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Forud for etableringen af datatransmissionen gennemgik medarbejdere fra Miniwatt og Centrallageret et
kursus i betjening af rnaqnetbåndsindkoderne. Fra kurset for Miniwatt-medarbejderne ses fra venstre
Mogens Olsen og Lisbeth Godt fra Philips-Electrologica, der instruerede, og derefter følger Raya Hjelm,
Kirsten Nijmaoui,. H. R. Holm, Gerhard Aksdahl, Erling Nordmark og (siddende) Ulla Larsen.

D A T A T R A N S M I S S ION PR. TELEFON li NI E
Miniwatt og Centrallageret har som de første taget datatransmis-
sion i anvendelse

Oplysninger om lagerbevægelser er hidtil
blevet leveret til Philips centrale datacenter
på Industrigården pr. fod-ordonnans og på
ordre- og indkøbssedler. På dette felt sker
der nu en skelsættende ændring, idet data-
indsamlingen sker pr. telefonlinie og ved
hjælp af datatransmissionsudstyr.
Som tidligere meddelt i "Philiskopet" ville.
Miniwatt og Centrallageret blive de første,
der skulle tage datatransmissionen i anven-
delse. Det er nu sket! Oplysninger vedrø-
rende lagerregnskabet indføres i Miniwatt og
på Centrallageret på en magnetbåndsindko-
der og sendes derpå fra henholdsvis Emdrup
og Glostrup via telefonlinien til en tilsvaren-
de indkoder til datacentret på Industrigår-
den, hvor ajourføring af lagerkartoteket sker
en gang daglig.
Til efteråret sker den næste udbygning af
systemet, idet der hos Miniwatt opstilles tre
spørgeterminaler. De skal via en fast telefon-
forbindelse tillndustrigården være tilsluttet
datakartoteket, således at medarbejderne i
Miniwatt løbende kan stille forespørgsler om
lagerbeholdninger m. v. og derpå få svar på
en tv-lignende skærm. På det tidspunkt vil
ajourføringen af kartoteket ske med større
hyppighed.

Plakaten anbringes på bagrude eller kofanger.

EN REJSE FOR
MALLORCA

VIND
TO TI L
Alle Philips-medarbejdere, som er biIkøren-
de, får nu chancen for at vinde en ottedages
rejse for to personer til Mallorca til en værdi
af 1.200 kroner.
Tilbudet kommer fra bilradio-afdelingen i
Philips Radio, som har et antal bagrude-
streamers på lager. Det er selvklæbende,.
aflange plakater, som er beregnet til på-
klæbning på bagrudens nederste del eller
den bageste kofanger. Disse plakater vil af-
delingen gerne have ud at rulle med Deres
hjælp.
Vil De deltage i konkurrencen, skal De ud-
fylde kuponen, som er indlagt i "Philiskopet"
og indsende den senest onsdag den 16. maj.
Det er en betingelse for deltagelse i kon-"
kurrencen, at plakaten er påklæbet bilen fra
torsdag den 17. maj til fredag den 22. juni -
men De må naturligvis gerne lade den blive
siddende meget længere.
Lodtrækningen foretages fredag den 22. juni
af statsaut. revisor Børge Hansen, og resul-
tatet meddeles straks vinderen.

DE VANDT KFIU-MESTERSKABET: Philips-damerne blev KFIU-mestre i år og lykønskes her af afdelin-
gens leder Kurt Krog Andersen: (Fra venstre) Elly Olsen, Hanne Svendsen, Bitten Knudsen, Molly Lund:
Minna Møller og Else Hansen. (Se mere under Sporten på side 4).



Efter at flyttemændene havde bragt pengeskabet op på femte sal, forsøgte afdelingens medarbejdere
selv at blive enige om, hvor det skulle stå. Fra venstre: Ove Olsen, Børge Klemvig, Erik Nielsen, S. E.
Koch Sørensen, frk. Hanne Mølgaard, Sv. E. Andersen, Max Hansen, Villy B. Christensen og fru Karen
Jeppesen.

TELEKOMMUNIKATION FAR FIN UDSIGT
Medarbejderne i Philips Telekommunikation AIS har i dag en meget fin udsigt til Køben-
havns tårne og spir, og de sætter stor pris på det efter i en lang årrække at have arbejdet
tæt ved jorden på første sal i Industrigårdens nordfløj.
Den 15. marts flyttede afdelingen og dens 15 medarbejdere til femte sal i sydfløjen. Adres-
sen er Strandlodsvej 4 og telefonnummeret uændret ASta 2222.

