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NY PRÆSIDENT FOR
PHILIPS KONCERNEN

NR.4

13. MAJ 1976

SAMARBEJDET

21. ÅRGANG

BLEV BEDRE

Ledergruppen i Afdeling for Industri og Forskning fortæller om nyt
fire-dages kursus i internt samarbejde, som gav stort udbytte

På Philips-koncernens
generalforsamling
i
Eindhoven den 29. april blev det meddelt, at
dr. N. Rodenburg - en af de tre vice-præsidenter - på generalforsamlingen
i 1977 vil
blive foreslået udnævnt til ny præsident for
koncernen. Han vil på denne post efterfølge
H. A. C. van Riemsdijk,
der til den tid har
nået pensionsalderen.
Dr. N. Rodenburg, 57, har været knyttet til
Philips siden 1942. Han startede som medarbejder i forskningslaboratorierne
og var i
en årrække chef for koncernens telekommunikationsgruppe,
forinden
han i 1972 blev
medlem af Philips-koncernens
øverste ledelse. Dr. Rodenburg blev i fjor medlem af
præsidiet.

Ford Torino 1975 med SUrling motoren,
udviklet af Philips.

som er

PHILIPS MOTOR
I NY FORD-VOGN

Otte af deltagerne i det første INSAM-kursus i Philips Elektronik-Systemer - fra venstre:
Ole Tønnes Pedersen, Kai Thingsig, Børge Nielsen, Poul Waltenburg, Kaj Rosendahl,
maf Brask, er her i diskussion under et af fællesmøderne.
- I løbet af fire dage var vi sammen i 40
timer. Næsten lige så længe, som vi på et
helt år tilbringer i fællesmøder for at tilrettelægge ledelsen af afdelingen. Vi lærte hinandens tankegang bedre at kende, fik besluttet, at vi ville forsøge at give endnu mere
ansvar til vore medarbejdere,
og vi lagde
planer for de næste to år. Kort sagt - for nu
at tale i vort eget sprog - så fik vi finindstillet mikroskopetl
Således sammenfatter
ledergruppen
i Afdeling for Industri og Forskning resultaterne af
et fire-dages
kursus i internt samarbejde,
forkortet tiliNSAM.
Det blev holdt for et par
måneder siden med to dage på Industrigården og to døgn på en kursusvirksomhed
sammen med kolleger fra Afdeling for Medico-Systemer,
Afdeling
for Audio-Visuelle
Systemer, Professionel
Service og administration, alle i Philips Elektronik-Systemer
A/S.
Problemerne kom op til overfladen
Ledergruppen
i Afdeling
for Industri
og
Forskning, som "Philiskopet"
opsøgte for at
høre om dens indtryk, består af afdelingens
chef, civilingeniør
Kai Thingsig, samt ingeniør Ole Tønnes Pedersen,
ingeniør Willi
Stelzer og civilingeniør
Børge Nielsen.
De syntes, at mange af opgaverne virkede
ret enkle, men indrømmer dog, at de trak
problemerne op til overfladen. Gruppen lærte
at tage tiden i agt. De to første dage, mens
der blev arbejdet med mere teoretiske
opgaver, var deltagerne stædige. De ville nå
frem til enighed om alle problemer. Men de
lærte, at hver måtte give sig lidt for at nå et
fælles resultat.

Willi Stelzer,
Erik Kalf og

Undervejs i kurset blev de fire kritiseret
af
en anden gruppe, som overværede deres diskussion i ti minutter. To af de fire fik at
vide, at de var dominerende.
De snakkede
for meget - og tog kritikken til sig.
En af øvelserne
bestod i at udvælge tre
blandt 25 faktorer som de væsentligste.
De
valgte at sætte effektivitet,
demokrati og an(fortsættes

side 2)

Min nye bil har en Philips motor på 170 HK
og den kører på varm luft!
Det lyder som fri fantasi. Men det er det
ikke, ikke helt i hvert fald. Den bil, der er
tale om, kan endnu ikke købes, men den
blev præsenteret af Ford og Philips fornylig
i USA.
Det drejer sig om en Ford Torino, der er
forsynet med en 170 hestekræfters
Stirling
varmluftsmotor.
Det er Philips, som har udviklet motoren efter den skotske sognepræst
Robert Stirlings patent fra 1816.
Philips begyndte oprindeligt
udviklingen
af
denne motortype
for at forsyne radiomodtagere med strøm på øde steder. Under ud(fortsættes

side 4)

KVINDERNES KLUB'S 40 ARS JUBILÆUM
Fredag den 23. april fejrede Kvindernes Klub i Jenagade 40 års jubilæum. Det skete blandt andet med
en aftenfest i restaurant "Karnappen" (billedet herunder). Under maleriet sidder den jubilerende forenings formand, fru Vanda Jensen, mellem direktør S. A. Windelin og fabriksdirektør C. Hermann. Flere billeder på side 2.

