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Henrik viI være
repræsentant

NR.9

22. NOVEMBER

1979

24. årgang

_ Det var spændende at følge arbejdet på nært hold, siger Henrik
efter en uge som praktikant hos en
repræsentant.

KAOS PÅ INDUSTRIGÅRDEN
kunne indtrykket når man ser denne fantasi-tegning af
Arne Techt, Teknisk Service. Helt så slemt er det heldigvis ikke med facadearbejdet - vi ser
på side 3 nærmere på, hvordan arbejdet skrider frem.

Henrik er 14 år og går i 9. klasse.
Han hedder Poulsen til efternavn er søn af Jesper Poulsen fra Philips
Radio. I en uge har han været i
erhvervspraktik hos Bjarne Christensen, der er repræsentant for
Philips Elapparat på Fyn.
- Jeg har fået bekræftet, at det er
den vej, jeg selv vil gå. Det var
spændende at følge sælger- og repræsentant-arbejdet
på nært hold,
og også at se, hvilket arbejde der
ligger når den egentlige arbejdsdag
er endt, siger Henrik.
- Vi havde også en sjov episode
ude hos en kunde - han ville kun
købe Combimasteren,
hvis han
kunne få den inden to dage. Vi
kunne først levere efter tre dage. Vi
fik så den besked, at så kunne vi lige
så godt gå med det samme, han ville
ikke handle med os. Næste gang vi
besøgte kunden ville han heller ikke
handle med os, men vi fortalte om
prisstigningerne L november. Det
resulterede i, at han ringede om
aftenen med en pæn ordre.

Transportabel mini-sekretær
Philips har introduceret en lille, kompakt
clock-radio, AS 300. Den fylder ikke mere
end en lommebog, vejer næsten ingenting,
og da den er uafhængig af lysnettet, kan
man tage den med overalt. Den kan være i
lommen eller i en taske.
Alarmen sker enten ved at radio eller
buzzer slås til, Ud over den gængse funktion med at blive vækket til musik, er der
en mængde muligheder, der gør apparatet
til den idelle sekretær.
Den travle forretningsmand kan for eksempel have clock-radioen med sig overalt.
Den husker radioavisen for ham, husker på
mødetidspunkter , kan indstilles, så man
husker at flytte bilen i tide. På forretningsrejser kan man i en pause tage en time på
øjet - i sikker forvisning om, at man bliver
vækket til tiden.

Også sportsfolk kan have glæde af apparatet. For eksempel kan sejlsportsfolk have
det med på havet - clock-radioen skal nok
selv huske at tænde i rette tid for vejrmeldingen.
I øvrigt er det også muligt at sove ind til
musik - der er indbygget slumrefunktion,
der kan indstilles til at slukke for yndlingsprogrammet inden for de følgende 59 minutter.
U ret har flydende krystal-display (det
betyder lang levetid for batterier), og det
er let at aflæse, også i kraftigt lys. Der er
indbygget lys for aflæsning af display i
mørke. Ur og radio kører i øvrigt på hver
sit batteri. Prisen for AS 300 er 695 kr.
AS 300 er i øvrigt forstepræmien i julekonkurrencen- se side 4.

Den danske Nationalbank
har fra AVS fået
leveret et DP 6000 personsøgeanlæg
med
søgping og tilbagesvar
samt med alarmkobier for tekniske alarmer. Der er leveret 60 modtagere, heraf 20 med tilbagesvar
og femciffer-udlæsning.

DR. A. E. PANNENBORG, vicepræsident i Philips-koncernen, besøgte sidst i september
Philips Elektronik Industri A/S. Formålet var en orientering om de igangværende
bestræbelser for at finde nye produkter til afløsning af kanalvælgerproduktionen.
Som
eksempler på nye produkter, som går i produktion i i980, demonstrerede PEI et avanceret
måleinstrument til telekommunikation og A. P. Radiotelefon A/S udstyr til nordisk
biltelefon, som tages i brug i 1981. I demonstrationen deltog (fra venstre) F. Hendil, dr. A.
E. Pannenborg, G. Henric Egnell, L. Tuxen, T. Meldal og Bent Rasmussen. Yderst til
højre eksempler på nuværende og kommende produkter.

