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PHILIPS:

l. april 19S0 Ove
postafd.
l. april 1950 fru
skinbogb.
15. april 1950 fru
ganisationsa fd.
l. maj 1950 Otto

Overgaard
Jytte Lund,

ass. rn a-

Inger Biilow, ass.,

o r-

Steen Larsen, ass., H.B.

FINAX:

24. ap ri! 1950 Johan Børge Kleiss,

ass.

Luftskib efterlyses.
I et ledende belgisk blads annoncespalter kunne man forleden læse en notits med denne
overskrift. Luftskibet
skulle anvendes til illurninerings- og reklamekampagne over de større belgiske
byer.
Man kommer til at tænke på vitsen
fra den første verdenskrig om de to engelske officerer, der siger til hinanden:
- Seen anything like an air-ship?
- Only you!

ASAS:

l. marts 1950 frk. Rita Hansen D.B.
l. marts 1950 Frk. J ytte Petersen radioafd.
l. april 1950 frulrmgardErlund, tekn. afd.
l. april 1950 ing. Olaf Meyer, neon afd.
l. maj 1950 frk. Grethe Bohl Jensen,
Århus-afd.
PHILIPS:

Fratrædelser:

30. april 1950 arkivar Niels H. Lund,
postafd.
ASAS:

Beldagelig overhåndtagen.
Blues-sangerinden
Hociel Thomas, der
bl. a. vil erindres fra nogle indspilninger
for Circle, er blevet arresteret for drab
på sin søster. Hociel Tebo Thomas er en
strålende blues-sangerinde,
og det er
med beklagelse man må se, at hendes
temperament sådan har taget overhånd.

31. marts 1950 fru Eva Rasmussen, radioafd.
31. marts 1950 civilingeniør Svend Hansen, tekn. afd.
PHILIPS:

Omflytning:

Lærling Jørgen Schmidt overgår l. maj
til Århus lager.
Assistent J ørgen Eggert Andersen, Philoraafd., overgår l. maj til industriafd.
Assistent
John Petersen,
Philora-afd.,
overgår l. m aj tillampeafdelingens
dispositionskontor.
Assistent Flemming Petersen, lampeordrekontoret afgår 11. maj til militærtjeneste.
Assistent Leif Elkjær er 24. april vendt
tilbage til Philora afd. fra militærtjeneste.
Assistent fru Lise Lyngby overgår l. maj
fra organisationsafd.
til rørafdelingen.

.Hot Club Nyt·

Læser De engelsk?
The value
Of making
The typewriters
Noiseless
Is doubtful
As long as
The typists
Aren't voiceless.
Kumbel

......
og svensk?
Man kan dela upp mdnn en i två kategorier, de som ha kalla Iotter och de
som ha varma. Det fordras mycket stark
kårlak fOr att gå till scmqs med en man
av den kalIfotade kategorien, sarskilt i
et så råkallt klima t som vår!. Det fordras
emellertid bara en gnista passion fOr
a11 man skulle krypa under tdck et med
en varmfotad man, och når man ar d dr
kdnrier man sig genast behageligt och
cnqondmt upptinad.
Expressen

ASAS:

l. maj 1950 ing. R. Boye neon afd. overflyttes til Århusafd. som afdelingsleder.
l. maj 1950 lagerforv. O. G. Christiansen,
Silkeborg overflyttes til Århusafd.
.
l. maj 1950 lagerekspedient
Karl E. Olsen overflyttes' fra lager, København, til
Århnsafd.
l. maj 1950 lærling Kai Lindgren fra
H.B. til Århusafd.
l. maj 1950 lærling Idor Fagerstrøm fra
H.B. til Ålborgafd.
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"om lad os danse!
FOLK,