NY
PERSONALEBUTIK
EFTER
SOMMERFERIEN
Får til huse i den tidligere Repax-Ia-
gerbygning i Jenagade sammen med
S-lager, værksted, dekorationsafde-
ling og reklamelager
Personalebutikken er tit fyldt til trængsel, og
så må Sigurd Schou og H. Smed ofte kante
sig frem for at betjene de mange kunder.
Men snart sker der en ændring til det bedre!
Det er for nylig besluttet at flytte personale-
butikken til G-bygningen, der indtil nytår
rummede Repax-Iageret. På 234 kvadratme-
ter. bliver der mulighed for en langt mere
hensigtsmæssig udstilling af de mange for-
brugerartikler, medarbejderne kan købe.
G-bygningen skal tillige danne ramme om
S-lageret, der flyttes fra Lemberggade, som
så skal indrettes til kontorer for Repax. S-
lageret og et tilknyttet værksted - der også
skal benyttes til reparationer for personalet
- dækker 447 kvadratmeter. Dekorationsaf-
delingen og reklamelageret flytter også her
til bedre forhold og får henholdsvis 324 og
391 kvadratmeter til rådighed.
S-lageret og personalebutikken færdiggøres
først, og det ventes i dag, at personalebutik-
ken kan tages i brug efter sommerferien.
Men forinden skal gulve belægges med nåle-
filt, 16 vinduer monteres, lofter sænkes og
strålevarme installeres i loftet.
Første gang, G-bygningen var i anvendelse,
var i øvrigt i 1958, hvor samtlige medarbej-
dere fejrede Philips 25 års jubilæum med en
stor jubilæumsfrokost.

De to hovedpræmievindere - den 20 årige Karsten
Meyer (t.v.) med sin universaltæller og den 17
årige Freddy Jacobsen med sit zenervoltmeter i
samtale med formanden for den danske bedørnmel-
seskomite. uddannelseschef, civilingeniør Hans
Harboe.

NUL PHILIPS-BØRN
BLANDT VINDERNE!
To gymnasiaster vandt hver 3.000 kroner i
"Philips europæiske konkurrence 1973 for
unge forskere og opfindere". De to hoved-
præmier samt otte mindre præmier blev ud-
delt på Danmarks tekniske Museum den 29.
marts. Fra væggen kikkede Ohm og Ørsted
og mange andre opfindere ned på deres arv-
tagere - og de ville sikkert have undret sig,
hvis de havde vidst, at der heller ikke i år
var danske Philips-børn mellem præmieta-
gerne eller mellem deltagerne i øvrigt. Må-
ske. melder der sig endelig nogle af "vore
egne" unge, når vi til efteråret udskriver
konkurrencen for sjette gang.
De to danske hovedpræmievindere går nu
videre til den europæiske finale, der i år
holdes på Science Museum i London, hvor
bidragene bedømmes af en komite, hvis for-
mand er den tidligere forskningschef hos
Philips, professor H. B. G. Casimir.

ØNSKER BEDRE
TEAM-WORK
33 værkførere og tekniske medarbej-
dere i Philips Radio A/S kulegravede
under strejken de mange problemer
omkring kvalitet, samarbejde og ud-
dannelse
Undersøgelsen af fraværet i produtkionssek-
toren i Philips Radio A/S har foreløbig re-
sulteret i et travlt og omfattende udvalgsar-
bejde. I sidste nr. af "Philiskopet", hvor un-
dersøgelsens resultat blev omtalt, kunne vi
allerede fortælle, at et af de 13 punkter, som
blev udskilt til videre behandling, var løst
på tilfredsstillende måde. Det var spørgsmå-
let om bedre kontakt mellem værkførere og
deres medarbejdere. Nu melder endnu et ud-
valg sig klar til at fremlægge deres projekt
for fremdriftsgruppen.
Det punkt, der står foran sin afsluttende be-
handling, er bearbejdet af værkførergruppen,
som udvidede kredsen til også at omfatte de
tekniske medarbejdere. Som optakt til grup-
pearbejdet gennemførte psykologerne Peter
Schreiner og Jens Eri k Lund interviews med
de 33 medarbejdere, der deltog.
På dette tidspunkt satte strejken ind og gav
værkførerne og de tekniske medarbejdere
mere tid til rådighed for projektet. Udgangs-
punktet for det videre udvalgsarbejde var
psykologernes sammendrag af de 33 inter-
views. Det gav anledning til en omfattende
debat i begyndelsen af april og endte med
nedsættelsen af tre arbejdsgrupper. De skul-
le behandle materialesituationen, forholdet
mellem produktion og hjælpeafdelinger, og
uddannelsen.
Alle var enige om, at det vigtigste emne er
materialesituationen, og den gruppe, som
behandler dette emne, mener, at der er mu-
lighed for at gøre forholdene bedre. I den
anden gruppe søger deltagerne at formulere
deres ønsker, som skal kunne tilfredsstilles
ved et bedre dagligt team-work mellem pro-
duktion og hjælpeafdelinger. I den tredje
gruppe analyseres, hvilken uddannelse, der
skal til for, at værkførerne bedst muligt kan
løse deres fremtidige opgaver.
Arbejdsgrupperne skal nu hver for sig frem-
komme med en rapport. Disse rapporter dis-
kuteres derpå i et fællesmøde, hvorefter hele
projektet videresendes til fremdriftsgruppen.

