtefæller med, når kortene igen
skal blandes efter sommerferien.
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Alle var i ilden -
Det gik hedt til ved SV-øvelsen
i Jenagade, og dommeren
måtte rykke ud til "rigtig brand".
Philips bedriftværn har ordentlig
været i ilden i sommer: Først holdt
Industri gårdens BV sin store øvel-
se, så kom turen ti I BV på Lergravs-
vej, og til sidste fulgte BV i Jena-
gade, som holdt sin store ved lige-
holdelses-øvelse den 26. juni.
Her kom ikke blot BV's 75 med-
lemmer i i Iden, men også en af
dommerne: Brandinspektør I. Bau
Madsen fra Københavns Brandvæ-
sen. Få minutter efter at øvelsen
var startet måtte han ilsomt forlade
den, fordi tunge røgskyer varslede,

.at en rigtig tagbrand var brudt udt
en ejendom i Hollænderdybet'

Ofrene ud af vinduet

Men samtidig fik vore BV-folk også
rigeligt at se til, for luften genlød
pludselig af et mægtigt knald fra
en brandbombe, som var eksplode-
ret i skolebygningen ud mod Jena-
gade. Ilden nilede dog ikke at brede
sig, for brandholdet var hurtig på
pielIen og fik bygningen overdænget
med vand fra det store gummi kar i
gården. Men en ulykke kommer
sjældent alene' Få minuller efter
blev bygning "C" ramt af en fuld-
træffer, og murene kunne styrte
sammen, hvad øjeblik det skulle
være. Sieben og hans raske red-

ningsfolk nåede dog at foretage af-
stivning' rette tid. Værre var det,
at de to sårede, som lå på 1. sal
inde i bygningen ikke kunne trans-
porteres ned ad trappen. Den var
nemlig styrtet sammen - altså ifol-
ge øveisens program! Det anfæg-
tede heldigvis ikke redningsholdet.
Hurtigt havde de surret de sårede
fast til bårerne, og under Siebens
kyndige kommando blev de nu firet
ned fra vinduet. Ofrene så ikke gla-
de ud ved tanken om den ufrivillige
lufttur, men hvem tor sige Sieben
imod i en sådan situation?

Hurtig diagnose

"Philiskopet"s udsendte medarbej-
der kunne midt i alt delle nok have
haft gavn af en mere kraftig ud-
rustning. For skønt man havde bedt
de gæve sprøjtehold al koncentrere
sig om at sprøjte vand pil brand-
stederne og ikke så meget om at
ramme tilfældige forbipasserende
med deres stråler (og navnlig ikke
udsendte medarbejdere naturligvis),
tog de ikke denne henstilling alt
for alvorligt.
Det gik iøvrigt hårdt til i de Ire
kvarter, øvelsen varede. Ustandse-
lig udbrod der brande, og ofrenes
antal steg foruroligende. I begyn-

Bygning "G" fik en fuldtræffer og styrtede sammen, men Erik Hornslet (tv) og
A. Sieben fik understøttet de vakkelvorne mure, mens Gunnar Nielsen hjalp til
med at holde plankerne på plads, Blandt observatørerne til venstre genkendes
Sv. Nielsen og Leif Larsen fra Industrigårdens SV.



også dommeren!

Der-var flere ofre end bårer, men det generede ikke Erling Pedersen, Max Jor-
gen Andersen og Tage Dencker, for de tog en dør i stedet for. I baggrunden fires
et offer ned fra vinduet i den sammenstyrtede bygning" C". Det tålmodige offer
på stigen er Leila Nielsen.

delsen var Deres udsendte med-
arbejder imponeret af den sag-
kundskab, hvormed rednings- og
bårehold var i stand til at stille de
såredes diagnoser, indtil han opda-
gede, at man kunne læse sig til til-
fældets alvor på en mærkeseddel,
der pænt og net yar bundet om
ofrenes håndled.

Katastco)ernes antal mindskedes
heldigvis betydeligt, som vi nær-
mede os spisetid, og lidt i seks
kunne de, der var kommet leven-
de gennem oveisen, sammen med
de udmattede BV-folk begive sig til
marketenderiet, hvor underdirektor
Hans H. Olsen bod gæsterne vel-
kommen.