DER FÅR NOGET

UD AF DERES

HOBBY

- J a det kan man godt sige. J eg var i
Prater en aften, og da der blev spillet op
til den første dans, kom en ung mand hen
til mit bord og inklinerede.
Han dansede
forfærdeligt.
Men alligevel blev han ved
med at byde mig op - og jeg blev ved med
at sige ja. Den aften ødelagde han mine
bedste sko, men ikke desto mindre har vi
nu været partnere både på og uden for
dansegulvet i 10 år.
- Og De har i mellemtiden fået lært
ham at danse?
- Vi har begge to lært det. Vi begyndte
nemlig at gå på danseskole kort tid efter,
at vi havde truffet hinanden, og herigennem kom vi ind i amatørdansernes forbund.
- Hvilke danse har De på Deres repertoire?
- Vi begyndte med Vals, Tango, Slowfox og Quick-step, men nu har vi også taget
Samba med. På danseskolen var vi efter
kort tid så heldige at blive udvalgt til det
hold, der deltager i konkurrencer i formar ionsdans, og det var herigennem, vi kom ud
at rejse.
- Hvor har De været?
- Vi har været nogle gange i Norge og
England. Og vi har også flere gange besøgt
Sverige, Holland, Belgien og Frankrig. Herhjemme har vi været med til en mængde
dansearrangementer både her i byen og i

De kender hende godt. Hun hedder Anny
Nielsen, kaldes Tommelise, og i lang tid
stod hun hver dag ved luge l i marketenderiet. En ung dame i hvid kittel og med et
plasticforklæde i muntre farver.
En dag var hun væk, og da vi spurgte
jeg-er-ikke-sur-Potersen
om, hvor hun var
henne, fortalte han, at hun var i England
for at danse, og at hun jævnlig tog til udlandet på dansens vegne. Da hun kom hjem,
blev hun forflyttet til marketenderiet
på
lste sal, hvor vi en dag opsøgte hende
for at få at vide, hvordan man i ordenes
bogstavelige forstand danser sig frem i verden,

- Hvornår begyndte De at danse? indledte vi.
- J eg dansede vist nok min første dans,
da jeg var 9 år, men det var først, da jeg
traf min mand, at jeg for alvor begyndte at
træne.
- Mødte De ham i en vals?

provinsen.

- Er træningen hård?
- Vi træner 2X2 timer hver uge, men
kun i sæsonen, der går fra første september
til sidste april. Om sommeren hviler vi ud.
- Søde sager, cigaretter og spiritus, må
man det?
- Der er ingen af os, der ryger, og jeg
kan spise og drikke, hvad jeg vil, uden at
det gør noget. Men min mand må passe
lidt på. Det ser jo ikke så godt ud, hvis
han bliver for tyk.
- Har De vundet i nogle turneringer?
- I 1949 blev vort hold nr. 2 i verdensmesterskabet i Blackpool,
og da vi kom
hjem, vandt vi Danmarksmesterskabet
i formationsdans.
- Men De og Deres mand har vel også
haft personlige sejre?
- Ja, i 1947 blev vi for eks. nr. 2 i Københavnsmesterskabet og i år blev vi nr. 4 i
en Sambakonkurrence.
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Hvilket publikum
kan De bedst lide?
Afgjort
det engelske. I England
har
man samme indstilling
over for dans og
danseturneringer
som herhjemme for fodbold. Folk derovre står, sidder
og ligger
gerne i kø 24 timer og mere for at få billetter til en danseturn ering. Og når turneringen begynder,
er de altid oplagte. De råber
og skriger akkurat, som når vi danske er til
fo dbol dlandsk amp mod Sverige.
De deltagende par har jo altid numr« på ryggen, og
når nogle tilskuere
finder et par, de synes
særlig godt om og hepper
det op med tilråb f. eks. "Corne on nu mb er seven", er der
straks andre, der bedre kan lide par numbe'r four og råber endnu højere, men kun
for at blive overdøvet
af dem, der holder
på et af de andre par. Englænderne
har
som regel deres børn med til dansekonkurrencerne,
og når de små bliver
søvnige,
anbringes
de' på et par stole svøbt ind i
medbragte
tæpper, og far og mor jubler videre. Forøvrigt er englænderne
de bedste
dansere,
når det gælder
de fire klassiske
danse: Vals, Tango, Slowfox og Quick-step.
Derefter
kommer
danskerne
og så hollænderne. Samba og Rumba derimod er der ingen der danser så godt som franskmændene.
- Kunne De tænke Dem at være professionel. Altså optræde på variteer
og restauranter?
Nej uha. Så ville man altid være bange for ikke at være på højde med sig selv,
og efterhånden
som man blev ældre frygte
for dem, der var yngre. Min mand og jeg
har altid betragtet
dansen som en hobby,
og vi har moret os dejligt
....
bj