VÆDDERLAM

FIK SELSKAB

Det vædderlam, der var Idrætsforeningens
og .Phillskopetvs afskedsgave til den tidligere personalechef,
har nu fået selskab.
Jørgen Holm syntes, det var synd for vædderen, at den skulle være ene, og han har derfor anskaffet et gimmerlam, som -sikkert vil
forsøde tilværelsen for vædderlammet - og
vice versa.

Fru Vanda Jensen siger tak til direktør S. A. Windelin for beløbet til udsmykning af tillidsmandslokale.
De øvrige på billedet er bestyrelsesmedlemmerne
Kate Krog, Klara Aahøj, Ruth Jensen, Anne Marie
Beckwitt, Eva Malling Christensen, Gerda Frederiksen, Doris Ramløse og den nye chef for hovedselskabets personaleadministration,
underdirektør A. Echart.

KVINDERNES

KLUB'S

Kvindernes Klub i Jenagade festede fredag
den 23. april i anledning af 40 års jubilæet.
Ved en aftenfest i "Karnappen" var der ca.
150 deltagere, som foruden medlemmer med
ledsagere talte repræsentanter
for Philips'
ledelse, for Kvindeligt Arbejderforbund
og
for klubber hos Philips.
I sin tale ved middagen glædede foreningens
formand, fru Vanda Jensen, sig over det
gode samarbejde, der findes på fabrikken, og
hun nævnte også sine to jubilæumsønsker:
Samme tryghed i ansættelsen som funktionærerne og en endnu bedre beskæftigelse.
Glæden over det gode samarbejde kom også
til udtryk i de øvrige taler, som blev holdt af
direktør S. A. Windelin, fabriksdirektør
C.
Hermann, næstformanden i Kvindeligt Arbejderforbund, fru Ruth Løjbert, formanden for
Afdeling 5, fru Anna Kristensen, fællestilldsmand Sv. Loft og formanden for Værkstedsfunktionærernes Sektion, V. Falck.
Men det var ikke blot de 150 deltagere i den
vellykkede aftenfest, der var med til at mar-

Klubbens formand, fru Vanda Jensen, (nr. 2 fra
venstre) sammen med fem af de særligt inviterede
gæster til aftenfesten - fra venstre fabriksdirektør
C. Hermann, fru Anna Kristensen, fællestillidsmand sv. loft, fru Ruth løjbert og direktør S. A.
Windelin.

NY PHILIPS

40 ARS JUBILÆUM

Værkfører V. Falck (til højre) og fællestillidsmand
Sv. loft kom med kontante gaver fra Værkstedsfunktionærernes Sektion og Fællesklubben.
kere dagen. Ved en reception om formiddagen så man de fleste af klubbens medlemmer, og her kom også børnehavens børn og
gratulerede med blomster. Fra direktionen
modtog klubben en check på 2.000 kroner til
udsmykning af et nyt tillidsmandslokale,
der
snart skal indrettes. Fra Fællesklubben og
klubberne 16, 56 og 57 samt Kvindernes Klub
i Tårnby var der en check på 1.350 kroner,
og fra Værkstedsfunktionærernes
Sektion
300 kroner. Disse beløb indgår i et jubilæumsfond sammen med 700 kroner, som blev
overrakt af Anna Kristensen ved aften festen
fra Kvindeligt Arbejderforbund,
Afdeling 5.
Der var blandt andet blomsterhilsener
fra
Chr. Zastrau, Støberi-, Special- og Maskinfabriksarbejdernes
Forbund, og fra Ruth Løjbert, Kvindeligt Arbejderforbund.
På klubbestyrelsens vegne vil jeg gerne gennem "Philiskopet"
bringe en tak til såvel
Philips' ledelse som vore klubkammerater,
der var med til at gøre klubbens 40-års jubilæum til en helt enestående fest.
Vanda Jensen

CENTRAL TIL K. T. A. S.

Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab har i midten af april fået leveret en Philips-central til
Telefonhuset.
Den er beregnet til internt
brug og skal betjene såvel Nørregade-komplekset som afdelingen på Rentemestervej.
Centralen har en kapacitet på 2000 lokalnumre og forsynes med 90 udgående og 130
ankommende linjer. Der tilsluttes ti omstillingsborde. Centralen bliver taget i brug i
løbet af et par måneder.
Samme central-type
Det er en central
skal opstilles hos
Den ventes taget i

til Philips
af tilsvarende slags, der
Philips på Industrigården.
brug i slutningen af 1977.

P. J. Nieuwlaat fra Philips i Hilversum og Swenn
Poulsen, Philips Telekommunikation, viser et trykt
kredsløb med en hu.kommelse, der kan huske 4000
fire-cifrede tal, for KTAS-teknikerne Jørn Hansen
og Erling Grentoft, der tager del i opstillingen af
den nye central i Nørregade.

TAK
27 års venligt og kammeratligt samarbejde
kulminerede i afskedsdagens mange smil og
håndtryk og dejlige gaver. Tak til alle, som
var med til at gøre dagen så festlig.
Jørgen Holm

Birte Othmar og Helge Krebs (ved tavlen) ledede ku
fællesmøderne på INSAM-kurset.

SAMARBEJDET.
(fortsat

••
fra forsiden)

svar øverst ud fra den betragtning, at der må
være en vis ledelse, at alle skal høres, og at
man er fælles om ansvaret.
Tidspres skaber samarbejdsproblemer
Den plan for de kommende to år, som gruppen fik sat på papiret, er efter dens egen
opfattelse meget realistisk
og jordbunden.
Et af diskussionsemnerne
var tidspresset,
som alle føler tyngende, og som er skyld i,
at mange samarbejdsproblemer
opstår. Der
bruges en masse tid på opgaver, som naturligt burde varetages af medarbejderne. Kunsten er blot at give ansvaret fra sig i småbidder.
- Vi fik altså meget ud af det, sammenfatter
Kai Thingsig. - Vi er en homogen gruppe,
der i forvejen er vant til at arbejde godt
sammen. Vi har en uddannelse på nogenlunde samme niveau, og vi er alle salgsfolk.
Vi fik belyst vore problemer, som kan få
vort indbyrdes samarbejde til at fungere
endnu bedre.
- De grundlæggende principper i vores toårs plan viser, hvad det hele skal ende med.
Det er ikke nødvendigt at udvide staben væsentligt, men at ændre arbejdsforholdene og
give en bedre motivation. Og nu er vi spændte på at høre, om det vinder genklang i de
planer, som de øvrige medarbejdere lægger
på bordet, når de om nogle få dage kommer
fra deres kursus. Det skulle helst spille sammen, for først da opnår vi et bedre internt
samarbejde og en deraf følgende større effektivitet, slutter Kai Thingsig.
Ikke sensitivitetstræning
- INSAM-kurset sigter mod at udvikle og
forbedre det interne samarbejde og er opbygget og udviklet omkring realistiske sam-

i

25 ÅRS JUBILÆUM

Sv. Leo Rasmussen.

Tirsdag den 25. maj: Teknisk fuldmægtig
Sv. Leo Rasmussen,
Nordisk
Glødelampe
Industri. Jubilaren er bortrejst på dagen.

Iset og ses her med nogle af deltagerne

ved et af

I

arbejdsopgaver, hvor der er lagt særlig vægt
på planlægning og udvikling i bredeste forstand, fortæller Birte Othmar, Philips Radio,
der sammen med Helge Krebs, Hovedselskabet, har ledet de første kurser.
- Der er ikke tale om et kursus i sensitivitetstræning,
men om et kursus, hvor man
gennem øvelser og diskussioner
får et klarere indtryk af, hvilke holdninger og interesser, gruppens enkelte medlemmer har. Dette
har den fordel, at gruppen, når den skal
planlægge sin egen udvikling, også er i stand
til at tage hensyn hertil, ligesom gruppen
erfarer, at også den måde, man fungerer
sammen på, spiller en væsentlig rolle for
samarbejdet.
- Kurset består af syv øvelser: Samarbejde,
organisation,
planlægning,
vurdering,
arbejdsvilkår,
gruppeproces
og opfølgning. 80
procent af tiden arbejdes der i grupper, resten går til fællesmøder og til orientering om
nyere samarbejds-, motivations- og ledelsesteorier.
Kurset er et godt værktøj til brug ved ændring og udvikling af organisationen,
ligesom
det kan være et godt grundlag for problemløsninger afdelinger imellem. Det er særligt
velegnet for familiegrupper,
d.v.s. grupper,
hvis medlemmer er klart afhængige af hinanden for at kunne udføre hver sin del af fælles opgaver.