*

Philips Telekommunikation
har fra Fyns
kommunale
Telefonselskab
modtaget ordre på en telefoncentral
af typen EBX 800
til firmaet
SEMCO's
Odense-afdeling.
Centralen,
som får 120 apparater,
skal
leveres i foråret 1980.

*

Korn- og Foderstof
Kompagniet
i Århus
har hos AVS bestilt et miljøradiosystem
med funktionel musik og radioprogrammer
til deres EDB-stuer.
Personalet
får bærbare lommemodtagere
med tre programmer og stetoklip (letvægts-øretelefoner).

*

Valget i TV blev dækket af tre OB-vogne,
som Philips har leveret. Otte Philips-kameraer rundt om i bygningen sørgede for
optagelserne.
Dertil
kommer,
at OBvogne i Århus og lokale Københavnsvogne sørgede
for. at valgforløbet
blev
kendt i Norge og Sverige.

KURSUS I TEKSTBEHANDLiNG
- Den nye salgs- og undervisningsgruppe inden for
Philips P 5000 tekstbehandlingsanlæg, er blevet undervist i, hvordan de nye produkter
fungerer, og hvilke særlige egenskaber de har. Kurset, der varede en uge, blev ledet af 1.
Schønnemann. Nogle af kursisterne er her i gang, det er forrest til venstre Per Bagge og
Brian Mogensen, bagest til venstre Kai Lund og Karl Forsberg.

Energibesparende
vaskemaskine
Philips har introduceret
en vaskemaskine,
304E, der foruden et forbedret design har
flere nyheder at byde på.
Vaskemaskinen
er forsynet med en energispareknap,
der betyder, at forbrugeren
kan opnå samme fine vaskeresultat,
samtidig med at energiforbruget
reduceres
med op til 30 pct. Det sker ved at temperaturen sænkes og vasketiden øges.
Maskinen
har trinløs temperaturvælger
fra 0-90°. Det giver utallige kombinationsmuligheder,
sådan at alle tekstiler vaskes
ved den korrekte og lavest mulige temperatur. Maskinen har også en 2-kilo knap,
der bruges når der skal vaskes tøjmængder
under maskinens normale kapacitet på 4-5
kg tørt tøj. Vandmængden,
der skal varmes op, bliver mindre, den ønskede temperatur opnås hurtigere, igen en måde at
spare energi.
Der kan vælges mellem 17 fuldautomatiske basis-programmer,
bl.a. godkendt
uld- og bioprogram.
Maskinen kan fås i
både hvid og farvet udførelse, tilslutning til
enten 220 eller 380 V. Vejledende
forbrugerpris for den hvide udførelse 3088 kr.
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*

Københavns
Universitet har hos AVS bestilt et Video 80 studie (TV-udstyr). Udstyret med tre studiekameraer
og telecine
(overførsel af film til videobånd) leveres i
december.

*

Philips Telekommunikation
har fået en
ordre på en P ABC (hustelefoncentral)
af EBX 800 typen fra Fyns kommunale
Telefonselskab.
Den skal installeres
i
ASEA's Odense-afdeling.

Mini-Tutorer til Irak

DEN NY DATAMASKiNE
FLYTTEDE
iND - Sidst i oktober modtog Organisation
og EDB den ny datamaskine. Den skal nu
gennem en kort indkeringsfase, og derefter
begynder arbejdet med at omlægge systemerne, så de kan overføres til den ny maskine. Jan Trampedach (tv.) og Preben
Svensson er her i gang med at pakke anlægget ud og ser på planen over den endelige placering.