MEDDELELSER

PHILI(jRAN
Om forladelse Vi meddelte i sidste nummer al PAPæsken ncvnene på 9 al de nye bestyrelsesmedlemmer.
men der er 13. hvoraf
de 4 altså var faldet ud. Det drejer sig
om:
Kay Andersen
Kamma Christensen
Lund Nielsen
W. Zachariassen.
Den Iørstncsvnte er medlem al samrådsudvalget.
hvorimod de andre 3 står
til rådighed for specielle opgaver.

Samrådsmøderne
For fremtiden vil el ekstrakt al samrådsmøderne
blive' meddelt i PAPæsken.
I samrådsudvalget
sidder:
H. Kristiansen
E. Planck
Kay Ande,rsen
Sv. Aage Damsbo

Samlemapper
til opbevaring
al een årgang al PAPæsken udlørt i gråt pap med farvet ryg
vil i løbet al kort tid kunne leveres Ira
PHILIPSreklamealdeling. Bestillinger bedes inden 15. mu] indgivet til Irk. Baaskov - lokal 368.

Mærkelig adressering

FRA

Kommercielt la,ger modtager
mellem
år og dag mange mærkeligt adresserede pcrkker til lorsendelse. For nogle dage siden kom der en stor pukke Ira en
al husets mange afdelinger og med følgende påskrift: Herr Planning. Fabriken.

Personale Nyt

Fabriksbesøg

Pr. L april 1950 udnævne s konstitueret
mester i underdelsafdelingen,
hr. Ejner
Ravn, til mester.

Vi gentager
herved oplordringen
til
evt. Interesserede
i labriksbesøg
om at
henvende sig til personalesekretær
Jørgen Holm. lokal 307.

HEMMELIGHEDEN

Bryllup

ved livet er ikke at gøre det,
man kan vide, men at vide det,
man gør.

Den 5. april 1950 har We,rner Andersen. ASAS. indgået ægteskab
med Irk.
Ebba Thorslev.
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fIFDELINGEN
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AF T. U. SMITH
h ek t iom
året
ved festlige
lejligheder
har afdelingerne chance
for at komme hinanden
på
lidt nærmere
hold, men hvor mange heu ytler denne chauce .. m a n er jo kommet
for at mo re sig".
Hver

afdeling

ske dagligliv,

i huset

har

sit

eget

og kun en gang eller

lO

Benny Larsen og Jørgen Parning.

Th. Lunnet

og E. Forsberg.

Lederen af radio-afd.
salgschef T.U. Smith.

PAP-æsken
har tidligere
p ræsen t ere t Industriafdelingen,
Kemisk afdeling,
Radio l,
Serviceafdelingen
og disse afdelingers
personale - i dag gælder det modtagerafdelingen, bestående
af Smith, Frederiksen,
Benny
Larsen
og Parning
på kontoret
og re p ræsentanlerne
Kanst
(Jylland,
øst og nord),
Bille (.Jylland;
vest og syd), Lunnet (Øerne)
og Forsherg (Køhenhavn)
i marken.

P. Bille.
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H. Kanst.

apparaterne
direkte
fra Holland
og hrug e
fabriken
til noget andet, men det er der
nu ikke valuta til og bliver det næppe heller
foreløbig.
Fjernsynsapparater
sælger
man ikke endnu, bortset fra de få stykker
(7), som er leveret til Statsradiofonien
sammen med Fjernsyusp røvesendereu.
Fra cl. Ll .
til 20_ august fejrer radioen sit 25-års jubilæum med en stor radio- & fjernsynsudstilling i Forum, hvo I' håde PHILIPS,
Pope og
Asas