INSAM er anvendeligt på alle niveauer
- INSAM er ikke kun for medarbejdere på et
bestemt niveau i virksomheden, men har vist
sig anvendeligt på alle niveauer i organisationen. I Philips Radio har vi således gennemført det såvel for enkelte timelønnede
grupper som for deciderede ledergrupper.
- Det endelige resultat af kurset vil være
for.skelligt fra gruppe til gruppe, da det er
gruppens eller afdelingens hjemmesituation,
der hele tiden danner grundlaget for kursusarbejdet, slutter Birte Othmar.

O. GULEVS 40 ARS JUBILÆUM: 15 glade unger
råbte et højt hurra for børnehavens og vuggestuens kasserer og næstformand gennem mange
år, O. Gulev, da han fejrede sit 40 års jubilæum
hos Philips den 1. april. forud for hurra'et havde
de givet jubilareri et slaqtertruq med inskription
samt en pose salt - efter sigende det ældste udtryk for hjertelige lykønskninger. Men børnene var
ikke ene om at komme med gaver. Arne Jans, der
står bag ved børnene, havde på kollegernes vegne
forinden hyldet O. Gulev og overrakt ham en dejlig læderstol, som han ser ud til (på billedet til
højre) at befinde sig godt i - omgivet af (fra venstre på armlænene) Solveig Esbensen og Gerda,
Guldholm, i anden række jubilarens frue, Inger
Nielsen og Hans H. Olsen samt i bageste række
H. Bertelsen, H. Nilsson, C. Hermann og P. fri is.
fra børnehavens og vuggestuens bestyrelse fik
O. Guleven kikkert, fra personalet en klokkestreng
og fra personaleforeningen en vinhilsen.

Skal vi være du's?
Som kommentar til Elsa Priergaards og S. E.
Koch-Sørensens indlæg i de sidste numre af
"Philiskopet" har vi modtaget:

Jeg"vil
komplimentere-· Elsa Priergaard- for
hendes gode indlæg.
Fra samtaler
med
mange af mine kolleger, der kommer her på
kontorartikellageret,
ved jeg, at det er et
stort tvivlsspørgsmål,
om man skal sige du
eller De. Det er lidt af en følelsessag,
og
det ville derfor være dejligt, om vi kunne
blive enige.
Jeg opfatter ikke spørgsmålet som politisk.
Respekten for mennesker kan være endnu
højere, selvom man er du's.
Vibeke Olaiissen,
konto rarti ke IIageret
Et godt forslag fortjener
ikke at blive fejlfortolket. Det må være en misforståelse,
der
ligger til grund for Koch-Sørensens
indlæg
i sidste nr. Hensigten med fru Priergaards
forslag var vel netop at undgå misforståelser
og forvirring
i vor daglige omgang. Selvfølgelig skal man fortsat være De's, hvis det
ligger for en. Til gengæld ville forslaget lette omgangen mellem mange andre.
Alice Haxholm,
informationsafdel ingen

FERIE I SKÆRGARDEN?
Philips i Sverige har næsten en hel ø i den
svenske skærgård, og det er et populært
feriested for mange af vore svenske kolleger. Der findes ikke mange huse på øen, og
Philips ejer fire af dem.
Der er allerede fuldt udlejet i sommersæsonen, og øen vil også i de kommende år
være reserveret
for de svenske
Philipsansatte i højsæsonen, men til efterårs- og

TAK
Til alle, der med gaver, blomster,
varme
håndtryk og venlige ord var med til at gøre
mit jubilæum til en uforglemmelig
festdag,
bringer jeg hermed min hjerteligste
tak.
O. Gulev

vinterferie er der nu adgang også for danske
Phil ips-medarbejdere.
Man kan enten bo i hovedbygningen, der har
otte sove rum med ialt 24 senge, eller i
annex-bygninger.
Det er meget billigt at bo på øen, Amt6, der
ligger i Gryts skiirgård
et godt stykke syd
for Stockholm.
I hovedbygningen
er prisen
6 sv. kr. pr. nat og i annex-bygningerne
4 sv. kr. - børn halv pris.
Har du lyst at holde ferie hinsidan, kan yderligere oplysninger fås hos Kerstin Grahn eiler Jan Bj6rsson hos Philips i Norrk6ping
på telefon 0094611 129540.
De modtager
også bestilling.