Mini-Tutoren
fra Philips, der bruges ved
specialundervisning
i skolerne,
har vakt
interesse langt uden for Danmarks grænser.
Efter en produktomtale
i SAS-bladet
Scanorama,
fik K. V. Nielsen fra A VS en
dag en telefonopringning
fra to irakiske
undervisere,
der var på indkøbsturne
i
Europa. De fortalte, de var ved at indrette
et center for svagt seende, hørende og
handicappede
i almindelighed
i Baghdad,
Irak. Centret skal efter planerne danne
model for en række lignende centre i
landet.
K. V. Nielsen inviterede irakerne ud til
Philips,
og inden arbejdsdagen
sluttede
havde de købt 10 eksemplarer
af miniTutoren.

.1

Det er godt lavet ...
Udtalen er perfekt, var den kommentar,
mini-sproglaboratoriets kursus i arabisk fik
med på vejen af et hold egyptere, der på
udstillingen U. 79 besøgte Philips stand.
Egypterne var heroppe til en eksportkonference, arrangeret af eksportsektionen
under Brancheforeningen
for Undervisningsmidler. Konferencen blev holdt i forbindelse med U 79 i Herning, og deltagerne benyttede lejligheden til at se sig om
på udstillingen. Her er Mrs. Karima Kotb,
gift med professor Salah Kotb, Cairo universitet, der prøver sproglaboratoriet,
hjulpet af K. V. Nielsen, AVS.

Stig Hasselgren fra Frederikshavn

er instruktør på kurset. Her giver han et godt råd.

150 på lodde- og montage-kursus
150 medarbejdere på PEI skal i løbet af
1979 og 1980 på et opfriskningskursus i
lodning og montage. Deltagerne fordeles
på 15 hold, hvoraf de fire hold kommer på
kursus i år.
- Materiale og instruktør stilles til rådighed af Metalindustriens Efteruddannelsesudvalg, oplyser Bent Greibe.
- Normalt tilbydes 14-dages kurser, men
vore medarbejdere har jo et godt kendskab
til arbejdet og har ikke brug for den grund-

læggende teori. Vi har derfor ønsket at få
et mere koncentreret kursus på en uge, og
det har Arbejdsministeriet godkendt.
Bent Greibe oplyser, at kurserne er
blevet aktuelle i forbindelse med overgangen til ny produktion. Der stilles nye
krav i forbindelse med produktion af det
professionelle udstyr.
De 11 kurser i 1980 fordeles over hele
året, og her er der et par AP-medarbejdere med på hvert kursus.

Facaden har overstået børne-sygdommene
Arbejdet med facaden gik i begyndelsen
noget langsommere end ventet ifølge tidsplanen, der blev offentliggjort i septemberudgaven af Philiskopet. Børnesygdommene skulle dog nu være overstået, og det
ventes, at arbejdet kommer på højde med
tidsplanen, når facaden på Holmbladsgade
gøres færdig - det vil sige omkring årsskiftet, oplyser H. O. Nielsen fra Ejendomsforvaltningen.
Forsinkelsen skyldes, at murtykkelsen
varierer fra 23-26 cm - på tegningerne stod
24 cm. Det gav nogle tilpasningsproblemer , der nu er blevet løst. Et andet
problem var foliepåklædningen omkring
muren - det var svært at få den limet på.
Også her er der fundet en løsning.
- Vi håber, at den indarbejdede rytme
for arbejdet betyder, at det enkelte kontor
(l-fags) kun bliver berørt af arbejdet en
enkelt dag - kuldernæssigt, siger H. O.
Nielsen.
H. O. Nielsen tilføjer, at de steder, hvor
vinduerne er skiftet ud, har reaktionerne
på de nye vinduer været positive. Han
tilføjer, at de ny vinduer giver en ny situation for klimaet i kontorerne. Lufttilførslen
til kontorerne skete tidligere via de utætte
vinduer - de ny vinduer er tætte. Han
anbefaler derfor, at medarbejderne for
eksempel om morgenen lukker helt ned for
radiatoren (termostatventil) og lufter effektivt ud i kortere tid. Derpå lukkes vin-

duet - og radiatoren sættes til igen.
Flere medarbejdere har været i tvivl om,
hvordan de ny vinduer skal betjenes. Vi
kan derfor kort fortælle, at vinduet er
lukket, når håndtaget er nedad. Det åbnes
sidehængt, når håndtaget er vandret, og
når vinduet åbnes bundhængt, skal håndtaget stå opad. Vinduet skal lukkes mellem
de enkelte stillinger. I øvrigt kan vinduerne
selvfølgelig først åbnes, når de er færdigjusterede.