Venlige ord til BV

Heldigvis kommer kritikken forst
efter middagen, og både civilfor-
svars-konsulent I. Ilowaesky, se-
kretær i Civilforsvars Forbundet,
V. Arnholtz og brandinspektør I.
Bau Madsen, som i mellemtiden
var kommet igen - godt røgsværtet
- havde kun venlige ord tilovers for
Jenagades BV. Men hvem kan også
sige hårde ord efter at have sat fru
Japsens middag til livs?
Efter at V. Falck havde holdt et af
sine sædvanlige morsomme cause-
rier - dem slipper han ikke for -
kunne BV-chef H. Krebs takke
dommere, gæster, mandskab og le-
delse for en vellykket BV-øvelse.

Peter Hubschmann (tv) og Bent An-
dersen står for vandforsyningen. Og
der er nok at tage af, for det store
gummi kar, som var udlånt af brand-
væsenet, rummer 10.000 liter.

Der er ordentlig tryk på slangerne,
men ellers kan man heller ikke få
ilden ordentlig slukket, siger Helge
Jeppesen tv) og Verner Hansen.

FØRSTE SVEND FRA INDUSTRIAFDE-
UNGEN: Industrialdelingen har ud-
lært sin første svend. Det er Jørgen
Juul Jensen, som i midten af juni be-
stod sin svendeprove som ele k tr'o nik-
mekaniker med karakteren Vel Udfort.
Jorgen Juul Jensen vil læse til ci vil-
ingenior og har derfor gået på s tu-
denterkursus om aftenen. Ti! næste
sommer håber han at bestå s tud e nte r-
eksamen med' tilstrækkelig hoj ka r a k-
ter til, at han kan komme på Pclvtek-
nis k Læreanstalt. Overingenior Verner
Morch overrakte den nybagte ele ktru-
nikmekaniker svendebrevet, og blandt
gratulanterne fra afdelingen var e t-
delingschef, civilingenior Bent Has-
mussen (th) og serviceingenior J.
Bri tze.
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C. Kromann overrakte kollegernes qa-
ver: En smuk ankerkæde og en lighter.

CLARA NØRGAARDS
JUBILÆU.M

- Tak for Deres aldrig svigtende
tålmodighed med os, der altid
glemmer at passe vores telefon,
sagde C. Kromann til 25 års jubi-
laren, telefonistinde, fro ken Clara
Norgaard, da han overrakte kolle-
gernes gaver: En ankerkæde i guld
og en Ronsan lighter.
Blandt de mange venner og kolle-
ger, der den 1. auqust var mod t op
for at Iykonske Clara Norgaard
med de 25 år i Philips, var også
PPL-formanden, B. Matthissen,
med fem flasker rodvin fra forenin-
gens medlemmer.
Clara Nørgaard bad bagefter .Phi-
liskopet" viderebringe hendes hjer-
teligste tak til alle, der havde bi-
draget til at gøre jubilæumsdagen
så festlig for hende.

Afslutningsfest (fortsat fra side 4)

dervisningen i Philips eksamens-
skole, og han udtrykte håbet om,
at det gode samarbejde måtte fort-
sætte.
Seks medarbejdere havde gjort en
særlig energisk indsats i de år, de
havde gået på kursus, og de fik
hver overrakt en bogpræmie af di-
rektør Windelin. De seks var: Leif
Jensen, Knud Mortensen, Erik Ran-
da, Vagn Ravnhalt, Preben Saloman
og Mogens Simoni.
Lidt vemod blandede sig i feststem-
ningen. Frøken H. Salling, som
har undervist vore elever i mate-
matik, trak sig nu definitivt tilbage
for at nyde sit otium, som egentlig
skulle være begyndt for fire år
siden.
Aftenen sluttede med smørrebrod
og dans.
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SPORTEN
Fodbold

PHILIPS TABTE TIL ØBK

I KFIU's pokalturnering for klub-
berne i A-rækken kom Philips i fi-
nalen, men blev besejret af ØKB
med 3-1.

Det begyndte ellers godt for Phi-
lips. Hele første halvleg lykkedes

Det sidste kvarter havde Philips mange
farlige angreb. Her er Ib Nielsen (tv)
og Svend Krag lige ved at passere
ØKB's målmand.

Max Andersen prover at komme im el-
lem to 0KB'ere.

Ib Nielsen hopper højest, men får
ikke bolden i ØKB's mål. Yderst til
venstre ses Erling Kjær.

det at holde de stærke ØKB'ere
stangen. Men i de første tyve mi-
nutter efter pausen scorede ØKB
tre mål, uden at Philips kunne stil-
le noget op.