Udstiller~,

'" , "-~ r
_

~

Det er Frederiksen,
man skal henvende
sig til, hvis man skal have en radio, PhiliShave eller
Infraphil på personalerekvisit iou, Infraphil
bruges i koncernen
af Dahlin (hvis første dag i firmaet er beskrevet
så håndrodsbrækkende
af ham selv i sidste
nummer
af PAP) og frøken lohnsen,
vor
kassererske,
SOlll sad i træk i kassen, indtil
hun kom bag glas med "tal her". Hvis man
efter at have talt med disse to endnu er i
tvivl om Infraphillampens
ultr arøde varmestrålers
helsebringende,
velgørende
varmevirkninger,
kan man spørge
hos
en af
d'herrer
imodtagerafdelingen
(4_ sal overfor elevatoren)
- aldrig en forkølelse i den

PHILIPS
radiosalg
er ikke en enkeltstående afdelings
præstation
det er mere
end noget
andet en række processer,
som
flere afdelinger
gensidigt
hjælper hinanden
med at udfør-e. Modtagerafdelingen
har såiedes et meget imtimt samarbejde
med visse
andre afde linger.
Dette
samarbejde
er så
afgørende
for successen.
at et par bemærkninger herom vil være på sin p lads.
Der el' for det første Te afdelingen
(teknisk kommerciel
afdeling),
der med Mørch
som leder
danner
kontaktleddet
mellem
lllodtagerafdelingen
i Industrigården
og apparatafdelingen
på fahriken. Mørch sørger
for, at modtagerne
opfylder
de tekniske
krav, som approbationsmYlldighederne
her
i landet
stiller
som betingelse
for salg til
publikum,
undfanger
ideer til uye kabinetter resp. forhedringer
af Eindhovens
forslag,
holder
sig i kontakt
med fahriken
for at overvåge,
at leveringerne
af de nye
modtagere
skel'
i overensstemmelse
med
planerne
etc. e te. -Så er del' rek lam e af'del i ngeu med Behrendt i spidsen,
Kanstrup
som forfatter
af
de strålende
tekster
til salgsbreve,
annoncer og brochurer
111_ v., og Rud Jeppesen,
der hl. a. sørger for de smukke illustrationer i PHILIPS
NYT og følger
tryksagerne
op hos bogtrykkeren_
Når reklameafdelingen
kender de enkelte modtagere
i et nyt program, får den straks
en hlændende
ide til
en smuk præsentation
og et virkningsfuldt
reklamefremstød
eller kampagne.
Så træder
Dahlin
til hall er noget
helt for sig sel v. Hall har til opgave
at
rejse
rundt
og opildne
radioforbandlerne
ved at fortælle dem om de sidste tekniske
og andre fortrin ved PHILIPS modtagere og
hjælpe dem til den bedste udnyttelse
af det
fremstillede
rek lamerna te riale. Han el' salespromotor foreløbig for radiomodtagere,
d.v.s. han et" den, del' lærer sælgerne,
såvel

afdeling. Nu må De ikke få det indtryk, at man i
denne
afdeling
udelukkende
lever
af at
sælge disse lamper, det el' stadig radiomodtagere,
der er hovedartiklen,
men det er
alligevel en afdeling, hvor man på flere måder har været glade for lampesalget.

Radiosæsonen
går fra august til jul i, Når
vi nål' til august
i år, indledes sæsou en
1950/51
med, at man bringer de nye modeller på markedet.
Programmet
består af 4,
ev t, 5 typer bordapparater
og 2 typer radiogrammofoner.
Det
bliver
nøjagtig
de
samme bordapparater,
som PHILIPS i Eindhoven sælger over hele verden, hlot at de
bliver
fremstillet
på vor egen fahrik
lidt
længere
henne ad St rau dlodsvej.
Det var
meget nemmere,
hvis 111al1 k unn e importere
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modeller har været så efterspurgt,
at m an
siden nytår ikke har kunnet følge med med
leveringerne
og stadig
ligger
inde med
mange uekspederede
ordrer.
Spændingen
ved at beskæftige
sig med
radiomodtagere
præger livet i modtagerafdelingen
og skyldes
flere forhold.
Det er
spændende, medens man venter på, hvordan
forhandlerne
og publikum. modtager
nye
modeller lige så spændende,
og lige så
uberegneligt som ved premieren på teaterstykker eller revuer det er spændende,
om udstillingen
i august kommer til at betyde forøget salg af almindelige radiomodtagere eller om fjernsynsdemonstrationerne
vil få folk til for en stund at glemme dem
det er spændende,
når de nye modeller
kommer fra Eiudhoven, når nye reklameideer skal gennemføres, og når salgsresultaterne i de "store"
efterårsmåneder
skal
gøres op.