NYT MEDLEM AF BLADUDVALGET
Kurt Lind, Intern System Afdeling, der for
nylig afløste Ernst Aagesen som bestyrelses-
medlem i personaleforeningen PAP, har også
overtaget PAP's plads i .Phlltskopet?s blad-
udvalg.
Vi takker Ernst Aagesen for hans indsats og
ønsker Kurt Lind velkommen.

PHILIPS I ARET 1972
Regnskab med kommentarer for Philips In-
dustri og Handels AIS distribueres normalt
som indlæg i .Philiskopet". Det forhindrede
arbejdsstandsningen i år, men beretningen
blev i stedet fordelt i alle afdelinger, dagen
før den blev omtalt i pressen.
Yderligere eksemplarer kan rekvireres i In-
formationsafdelingen, lokal 364.



PAP HOLDER NU FAMILIEFEST
HVERT ANDET AR
Den første arrangeres som en sommerfest i
august

Et af de punkter, der blev ivrigt diskuteret
ved personaleforeningen PAP's generalfor-
samling onsdag den 28. februar i Industrigår-
dens kantine, var spørgsmålet om, hvorvidt
festerne skulle holdes med eller uden de
"bedre halvdele". De, der gik ind for familie-
fester, talte om "demokrati i hjemmet - og
også på arbejdspladsen" og om "diskrimine-
ring". Men der var også fortalere for fester
uden ægtefæller. Og til slut enedes man så
om det kompromis, at festerne hvert andet
år skulle give adgang for ledsagere. Den
første familiefest er allerede ved at blive til-
rettelagt. Det bliver en sommerfest i midten
af august i år.

Sundhedscenter-kontaktudvalg
Nu skal også Industrigården have sit sund-
hedscenter-kontaktudvalg - i lighed med det,
der allerede i en årrække har været i funk-
tion på Jenagade-området. Det nævnte Pre-
ben Laudrup i sin formands-indberetning.
Kontaktudvalget sammensættes af repræsen-
tanter for ledelsen, medarbejderne og sund-
hedscentret, og gennem medarbejderrepræ-
sentanterne kan de ansatte fremsætte ønsker
og komme med forslag. Blandt de øvrige
punkter i indberetningen kan nævnes en fort-
sat behandling af flextid, nye tanker om en
opsparingsordning til afløsning af Interesse-
kontor-Centralen og eventuel optagelse af
Philips-Lampe-medarbejdere i foreningen.
Til bestyrelsen valgtes John Langhoff, Kurt
Lind og B. Stistrup med frk. Ulla Jørgensen
og Jørgen Andersen som suppleanter. Revi-
sorer blev Ernst Aagesen og Jan Donner-
borg.

PHILIPS FARVE-TV SHOW
På en landsomfattende turne fra 2. april til
2. maj præsenterede Philips Radio A/S sit
nye farve-TV program for forhandlerne. Det
blev den hidtil største succes for en vare-
præsentation, og der deltog mere end 2.600
gæster.
For at forhandlerne kunne sammenligne vir-
kel igheden og elektronikkens formåen med-
bragtes et komplet farve-TV studie.
De nye modeller var naturligvis i centrum,
men når aftenen blev så stor en succes,
skyldtes det Claus Walther, som holdt gry-
den i kog under hver forestilling, samt Dario
Campeotto, Ann-Liza og Ole Nezer's trio.