Philips vågnede dog op til dåd igen,
og i det sidste kvarter havde vore
elleve mange farlige angreb på
ØKB's mål. Til sidst fik Max Ander-
sen da også et hoved på kuglen, så
den havnede i nettet hos ØKB.

BEGYNDER VANDT PRÆMIE-

SKYDNING!

Jørgen Steer. Jensen blev den store
sensation i KFIU's sommer-præmie-
skydning på Kalvebod Skydeterræn.
Skønt' han kun har skudt i een sæ-
son, slog han samtlige konkurren-
ter.

lait opnåede Jorgen Steen Jensen
261 points i de individuelle konkur-
rencer. Det var 12 flere end vin-
deren af pulje B, som er den hoje-
ste klasse.

Resultatet af holdkonkurrencen
blev, at Philips vandt med 260
points, nr. 2 blev SAS med 250
points, og på 3. pladsen kom Bal-
tica med 243 points.

Formanden for KFIU's s kytte-e fd eli nq,
Flemming Jorgensen (i midten) over-
rakte s ølvto j til de vindende Philips-
skytter - fra hajre: Jorgen Steen .Je n-
sen, som blev konkurrencens bedste,
K. Haagensen, Jorgen Petersen og Ole
G. Hansen.

HANDBOLDPIGERNE TABTE Til

SAS

SAS gik af med sejren i KFIU's
sommerturnering, hvor de i finalen
slog deres gamle rivaler fra Phi-
lips med 3-2.



Spændingen yar stor lige til det
sidste. Efter første halvleg, som
Philips vandt med 2-0, så det ikke
så godt ud for SAS. Men de stærke
SAS-piger kom igen og nåede at
score tre mål - det ene på straffe-
kast - inden fløjten lød.

Jytte Friis smiler glad til KFIU's
håndboldformand, Benny Bang, til
trods for al Philips-pigerne denne
gang kun ti k en andenpræmie med
hjem. Til højre står Vivian Larssan og
El/y Madsen, og bag Jytte Friis skim-
les Esther Thøisen. Derefter: Karen
Kås og Minne Nielsen.

SPORTEN
OG

FRITIDEN
I tillægget
"Fritiden"

som følger
med dette
nummer af

PHILlSKOPET
kan De finde

alle oplysninger
om

afdelingerne
indenfor
Idræts-

foreningen.

El/y Madsen er trængt igennem det stærke SAS-forsvar og forsøger et hopskud.
(Det ser ud til, at SAS-pigen laver straffe l).

METS PHILIPS-MESTER I TENN!S
blev V. Simonsen (i midten). Han
nøjedes ikke med al vinde A-rækkens
single. men syntes også, han skulle
have doublemesterskabet med. Det fik
han også - sammen med Børge Larsen
(til højre}. Ole San ton har taget det
store smil på. for han vandt begynder-
rækkens single.

PSV MOD ESBJERG I EUROPA-CUP'EN: Hos Philips i Eindhoven har man ingen
problemer med fodbold-afdelingen. I foråret vandt PSV (Philips Sport Verenigingl
det hollandske todboldmesterskab og s ka l nu i Europa Cup-turneringen møde de
danske mestre, Esbjerg Forenede Boldklubber, på Esbjerg Stadion den 25. sep-
tember. Returkampen spilles den 8. oktober i Eindhoven. Vort billede er taget
efter PSV's sejr i de hollandske mesterskaber. Spillerne er på vej til modtagelse
på rådhuset. Philips hornorkester spiller, og borgmesteren hylder de elleve
Phi I ips-sp i liere.
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EFTER FERIEN

Efter 3 ui gers feriegang med d er det vanskel"
riksen ... ! en daglige rutine ;gt at komme, røken Frede-

Hvorfor I"bord ... ~gger det p .aprr og flyder på .mit skrive-

____ I-Qoso-

Nu har jeA, B, C ~ ordnet det hele', ,P, D, l, N I elfabetisk, E, o.s.v .... I rækkefølge:

De er antaget· Jtor. . I ensen 'I. VI anvise Dem Der es ko n-

PHILIPS TRYK



FRITIDE·N
Philips-medarbejdere har adgang til

mange slags fritidsbeskæftigelser
I dette tillæg til "Philiskopet" vil De finde en oversigt- over nogle af de
mange muligheder for fritidsbeskæftigelse, som står åbne specielt for
personalet i Philips Industri og Handels AIS samt dettes datter- og bisel-
skaber.