vore egne som detilhandlerne
at sælge på
samme måde', som reklamen
lærer køberne
at købe ( - det man vil sælge).
I denne forbindelse må Knud Ditlef ikke
forbigås
selvom hans felt er PhiliShave.
PhiliShave går også indtil
videre
under
modtagerafdelingen.
Ditlef
er for PhiliShave hvad Dahlin er for modtagere, altså
sales-promotor, og Ditlef har mange års stigende succes bag sig i dette arbejde.
Endelig
er der serviceafdelingen
med
Herm. Kristiansen
som leder, IV. Olsen som
værkfører
og Møller og Zachariassen
ved
telefonekspeditionen.
Herman
Kristiansen
overvåger
ved hjælp af en betroet
medarbejder, der har sin plads i fabrikens
kontrolrum, at de fremstillede
radiomodtagere
er, som de skal være, før de afleveres fra
fabriken. Alle radioapparater
el' under garanti fra PHILIPS i Ih ål' efter salget, og på
serviceværkstedet
repareres
apparaterne
gratis, hvis der skulle ske noget med dem i
denne periode.
Men også mange ældre appara ter indsendes til service for istandgø. relse mod betaling. Måske har De hørt om
PHILIPS Servicering.
Det el' en kreds a f forhandlere over hele landet, hvis serviceværksteder er så gode, at Kristiansen
har fundet
dem egnet til at udføre garantireparationer
for PHILIPS regning. På den måde behøver
de mindre forhandlere,
der har apparater
til reparation, f. eks. i Jylland eller i andre
fjerne dele af landet, ikke at sende app a raterne helt til København, men kan få repara tionerne
udført hos den stedlige "garantireparatør",
hvorved
der spares
mange
penge i fragt. Nu bliver PHILIPS, Asas og
Popes serviceværksteder
slået sammen
til
eet under Herman Kristiansens
overledelse,
idet der af rationaliseringsgrunde
er dannet
et særligt serviceaktieselskab
til dette formål. Navnet på det nye selskab bliver Repax
A/S.
PHILIPS
serviceorganisation
er
anerkendt
og påskønnet
af forhandlerne
over hele landet og el' et uvurderligt
led i
salgsarbejdet.

PHILIPS Radio har altid haft et godt navn
og et trofast
publikum
i Danmark.
Det
store "kaos" i slutningen af 1948 og i begyndelsen af 1949, da Prisdirektoratet
havde forhudt fabrikerne at bestemme
udsalgspriserne, har vendt op og ned på folks forestillinger
om radio, men der er tydelige
tegn på, at markedet
igen er ved at falde
til ro, og forhandlerne
og pnhlikum
har,
belært af dårlige erfaringer,
atter vendt sig
til de gamle anerkendte mærker.
Udviklingen har stået stille en tid, og apparatforretningen
har ikke nydt den interesse i Eindhoven, som den har haft krav på,
men dette forhold har nu ændret sig i den
rigt ig e retning, og PHILIPS apparater er på
vej til at indtage deres gamle position som
de førende på det danske radiomarked
håde
hvad angår teknik og høj kvalitet.

*

I denne serie har der tidligere
liceret artikler om;

modtagerafdelingen
el' man vant til engang imellem at hlive hetragtet
med medynk, fordi det er blevet den almindelige
mening, at det står helt sløjt til med salget
af radio i Danmark.
Humøret
fejler imidlertid ikke noget. Faktisk har man i denne
sæson kun mærket træghed i salget for et
par ganske
hestemte
typer,
medens
andre

Kemisk
Serviceaf
Philora
Radio I

afdeling ..
delingen
afdelingen.
(rørafd.)