I foredragssalen på Prags Boulevard præsenterede
Afdeling for Industri og forskning
tirsdag den
6. april to meget avancerede måleinstrumenter:
Verdens første transportable fire-kanal oscilloskop
og et to-kanal oscilloskop med digitalt forsinket
tidsbase. De betegner en revolution inden for
måleinstrumenter
og er specielt anvendelige på
radar-, data- og telekommunikationsområderne.
Herover demonstrerer Hans Toorens fra udviklingscentret i Eindhoven nyhederne for fagpressen og
indbudte kunder. Yderst til venstre på forreste
række ses O. Tønnes Pedersen, der har det daglige ansvar for salget i Danmark.

SPORTEN
BADMINTON-MESTER

Philips hårklippekam er en helt ny opfindelse inden for hårpleje. Man klipper med nøjagtig de
samme bevægelser, som når man reder håret. Den
kan desuden studse og trimme håret, så frisuren
kan holdes vedlige mellem frisørbesøgene. Den
hverken niver eller napper, hvilket gør det let at
klippe børnene eller sig selv.

MANGE PHILIPS
pA SeAN FAIR

NYHEDER

I slutningen af marts deltog Philips EIapparat i forhandlermessen
Scan Fair i det
nye Bella Center.
Philips standen var bygget op på en sjov og
spændende måde bI. a. med en gammel kiosk, og der blev uddelt løbesedler, som gav
informationer om produkterne.
Mest opsigt vakte dog introduktionen
af
Philips nye solarium. Det var installeret
i
et soveværelse-miljø, hvor en fotomodel tog
solbad. Men også den nye hårklippekam var
der stor interesse for. Desuden præsenteredes en .vaskesøjle " : en vaskemaskine og
tumbler sat oven på hinanden, en brødrister,
en elektrisk
pålægsmaskine,
Philips
nye
støvsuger super de luxe, køleskabe med aluminium beklædning indvendig samt et par
nye vækkeure.

Philips nye solarium til hjemmebrug. To voksne
eller tre børn kan ta' solbad samtidig under solariet, der har tre varmelamper og to ultraviolette
lamper. Ultraviolet lys tilfører huden D-vitamin og
bekæmper uren hud, samtidig sikrer det brugeren
en dejlig brun kulør året rundt. Vejledende forbrugerpris ca. kr. 2.200,-.

PHILIPS

MOTOR ...

(fortsat

fra side 1)

viklingsarbejdet fandt man den velegnet også
til andre formål, bI. a. personbiler.
Motoren er mere miljøvenlig end den almindelige eksplosionsmotor,
fordi den er baseret på en jævn forbrænding. Den er heller
ikke bundet til kun at bruge højt raffineret
benzin eller dieselolie.
I 1972 tegnede man kontrakt med Ford, og
det første resultat ses nu. Ford og Philips
regner med, at der vil gå mindst ti år, før
det kan siges: Der ligger en Philips motor
under hjælmen på min nye vogn I