Dario Campeotto i Philips Farve-TV show, her på
Sheraton-C;openhagen's scene sammen med Claus
Wa lther, der var konferencier, samt Poul Erik Bech
og Allan Frederiksen fra Philips Radio A/S.

DEBAT OM PENSION OG FLEXTID
99 af personaleforeningen PPR's 301 med-
lemmer deltog i generalforsamlingen fredag
den 23. februar. I sin indberetning gav for-
mand W. Brinckmann en oversigt over de
emner, bestyrelsen havde arbejdet med: Pen-
sionen, der er under behandling, Interesse-
kontor-Centralen, som nedlægges til nytår
og flextid, der er' under forberedelse. Ved
den efterfølgende debat var det specielt pen-
sionen og flextiden, der optog medlemmerne.
PPR fik ny kasserer i år. Det blev Hans Mi-
chael Lind i Repax. Fru Ena Henriksen, KB,
genvalgtes til bestyrelsen.
På forslag af bestyrelsen blev det besluttet,
at de gruppeteknikere i Repax i Herlev, som
ikke er funktionærer, kan optages i forenin-
gen.

PA PENSION
Med udgangen af april fratrådte fuldmægtig
C. F. Schmidt efter 43 års virke for Philips.
C. F. Schmidt har haft flere funktioner in-
den for koncernen, men han sluttede inden
for serviceorganisationen, hvor han også for
de mange år siden begyndte, idet han i en
længere årrække har været ansvarlig for Re-
pax' lager, som han med sin systematiske
sans var med til at reorganisere. Det var et
job, der til stadighed stillede krav til kvali-
tet i form af høj servicegrad.
C. F. Schmidts samvittighedsfuldhed og an-
svarsbevidsthed trådte her - som i hans an-
dre arbejdsopgaver - tydeligt frem. Vi takker
ham og ønsker ham mange gode år frem-
over. I. Paludan

TAK
For autografer, gave, hilsener og håndtryk
ved min overgang til pension, takker jeg
hjerteligt. Samtidig takker jeg alle, som jeg
har haft kontakt med i de 43 år, jeg har væ-
ret ansat i Philips. C. F. Schmidt

25 ÅRS JUBILÆUM

Ruth Øberg.

Onsdag den 16. maj: Assistent fru Ruth
Øberg, Philips Radio AIS. Reception kl.
10.30 i mødelokale C i Jenagade.

Der var trængsel på dansegulvet ved den familie-
fest, som personaleforeningen Philips Jylland hav-
de arrangeret på Sallings terrasse den 24. februar.
Efter hver dans var der lodtrækning om chokolade
mellem damerne - som i øvrigt kunne inklinere
hele aftenen.

"PHILIPS JYLLAND"
FORSTAR AT FESTE
Personaleforeningen Philips Jylland er ble-
vet rammen om et livligt foreningsliv, og der
er stor tilslutning til samtlige arrangementer.
Fredag den 30. marts havde foreningen lejet
Århus-teatret "Svalegangen", og medarbej-
derne havde inviteret familien med til de-
batstykket "Strøm". Det handler om fem
mennesker, der føler, at de er ved at drukne
i den information, massemedierne hælder i
hovedet på dem. Efter teatertid samledes
deltagerne i .Høkerqården" til natmad og en
svingom.
Lørdag den 14. april gennemførtes et bil-
orienteringsløb. Også her' var familien med,
og løbet sluttede med fælles kaffebord på
"Pøt Mølle".

Jydernes generalforsamling
Den 26. februar holdt den jyske personale-
forening generalforsamling, hvor formand
Herluf Nielsen, Philips Lampe AIS, blev gen-
valgt og Bent Hansen, Philips-Electrologica
A/S, nyvalgt til kassererposten. Af Herluf
Nielsens beretning fremgik det, at bestyrel-
sen havde fremsendt ønske om en fysiotera-
peut-ordning, svarende til den, de øvrige
medarbejdere nyder godt af.