PAP-æsken
PAP-æsken
PAP-æsken
PAP-æsken

Disse numre af PAP-æsken
esserede
rekvireres
i PHILIPS
ling.
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været

pub-

nr. 61947
nr. 9 1948
nr. 11 1948
nr.
3 1949
kan af interreklameafde-

Personalia -lokalia

FERI~TTERIET
Lørdag den 1. april blev PAPs ferielotteri trukket.
Lodtrækningen
foregik
på
kontorchef
Roos' kontor og til stede var formanden for
PAP, H. Kristiansen, kassereren E. Bindner,
B. Matthissen.
frk. Anni Olsen, fru G. Kragfelt, de to revisorer
O. Roos og E. Dybdahl
samt Rud Jeppesen med fotograf.

Hansen, Freddy, f. 25. 10. 1924, hovedbogholderiet. Ansattes hos PHILIPS som lærling
den 23. oktober
19-11 og gennemgik
i de
følgende år den obligatoriske
lær l ingeuddannelse i ko u cernens forskellige
afdelinger.
Kom derefter til lampekartoteket og derfra
videre
til hovedbogholderiet.
I oktober
1945 blev han indkaldt og fik tildelt
rollen
50111 reserveintendant
på Bornholm.
Nu fulgte en tid
som var så handlingsmættet,
at man nvilkårligt
kommer
til at tænke
på "De tre
musketerer".
Freddy Athos kørte sammen
m e d sine to trofaste venner øen igennelll
på
kryds og tværs. Og hvor end deres jeep viste sig, blev det signalet
til farverige eventyr, der som allerede
nævnt, kun har deres
sidestykke
i Alexander
Dumas bog. I dag
fører Freddy Hansen et mere sobert liv med
skolegang,
overarbejde
og fast sengetid, og
han trives tilsyneladende
med denne form
fol' tilværelse,
selvom
han ofte taler
om
sine brogede oplevelser
på den lille klipp e ø i havet. .
Lokal 348.

Gevinsterne.
der fordeler
sig på 3 præmier a kr. -tOO, 2 a 300 og 2 a 200, blev
trukket af frk. Olsen og vinderne
blev som
følger:

Bøg, H., f. 13. 2. 1921,

Rigmor Pove lsen, PHILIPS
Poul Schrøder,
PHILIPS
Mogens Philipson, PHILIPS Århus
K. Jacobsen,
PHILIPS
Poul Sandberg Madsen, ASAS lager ..
L Fagerstrøm,
ASAS lager.
. . . . . . . . ..
K urt Nielsen, PHILIPS
Gevinsterne

ndbetales

den

prøvemester
service.
Startede
i tilværelsen
som kolonialmand,
men da han ifølge egen opgivelse
ikke havde penge nok til at
fortsætte
ad denne
Lane, og da han var
m er e interesseret
i
radio,
søgte
han i
1936 ind hos Lanr.
Knudsen
og fik et
job
på
højttalerværkstedet.
Tog samtidigt et aftenradiokursus
fra Teknologisk Inst itut. Senere
flyttede
Bøg over i et andet el-firma, hvor
han arbejdede
med forstærkere,
og den 13.
oktober
1941 begyndte
han i PHILIPS service som radioreparatør.
I 19-17 blev han
prøvemester
med radioapparater
som speciale, men siden 1948 har han udelukkende
heskæftiget
sig med serviceafdelingens
måle iusrrumen ter. Han har selvfølgelig
selv

Kr.
-100

-too
-l00
300
300
200
200

1. juni.
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hygget
en fjernsynsmodtager
ligt hver onsdag og fredag
permanente
rigsp rogr am:

og streger
Forøvrigt
forbedrer,
godt som

og sidder troaften og ser det

== SpoI'fen

112 times prikker
samt filmen "Du danskes vej .. ".
er Bøg en uforbederlig verdenshvis ideelle stræben omfatter så
alle eksisterende ismer. Lokal 385.

Fischer, Alvar,
5, maj 1948.

PHILIPS

Dybdal, Edw., PHILIPS 4, april 1948.

PAP I - Fona 2-4.
I de tre år, vi har deltaget i håndboldturneringen,
har vi kun tabt to
kampe, og begge gange har det kostet
os en førsteplads, sidste år tabte vi til
PB og i år til Fona. I sandhedens interesse må det dog siges, at vi begge
gange tabte til hold, der den pågældende dag spillede' bedre end vi.
Mod Fona kom vi ikke rigtigt i gang,
vi kunne ikke få spillet til at glide for
os, vi begik sikkert også en fejl ved
at trække vor center forward med ned i
opdækningen, istedet for at lade Fagerstrøm ligge fremme. På den måde hjalp

se PAP æsken nr.
se PAP æsken nr.