Udvalget er omfattende, og så har vi endda ikke medtaget f. eks. personale-
foreningerne, de faglige klubber, bedriftværnet og ferielotteriet (fordi disse
ting af forskellige grunde ikke rigtigt hører til i denne sammenhæng).

Har De lyst til at deltage i noget af det, der omtales på de følgende sider,
skal De blot henvende Dem til Deres personalekontor, som så vil sørge for
den fornødne kontakt.

Fut og fart over fritiden.

-

Tillæg til Philiskopet nr. 8

Personalekontorer:

For time- og ugelønnede
medarbejdere:

Fru I. Thorsen, Jenagade 22,
lokal 574.

For funktionærer:

Philips AIS, Insotrac A/S,
Repax A/S og A. P. Hansens
Maskinsnedkeri A/S:

Fru K. Jacobsen, Prags Boulevard
80, lokal 365 eller fru A. Winstrup,
Prags Boulevard 80, lokal 358.

Philips Lampe A/S:
Frk. E. Rønne, Holmbladsgade 133,
lokal 751.

Philips Radio AIS:
Fru J. Anderssan, Jenagade 22,
lokal 503.

Dansk Røntgen-Teknik A/S:
Sekretariatet, Ole Nielsensvej 25,
lokal 23.

Miniwatl A/S:
Fru J. Uhrenleldt, Emdrupvej 115,
lokal 49.

IDRÆTSFORENINGEN
Badminton, bordtennis, bridge,
fodbold, håndbold, skak, skydning
og tennis

Selskabet yder tilskud til Idræts-
foreningen. Medlemskontingentet er
derfor kun to kroner om måneden.
Hvis man dyrker en af de sports-
grene, hvor udgifterne til lokale- og
bane leje er særlig store, betales
der dog et ekstrakontingent på ind-
til fire kroner pr. måned.

Idrætsforeningens bestyrelse består
af en formand, en sekretær og en
kasserer, men hver afdeling har
desuden en afdelingsformand, som
tager sig af den enkelte afdelings
problemer. Foreningen er tilmeldt
Københavns Funktionær Idræts
Union, KFIU, og Firmaklubbernes
Boldspil Union, FKBU.



BADMINTON

Badminton-afdelingen er den stør-
ste indenfor Idrætsforeningen, og
det kan være vanskeligt at skaffe
baner. Nye medlemmer risikerer
'derfor at komme til at stå på vente-
liste en kort tid.

Der spilles ugens fem første hver-
dage i ABC-Hallen i tilslutning til
arbejdstiden. ,

To instruktører står til rådighed for
såvel begyndere som de mere ruti-
nerede spillere.

Sådan holder man på ketsjeren.

Badminton-afdelingen deltag'er i
KFIU's hold- og enkeltmandsturne-
ringer i A-, C-, 0- og Begynder-
rækken og afholder desuden inter-
ne turneringer.
Selvom man ikke er medlem af
badminton-afdelingen (fordi man
dyrker denne sport i en anden for-
ening), kan man godt deltage på et
af Philips hold i KFIU's turneringer,
hvis blot man er medlem af Idræts-
foreningen. Ekstrakontingentet for
medlemmer af badminton-afdelin-
gen er tre kroner om måneden.

B_ORDTENNIS

Bordtennis-spillerne behøver ikke
. at gå ud i byen for at dyrke deres

sport. Afdelingen råder over ialt
fire bordtennis-borde: To på Indu-
strigården, eet hos Dansk Røntgen-
Teknik og eet hos Miniwatt, som

medlemmerne frit kan benytte efter
aftale med afdelingsformanden.

Bordtennis-afdelingen deltager i
KFIU's turneringer og har også sine
egne interne turneringer. Endvidere
spiller man separat-turneringer mod
andre firmaklubber og private klub-
ber.

BRIDGE

Bridge-afdelingen er den eneste af-
deling indenfor Idrætsforeningen,
hvor medarbejdere kan tage deres
ægtefælle med. Ægtefællen kan dog
ikke opnå medlemskab af Idræts-
foreningen.

Ved siden af de løbende turnerin-
ger undervises begyndere af eksa-
mineret Culbertson-Iærer, Lauritz
Jeppesen, der også fungerer som
turneringsleder.

Afdelingen deltager i KFIU's hold-
og makkerpar-turneringer.

Der spilles hver onsdag kJ. 19,30
i marketenderiet i Jenagade 22.

Ekstrakontingentet er for bridge-
afdelingens vedkommende to kro-
ner pr. måned.