HVER FJERDE ER MEDLEM
AF IDRÆTSFORENINGEN
Hver fjerde Philips-medarbejder er nu med-
lem af Idrætsforeningen Philips! Det nøjag-
tige medlemstal er 447, fordelt på i alt 10 af-
delinger.
Det oplyste foreningens formand, Preben
Laudrup, på generalforsamlingen mandag den
26. marts. I sin beretning nævnte han des-
uden, at to af afdelingerne havde fået nye
ledere: Rita Sørensen, Philips Lampe AIS,
(lokal 708) har nu ansvaret for tennisafde-
lingen og Kent Hansen, Philips-Electrologica
AIS, (lokal 351) for fodboldafdelingen.
Under generalforsamlingen fremkom et for-
slag om, at også idrætsforeningen skulle
holde en årlig fest. Da der ikke er økonomisk
grundlag for tilskud til en sådan, blev der
nedsat et udvalg, som skulle se nærmere på
sagen.
Næstformanden, V. Nyberg, kassereren, B.
Frandsen, og revisoren, A. Pedini, blev alle
genvalgt.

.~
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HI-FI MUSIK pA KASSETTE

Philips Hi-Fi kassette- båndoptager N 2510,

Når en båndoptager bærer Hi-Fi betegnelsen,
skal den overholde en række minimumskrav
i overensstemmelse med den europæiske
standard, DIN 45.500. Disse krav har kunnet
overholdes af spolebåndoptagere, men det
har hidtil knebet for kassettebåndoptagerne.
Nu' har Philips Radio imidlertid lanceret en
kassettebåndoptager, som opfylder DIN
45.500-kravene på linie med spolebåndopta-
gere.
Den nye båndoptager, N 2510, er en Hi-Fi
stereo kassettebåndoptager uden udgangs-
forstærker, beregnet for tilslutning til et
Hi-Fi anlæg. Den har VU-metre, tæller med
automatisk nulstop og automatisk udløsning
af trykknapperne ved udløb af båndet. Des-
uden er der medhør for bånd over Hi-Fi an-
læg, og samtl ige tilslutninger er DIN-norme-
rede og passer, via det medfølgende tilslut-
ningskabel, til alle europæiske radiomodta-
gere, forstærkere og båndoptagere.

Sammen med den nye båndoptager introdu-
ceres også en ny type kassetter. Almindelige
kassettebånd er belagt med jernoxydbelæg-
ning. De nye bånd - som også kan benyttes
til alm. kassettebåndoptagere - er belagt
med kromdioxyd, et materiale som er langt
bedre egnet til kvalitetsgengivelse. Man kan
naturligvis også afspille de almindelige corn-
pact-kassetter, som man ligger inde med.
Men så opnår man altså ikke Hi-Fi gengi-
velse.

Hi-Fi båndene er i sorte kassetter. En udstansning
på bagsiden indstiller automatisk båndoptageren
til Hi-Fi og tænder samtidig en blå indikatorlampe
på båndoptagerens forside.
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BORDTENNIS-SPILLERNE
RYKKER OP I 3. DIVISION
Blev nr. 1 i serierækken i afdelingens første
sæson
Bordtennis-spillerne klarede sig fint i deres
første sæson i Københavns Funktionær
Idræts Union, KFIU. Herrerne startede i se-
rierækken, hvor de placerede sig som nr. 1,
og fra næste sæson rykker de op i 3. divi-
sion.
Damernes første-hold har også vundet deres
række og rykker op i mesterrækken. Godt
klaret, Karin Rasmussen og Else Andersen!
Det er derimod gået knapt så godt for vort
andet-hold, der har mødt nogle meget skrap-
pe modstandere. Nogle sejre har de dog
vundet, og holdet kommer sikkert igen til næ-
ste år.
Vore old boys, Børge Søborg og Pehr Olsen,
har også klaret sig udmærket.
Ved KFIU-mesterskaberne har flere af vore
spillere opnået flotte resultater: Ove Søren-
sen og Kurt Tidemand blev mestre i double
og Karin Rasmussen i single. Ove Sørensen
blev nr. 4 i single. Vi ønsker til lykke med
de smukke resultater og takker alle øvrige
spillere for en udmærket indsats ved mester-
skaberne.
Afdelingen har fået en del nye medlemmer,
men der er stadig adgang for nye spillere.
Har De lyst til at være med, kan De melde
Dem til undertegnede på lokal 697.