Funch, Steen, service maj 1948.

se PAP æsken nr. 5,

Echart; Arne,
maj 1948.

se PAP æsken nr. 5,

PHILIPS -

Håndbold

Jensen, Kaj, f. 7. 8.1906, kommercielt lager.
Udlært i kolonialbranchen.
Optrådte derefter i en årrække som ekspedient i forskellige specialforretninger og solgte blandt
andet dåsemad, bolcher og chokolade.
Den 14. 1. 1942 begyndte Jensen hos
PHILIPS som inkassator. Efter tre års
forløb overflyttedes
han til maskinbogholderiet
og i februar 1947 til kommercielt lager, hvor hån beskæftiger sig
med forsendelse. Jensen er filatelist.
Han
samler udelukkende Danmark og dyrker sin
interesse efter strenge videnskabelige metoder med vandmærkesøger, takkemåler o.s.v.,
og det er slet ikke så få rariteter, han i
årenes løb har fundet på de mærkeligste
steder. "Der er intet, der kan sammenlignes
med den affekt, man erfarer, når man står
overfor f. eks. en gammel duftende kamfertrækiste fyldt med gulnede kuverter", siger
han selv og tilføjer "samlermani er mere
end en hobby, det er en religion"
.
.............................
Lokal 394.

vi Fona, som spillede temmelig robust,
til at stoppe vore angreb højt oppe på
banen, hvor et frikast ikke kunne blive
til nogen fare for dem. Det er også betegnende
for kampen, at begge vore
mål blev scoret på straffekast. Vort forsvar spillede egentHgt rigtigt godt, selvom vor storskræppende
målmand vist
ikke kan sige sig helt fri for en andel
i Fonas 3 mål. Da vore wings hele tiden
var optaget i forsvaret, var Fagerstrøm
eneste mand i angrebet, der fik noget
ud af det, han fik et pragtfuldt blåt øje.

"'fæt af
Fremskridt.

(Fro
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Tidende)

Badminton

PAP II - TlF. ID-4.
Til denne kamp gik hele holdet ind
for at vinde, de ville ikke risikere en
gentagelse
af førsteholdets "fejltagelse"
søndagen
i forvejen. Selvom TIF scorede det første mål, var vi aldrig i
tvivl om, hvor førstepladsen
i denne
turnering ville havne, det kunne kun
blive hos PAP. Som holdet spillede i
denne kamp, vil det have store chancer
for at slå vort såkaldte førstehold. Holdet, som sikrede PAP mesterskabet, bestod af Jørgen Petersen, Aage Jensen,
Hartvig, Romby, Hellstrand, Jørgen Johansen
og Clemmesen. Disse spillere
har i sæsonens
løb haft assistance
af
Søborg, Sabroe Nielsen og Fagerstrøm
og ikke at forglemme Flemming Petersen.

PAP II. - B.B. 2-6.
Før denne, den sidste, kamp i d rækken havde PAP !I mulighed for at komme op over PAP I, holdet skulle blot
spille uafgjort med B.B. Fra hold !Is
side var man også meget opsat herpå,
men holdet måtte desværre stille stærkt
svækket
op, da dets first string fik
"hold i ryggen" under omklædningen
den sidste træningsdag
før kampen.
Vindere for PAP var frk. Gilling og
Dybdal, der begge vandt deres singler,
Dybdal dog først efter et opslidningsslag, hvor hans perfekte kondition sikrede ham tredie og afgørende sæt. For
frk. Gilling gik det mere smertefrit, og
jeg tror, at grunden hertil var den, at
hun for første gang troede på sig selv
og faktisk lignede en vinder, da hun
gik på banen.