I løbet af november sker der en prøveopsætning af den stenbeklædning, der skal
opsættes stueetagen. Det sker på østfløjen
inde i gården.
På opslagstavlerne kan medarbejderne
følge med i, hvornår de enkelte vinduer
skal udskiftes. Oplysningerne her vil blive
hold å jour - så forsinkelser f.eks. på grund
af vejrforhold bliver påført.
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Find juleverset - vind clock-radio og gavekort
Forretningerne er ved at have pyntet vinduerne med rødt og hvidt, julekataloger
dumper hver dag ind gennem brevsprækken og børnene glæder sig til Børnenes
J ulekalender. Der er vist ikke noget at tage
fejl af, julen er over os.
Traditionen tro har Philiskopet en lille
4

jule-udfordring til medarbejderne, Gæt
kryds- og tværs-en, find frem til juleverset,
markeret med pile, skriv verset på vedlagte
kupon og send det til Philiskopets redaktion, så vi har det senest mandag 3, december.
Den først udtrukne rigtige "løsning be-

lønnes med den nye clock-radio, AS 300,
fra Philips Radio (se forsiden), De to næste
rigtige løsninger belønnes med et gavekort
på hver 100 kr. Blandt de øvrige besvarelser trækkes lod om to gavekort på hver
50 kr. og otte gavekort på hver 25 kr.

Peters Jul~;amlo1979
De fleste af os glæder sig til jul. Familien
samles, vi får et par tiltrængte fridage midt
i den kolde og mørke tid - og så er der
julegaverne. Andre har ligesom fået nok af
at jule. Det gælder blandt andet nogle 2.
g'ere, der sammen med Kirsten TopsøeJensen fra Informationsafdelingen, for
nogle år siden digtede denne version af
klassikeren Peters Jul.
l. Jeg keder mig i denne tid
der falder ingen sne så hvid,
men tågen ligger længe.
Min far hver dag i byen går
og når han kommer hjem, han står
og jamrer over penge.

2. Og i sit bord forleden dag
han hamred næven med et brag
og råbte vi sku' spare!
Han regninger fra skuffen trak
og skreg og jamrede ak, ak,
»hvordan skal jul vi klare«?
3. Da før jeg ud at handle gik
jeg var i bagerens butik
jeg så nu ingen bager
for der var kø, og jeg blev klemt
da det blev min tur had' jeg glemt
at jeg sku' købe kager.

4. Og mor har brune kager bagt
jeg hugged to og fik dem smagt
da de var næsten varme.
Hun si'r hun ikke flere når,
gad vidst, hvor dåsen egentlig står
- man må ha' lange arme.
5. Gid det var jul, hvor var det rart
med juleferie i en fart
så man ku' sove længe.
Med gaveræs og julemad
er jeg igrunden ligeglad
næ, stik mig nogle penge!

6. Vi må vel hente bedstemor
hvor er det mærkeligt at hun tror
vi altid gider køre.
Du kører ikke tidligt, vel
hun snakker os jo halvt ihjel
så vi får dårlig' ører.
Juleaften
7. Med rejecoctail starter vi
det feder ej, som juleri
og så skal steg vi have,
en roastbeef eller en culot'
det er kaloriernæssigt godt
for julestresset mave.