Pehr Olsen

VANDT I HOLLAND
Bordtennisspillere fra København besejrede
edb-kolleger ved besøg i Eindhoven
Et bordtennishold fra Philips-Electrologica
A/S har besøgt Eindhoven og vundet meget
sikkert over deres hollandske kolleger.
Der' blev spillet to kampe, og trods lidt
skuffende præstationer ind imellem endte det
i begge tilfælde med dansk sejr. Første
kamp vandt vi 9-1, fordelt med tre sejre til
Kurt Tidemand og tre til Ove Sørensen, der
begge spiller på den .danske bordtennis-afde-
lings første-hold, to sejre til Kent Hansen,
som spiller på andet-holdet, og en sejr i
double til Kurt Tidemand/Ove Sørensen.
I revanchekampen blev den danske sejr dog
mere kneben, 6-4, uden at holdet dog på
noget tidspunkt var truet. Her vandt Kurt
Tidemand og Ove Sørensen hver to sejre
samt doublen og Kent Hansen en sejr.

HANS BANG BLEV
BADMINTON-MESTER
Mandag den 16. april blev en "mærkedag"
for 28 af vore badminton-spillende medarbej-
dere, idet de kunne mærke ømheden i krop-
pen fra de mange kampe, de havde spillet i
vor interne turnering, der dagen forud var
afviklet i KFIU-hallen.
Der' blev udkæmpet mangen en drabelig dyst
i både A-, B- og begynderrækken. Vinder i
herrernes A-række blev Hans Bang, som
efter at have vundet alle indledende kampe
slog Kent Hansen i finalen med 15-0, 15-7.
Dermed var han Philips-mester 1973, Nr: 2
blev Kent Hansen ved at slå Jørn Gilså
17-14, 15-10.

I damernes A-række vandt Elsebeth Lund
Nielsen, som sikrede sig mesterskabet for
damer ved at slå Rita Sørensen 11-6, 11-0,
Rita Sørensen blev nr. 2 ved bI. a. at slå sin
søster Mona Andersen med 11-6, 11-4.
I B-rækken var der udelukkende herrer, og
her vandt Ove Sørensen over Erling Kjær,
15-4, 15-9. Erling Kjær havde forinden kva-
lificeret si'g til finalen ved at slå Conrad
Brinckmann 15-0, 15-5.
I begynder-rækken var der to modige da-
mer, som tog kampen op mod herrerne. Ræk-
ken blev dog vundet af Michael Jørgensen,
der i finalen slog Arne Mathiesen 15-2, 15-2.
Den ene af damerne, Britta Reiter, var nået
til .sernifinalen, hvor hun blev slået af Arne
Mathiesen med 15-12,'15-13. Det var et me-
get fint resultat af en begynderpige.

Hugo Bentzen

BOWLINGDAMERNE BLEV
KFIU-MESTRE
Holdturneringerne i bowling er afsluttet med
gode resultater. I turneringen i Københavns
Firma Idræts Union, KFIU, blev vort dame-
hold - som sædvanlig - nr. 1 i damedivisio-
nen, mens de øvrige hold sluttede med pæne
placeringer i deres respektive rækker. Den
eneste skuffelse var, at vort hold i første di-
vision sluttede på jumbopladsen og derfor
rykker ned i anden division.
I turneringen inden for Københavns Bowling
Union, KBU, blev både vort ene damehold
samt herreholdet nr. 1 i deres rækker, og det
andet damehold sluttede med en pæn place-
ring.
Af enkeltpræstationer må nævnes, at Elly
Olsen i indledende runde til Københavnsme-
sterskabet placerede sig som nr. 8 og der-
med kvalificerede sig til finalerunden. Men
dagen før finalen faldt Elly Olsen med sin
knallert, og med en beskadiget skulder var
det umuligt for hende at forbedre sin place-
ring. Hun sluttede som nr. 12, hvilket alt ta-
get i betragtning var et fint resultat.
Endnu venter nogle enkeltmands-mesterska-
ber på at blive afgjort. Der er tale om KFIU-
mesterskabet og Danmarks-mesterskabet og
ikke mindst Philips-mesterskabet, som afvik-
les lørdag den 12. maj.
Har De lyst til at bowle i næste sæson, be-
der vi om tilmeldelse til Kurt Krog Andersen,
lokal 701.

Ernst Aagesen

Herreholdet glæder sig over førstepladsen i Kø-
benhavns Bowling Union: (Fra venstre) Kurt Krog
Andersen, Ernst Aagesen, Bent Frandsen, Jørgen
Jørgensen, Kurt Pedersen og Bernhard Henriksen.

PHILIPS TRYK