Skydning
Der har meldt sig 27 deltagere
til
PAPs langdistanceskydning,
der foregår
på artillerivejens skydebaner
hver onsdag fra kl. 17.30.
Vi har fået reserveret skydebaner
for
hele sæsonen
efter ovennævnte antal
skytter, men det er dog ikke umuligt, at
vi kan optage enkelte nye medlemmer i
skytteafdelingen.
Henvendelse
herom
skal rettes til S. Damsbo, lokal 441.

H.K.B.U.s lukkede mesterskaber.
Til H.K.B.U.s lukkede mesterskaber
i
badminton havde vi anmeldt fru Birthe
Jacobsen og Erling Hansen i a rækken.
Fru Jacobsen vandt både singlerækken
og damedouble (sammen med frk. Esther
Blentoft fra Amagerbanken), i mixed
double, hvor fru Jacobsen spillede sammen med Erling Hansen, tabte de i semifinalen til rækkens vindere i en hård
tre sæts kamp, så det blev "kun" til en
tredieplads
her. Erling Hansen
blev
også nr. 3 i single, her havde han ligesom i mixed det uheld, at møde rækkens vinder, i herredouble
spillede E.H.
sammen med Mogens Nielsen fra BP, og
de vandt rækken ret sikkert.
Det vil altså sige, at i samtlige fem
rækker opnåede PAP 3 første- og 3 trediepladser. Selvom 2 af førstepladserne
blev vundet med velvillig bistand
af
spillere fra fremmede klubber, lover det
jo fint for det nyoprykkede
a hold.
Apropos
oprykning,
så rykker både
fru Jacobsen og Erling Hansen op i mesterrækken
fra næste
sæson. PAPæsken gratulerer.
I b rækken startede Voss og Silladsen, her blev det til en 3. plads i double, hvor d'herrer spillede sammen, og
Silladsen nåede til finalen i single, her
tabte han ganske vist, men det viser, at
det ikke var helt galt, at vi anmeldte
ham i b rækken, også Silladsen rykker
en række op, og er altså nu a rækkespiller. Til mer lykke.

Fra unionsbladet for HKBU citerer vi:
Følgende telefonsamtale
blev efter sigende ved en fejl fra telefondamens
side
aflyttet i New York:
- Are you there?
- Yes, who are you, please.
- Watt.
- What's your name?
.- Watt's my name.
- Yes, what's your name?
- My name is John Watt.
- John What?
- Yes.
- 1'11 call on you this afternoon.
- All right. Are you Jones?
- No, 1'm Knott.
- \ViII you tell me your name then?
- Wil! Knott.
- Why not?
- My name is Knott.
- Not what?
- Not Watt, Knott.
- What.
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Foruden at spille i b rækken deltog
ingeniør Voss også i old boys turneringen, men ikke med tidligere års succes.
Bortset fra herredouble,
hvor Eggert
Andersen og Thorsing
placerede
sig
som nr. 3, var vor indsats i c rækken
mildest taIt ikke så god. Alle vore deltagere tabte deres første kampe, den
væsentligste
grund hertil var dårlig
koncentration og manglende
kondition,
bundrekorden
satte Børge Larsen og
Børge Andersen sikkert i double, hvor
de, efter en solid føring på 7-0 i første
sæt, snakkede sig til et nederlag i en to
sæts kamp. Det var enestående ringe.
Begynderholdet
blev amgevel vinder af
holdmesterskabet.
Vort begynderhold I havde allerede
affundet sig med, at blive nr. 2 på grund
af det fatale nederlag til D.V., men i den
sidste kamp satte D.V. heldigvis de nødvendige points til, og vi fik sejren. Holdet bestod af de samme tre spillere, der
huserede i begynderturneringen
i januar, nemlig frk. Rosenvinge, Bekkevold
og Tommy Rasmussen. Til lykke, til
lykke.
Det sejrende

r

Det sejrende

hold l B-rækken.

11

hold

i begynderrækken.

Snapsbots
f •. a vuggestuen,
Strandlo,lsvej
blev taget i brug, og sonl bar I.lads til

Ansvarsh.

redaktør:

2 C, der i begyndelsen
af .narts
22 børn i alderen
indtil
2'/, år.

Herm. Kristiansen. I redaktionen:
K. Bøge,
Sportsmedarbejder:
Børge Andersen.
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B. Jønsson,

Rud Jeppesen.
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