FODBOLD

Fodbold-afdelingen træner hver
mandag og onsdag på Kløvermar-
ken, og omklædning finder sted på
Industrigården, hvor garderobe med
bad står til rådighed for spillerne.
Afdelingen deltager i KFIU's turne-
ringer i A- og C-rækken samt i
private turneringer med andre fir-
maklubber. Fodbold-afdelingen er
også arrangør af den årlige jule
five-a-side-turnering for medarbej-
derne.

Ekstrakontingent: Een .krone.

lige mod målet!

HÅNDBOLD

I KFIU's vinterturnering deltager
Philips' håndboldafdeling med et
damehold i Mesterrækken og to
herrehold i henholdsvis A- og ,C-
rækken. Damerne, som indtil nu
har sikret sig eet landsmesterskab
og seks unions mesterskaber, delta-
ger også i KFIU's udendørs som-
merturnering.

I FKBU's vinterturnering deltager et
dame- og.et herrehold i mesterræk-
kerne.

Den tidligere landsholdsspiller,
Oscar Clausen fra Ajax, sørger for
at spillerne holder formen vedlige.
Om vinteren træner man i Sundby-
hallen hver lørdag kJ. 12-14. Om
sommeren . foregår træningen i
Sundby Idrætspark, for damerne
hver tirsdag kJ. 17-18 og for her-
rerne om lørdagen kJ. 10-11.

Ekstrakontingent: fire kroner om
måneden.

SKAK

Danmarks dygtigste skakspilIere under-
viser og spiller simultan mod medlem-
merne.

Man behøver ikke at kunne spi Ile
skak for at blive medlem af skak-
afdelingen. Hvert år arrangeres der
begynderkursus for nye med lem-
mer, som får lejlighed til at lære
spillet fra grunden.

Turneringsprogrammet omfatter
først og fremmest turneringen om
Philips-mesterskabet, hvor med-



lemmer kæmper om den eftertrag-
tede. sølvpokal.
Herudover er der forskellige tur-
nerinqervb l. a. lynturneringer, hvor
alle kæmper mod alle, og de dyg-
tigste spillere har tidshandicap. Og-
så medlemmer, som har vanskeligt
ved at komme på de faste spille-
aftener, har en mulighed for at være
med, idet skak-afdelingen arrange-
rer korrespondance-turneringer.
Skak-afdelingen deltager endelig i
KFIU's enkeltmands-turneringer.
I vinterens løb har afdelingen be-
søg af nogle af Danmarks bedste
spillere, som giver undervisning og
spiller simultanskak mod medlem-
merne.
Der spilles hver onsdag kl. 19,30
i marketenderiet i Jenagade 22.
Intet ekstrakontingent.

SKYDNING
Skytte-afdelingen har -;- ~om den
eneste firmaklub - egen. skydebane
til 15 meter kortdistance-skydning.
Den ligger i kælderen under admi-
nistrationsbygningen i Jenagade 22,
og her skyder man hver mandag og
onsdag aften vinteren igennem.
Om sommeren skyder man 200 me-
ter langdistance-skydning hver ons-
dag på Kalvebod Skydeterræn.
Philips-skytterne deltager i KFIU's
hold- og enkeltmands-konkurrencer
og i private konkurrencer mod an-
dre firmaklubber.
Geværer til såvel kort- som langdi-
stanceskydning stilles til rådighed
for medlemmerne, og patroner kan
købes gennem afdelingen til meget
favorable priser.
Skytternes ekstrakontingent er to
kroner om måneden.

Philips-skytterne har egen skydebane.

TENNIS

Smash!

Når man spiller tennis hos Philips,
opnår man samtidig medlemskab af
Kløvermarkens Tennis Klub, der
råder over et dejligt anlæg med ni
baner. Det vil sige at man kan
spille alle ugens syv dage, på
hvilke tider man ønsker, at man
ligesom KTK's andre medlemmer
kan få gratis tennis-instruktion, og
at man kan deltage i alle KTK's tur-
neringer og arrangementer.
Tennis-afdelingen deltager i KFIU's
holdturneringer i C- og D-rækken
og arrangerer også egne turnerin-
ger.
ligesom for badminton gælder d'et,
at medarbejdere, der er medlem-
mer af andre tennisklubber, kan
deltage på et Philips hold i KFIU's
turneringer, når blot de er medlem-
mer af Idrætsforeningen - selvom
de ikke er indmeldt i tennis-afde-
lingen.
Sæsonen løber fra r. maj till. ok-
tober, og ekstrakontingentet er fire
kroner pr. måned.