SPORTEN

1976

Jørgen Ditle~sen, Philips Data Systemer,
slog Hans Bang, Philips Elapparat, i en
opslidende finale
Philips-mesteren i badminton 1976 blev kåret
ved et stævne i KFIU-Hallen i Valby den
11. april. Turneringen strakte sig over seks
timer og havde 32 deltagere, som tilsammen
spillede 46 kampe. Single-turneringen
var
fra starten inddelt i fire grupper, således at
taberen i de første kampe rykkede en gruppe ned og der kæmpede indbyrdes om placeringerne. Derved blev der i alt spillet i
otte grupper.
I gruppe A blev vinderen - og dermed Philips-mesteren
- Jørgen Ditlevsen, Philips
Data Systemer. Han slog i finalen Hans
Bang med cifrene 6-15, 17-14, 18-13. Det
var en meget opslidende finale. Forinden
havde Ditlevsen besejret Ove Sørensen og
Carsten Nørregaard. I den anden side af
gruppen sejrede Hans Bang over Erik Wibrand.
I gruppe B vandt Ove Sørensen med en sejr
over Kent Hansen 15-7, 15-8, og i gruppe C
vandt Knud Leth Rasmussen finalen 10-15,
15-12, 15-2 over Stig Bangsby.
Eneste deltagende pige vandt D-rækken
Man kan undre sig over, at der ikke er
mange aktive badminton-piger i så stort et
foretagende som Philips. Karin Rasmussen
fra Philips Service i Herlev var eneste pige
i turneringen I Men hun gjorde det til gengæld godt. Hun opnåede den triumf at vinde
D-gruppen ved blandt andet i finalen at besejre Børge Hildebrandt 15-8, 17-18, 15-9.
Forinden havde hun vundet over Jørgen
Jensen 15-3, 15-10.
Gruppe E tog Jan Christensen sig af med en
sejr over Michael Jørgensen 15-6, 15-6, og
gruppe F blev vundet af Kjeld Rasmussen
15-4, 15-5. Begynderrækken blev i henhold
til systemet også delt i to rækker. I den første vandt Steen Nielsen, og i trøstrækken lå
Bjerring Poulsen i top.
Jesper Poulsen og Hans Bang vandt
i double
Der blev også spillet en række doubler, og
her vandt Jesper Poulsen og Hans Bang i
gruppe A over Erik Wibrand og Jørgen Ditlevsen med cifrene 18-15, 15-7. Resultaterne i B-gruppen blev en 15-12, 15-11 sejr til
Stig Bangsby og Flemming Kuhlmann. Cgruppen blev vundet af Lars Sørensen og
Ove Rasmussen med resultaterne 12-15, 157,15-3.
Efter turneringen samledes deltagerne til en
lille selskabelig
sammenkomst,
hvorunder
også det årlige afdelingsmøde blev afviklet.
Her blev Hugo Bentzen genvalgt som afdelingsleder, og spilleudvalget kom til at bestå
af Jørgen Dit/evsen, Børge Larsen, Knud
Leth Rasmussen og Lars Sørensen.
Hugo Bentzen

PHILIPS HANDBOLDHOLD
NR. 2 I 1. DIVISION
I den netop afsluttede håndboldturnering inden for K.F.I.U. opnåede Philips' 1. hold en
sikker andenplads, seks points efter nr. et,

I den sidste kamp mod forsikringsselskabet
Nordisk, som Philips vandt 33-26, bryder John Bendixen igennem og scorer assisteret af Torsten
Lundberg til højre og Preben Lundberg til venstre.

D.R.F.B., der atter i år viste sig som suveræn vinder.
En andenplads er da heller ikke at foragte,
og det er den bedste placering, Philips håndboldhold har opnået i mange år. Med scoring
af 270 mål i 12 kampe har Philips også vist
sig at være et af de mest målsøgende hold
i divisionen.
Turneringen er nu slut, og træningen stoppet. Lad mig derfor takke holdet for indsatsen året igennem og håbe, at det også i år
kan finde sammen og deltage ved nogle
sommerstævner. Husk at formen må holdes
vedlige, så vi får mulighed for at opnå en
topplacering ved Radioaden 76!
Preben Lundberg

PARMESTERSKAB

I BRIDGE

Majken og Kurt Olsen slog favoritparret
Birthe og Fritjof Olsen
Parmesterskabet
i bridge 1975/76 er overstået, og det blev en meget spændende slutspurt. Birthe og Fritjof Olsen var af alle regnet som favoritpar, men blev slået af Majken
og Kurt Olsen med 590 points mod 586
points. Tredjepladsen
gik til Ulla og Finn
Gall, der opnåede 559 points.
B-rækken blev vundet af Solveig og Børge
Esbensen med 580 points efterfulgt af Birthe
og Jens Damsgård med 562 points. Tredjepladsen gik til Svend Førsterling og Steen
Riise, der opnåede 559 points.

PH I LISKOPET
UDGIVET AF
PHILIPS INDUSTRI OG HANDELS Als
Prags Boulevard 80, 2300 København S
Redige •.et af:
Niels Jørgensen (ansvarh.)
og Henning Bjerno
Lay-out:
Steen Poulsen
Bladudvalg :
Jørgen Eskildsen, John Jensen, Anne Margr.
Jeppesen, H. Krebs, P. Laudrup, Sv. Loft,
V. K. Nyberg, Vilhelm Nygaard, Henning Petersen
og Swenn Poulsen.
Næste nummer udkommer
torsdag den 17. juni.
Stof må være redaktionen i hænde senesl
tirsdag den 1. juni.

PHILIPS

TRYK