-
ANDRE

HOBBY-FORENINGER

ARTE
Mange medarbejdere har i tidens
løb haft glæde af "Arte"s inter-
essante arrangementer, der bI. a.
omfatter teaterforestillinger på kø-
benhavnske teatre, musikaftener og
koncerter, filmserier, foredrags-
rækker og studiekredse samt kon-
cert- og teaterrejser til provinsen
og udlandet.

Ved at tegne et teater-abonnement
hos "Arte" opnår man ca. 30 %
rabat på de ordinære billetpriser.
Et abonnement- omfatter ialt seks af
sæsonens bedste forestillinger på
de københavnske teatre - heraf en
forestilling på Det Kongelige Tea-
ter. Betalingen falder i syv rater.
Raterne er - alt efter hvilke plad-
ser, man ønsker i teatret - på kr.
10,25 - 8,25 - 6,50 - 4,50 - 2,50.
Medlemskab i "Arte" koster fem
kroner om året og ved at blive med-
lem gennem Philips slipper man
for besværet med betaling og af-
hentning af billetter m. v.

FOTOKLUBBEN
I vinterens løb afholder fotoklubben
en række instruktionsaftener, hvor
eksperter holder foredrag og de-
monstrationer i mørkekammer-tek-
nik, portrætfotografering m. m.

Klubben arrangerer forskellige to-
(fortsættes på bagsiden)

Portrætfotograferi ng demonstreres.
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toture og besøg i fotografiske virk-
somheder. I årets løb har klubben
konkurrencer med efterfølgende ud-
stilling af de vindende billeder.
Klubben har eget mørkekammer,
som stilles til rådighed for med-
lemmerne.

FRIMÆRKE-
KLUBBEN

Der er mange filatelister blandt
medarbejderne, og de har nu dan-
net en frimærkeklub, hvis medlem-
mer kan udveksle dubletter til fæl-
les gavn og glæde.

Spændingen er stor ved Kunstforenin-
gens årlige bortlodning.

•

KUNST-
FORENINGEN

Kunstforeningen har til formål at
fremme personalets interesse for
kunst og kunsthåndværk. Det gøres
bI. a. ved at afholde udstillinqer i
marketenderierne, at arrangere ud-
stillingsbesøg og at samle med-
lemmerne. til film- og foredragsaf-
tener.
Foreningen har hvert år bortlodning
af de kunstværker, der er indkøbt
i årets løb. I de seks år, foreningen
har eksisteret, har den ialt bort-
loddet kunst til en værdi af ca.
40.000 kroner til medlemmerne.

UNDERVISNING

Mange medarbejdere benytter fritiden til at dygtiggore sig.

Gennem Philips undervisningspro-
gram gives der medarbejderne ad-
skillige muligheder for at dygtig-
gøre sig i fritiden, og mange har
benyttet en eller flere af disse mu-
ligheder. Nogle har taget teknisk
forberedelseseksamen og teknisk
assistent-eksamen, andre har del-
taget i talerkursus eller i sprogkur-
ser, omfattende engelsk, tysk og
hollandsk. Undervisningen er gratis,
mens eleven selv betaler bøgerne.
Hvis man onsker at deltage i en
eller anden form for undervisning,
rettes henvendelse derom til:
Undervisningsleder Finn Henning-
sen, Industrigården,
civilingeniør Helge Krebs, Jenagade
22, eller
fællestillidsmand Sv. Loft, Jena-
gade 22.

SAVNER DE NOGET?
Gennem "Philiskopet", der er personaleblad for alle Philips-medarbejdere, kan De på af-
stand følge med i, hvad der foregår indenfor de forskellige fritidsklubber og foreninger. Må-
ske er der noget af det, De derved selv får lyst til at være med i! Men det kan jo også
være, De under læsningen kommer' i tanker om noget, som efter Deres mening savnes - en
hobby, De selv holder af. Så kan De slå til lyd for den gennem .Philiskopet" og søge at
finde frem til ligesindede, der vil være med til at dyrke den. På den måde er nogle af de
foreninger, som ovenfor omtales, kommet til verden.

"Philiskopet" skulle da for resten også gerne i sig selv være en af Deres fritidsinteresser,
om end en af de små. Har De noget på hjertet, er De altid velkommen i bladets spalter.

Skriv til os om, hvad De ikke ser!