Combimaster klarer hele menuen
Den ny hushjælp fra Philips lever op til
navnet Combimaster. Den pisker, ælter,
rører, hakker, river, snitter og blender.
Alle funktionerne er med i købet, der er
ingen ekstra udgifter til tilbehør, så man
får fuld glæde af maskinen straks.
Combimaster er nem at betjene, de enkelte tilbehørsdele er lette at på- og afmontere, og det funktionelle design letter rengøringen efter brugen. Redskaber og skåle
til de forskellige funktioner følger med, og
maskinens motorkraft er afpasset de forskellige opgaver. Combimaster har to arbejdshastigheder foruden en quick-speed
funktion til kortvarig fuld styrke.
Kombinationen af enkelt design og afstemte farver får Combimaster til at passe
ind i ethvert køkkenmiljø. og dens alsidighed letter arbejdet i den daglige husholdning. Vejledende forbrugerpris er 845 kr.

8. Så skænker [a'er vinen op
han snuser, nikker ser på prop
og ter sig som en kender.
Bordeaux, bourgogne eller hed,
det hele glider hurtigt ned
og far på soja'n ender.
9. Når spisningen til slut er endt
bli'r træet for et syns skyld tændt,
men ingen sanser hyggen.
For gaverne, som kostet har
stress, søvnløshed for mor og far
vil sætte alt i skyggen.

Høstfest iPPR
En høstfest holder man da på landet - og 70
feststemte PPR-medlemmer tog midt i oktober med bus til Slimminge for på kroen
at holde en rigtig høstfest.
Midtsjællandske Spillemænd sørgede for
den rette stemning, og efter middagen var
der lejlighed til en svingom. Dalby/Borup
Folkedansere gav eksempler på, hvordan
det kunne gøres. Konkurrencer midt på
aftenen satte stemningen yderligere i vejret
- alt i alt en yderst vellykket aften.

På pension
Assistent Else Cortzen, Philips Elektronik
Industri A/S, går på pension den 31. december efter 22 år hos Philips.
Assistent Grethe Tolstrup, Philips Service
A/S, går på pension den 31. december
efter 29 år hos Philips.
5

Sol uden selvrisiko
Med det nye UV-A Solsystem fra Philips
tager det kun en uge at blive brun fra top til
tå. Systemet består af en solbriks og et
solarium, der begge er forsynet med ti
specielle lysrør. Rørene, der hver er 180
cm lange, er udviklet i Philips' forskningslaboratorier i Holland til dette formål.
Kombinationen af briks og solarium er
ideel, 30 minutters solskin hver dag i en
uge er nok til at give en flot brun kulør.
Selvfølgelig kan briks og solarium anvendes hver for sig, så tager det bare dobbelt
så lang tid at opnå samme gode resultat.
Solariet kan ved et enkelt tryk på knappen
på fjernbetjeningsenheden sænkes ned i 20
centimeters højde, netop den rette afstand
mellem krop og lysrør, og op igen efter
endt solbad. Briksen er forsynet med en
lydsvag ventilator, der sikrer konstant

behagelig temperatur på liggefladen under
hele solbadet.
Der er også tænkt på sikkerheden. Briks
og solarium har timere, der automatisk
slukker, når den indstillede tid er udløbet.

Det er ikke nødvendigt at bruge beskyttende briller.
Prisen for det samlede system er 14.700
kr. Briksen alene koster 6.500 kr. solariet
8.200 kr.

tes for eksempel over spejlet i badeværelse eller
på toilettet. Pladsen udnyttes godt, idet armaturets overside har plads til småting, og der er
indbygget en stikkontakt til barbermaskine eller
hair-styler. Bruges lysstofrør TL/27 de hue fås
samme gode lysfarve som fra en almindelig
pære. Del ny Philips armatur er udfert i aluminium, men fås også i en bruntonet udgave. Det
har betegnelsen TWH.

over dekorative grønne planter. Udstillingen var
godt besøgt, og på Philips-standen kunne der
noteres gæster helt fra Australien.

OG SALATEN

HYLDE MED INDBYGGET LYS: Et lysrorsarmatur, formet som en hylde, er netop blevet
sendt på markedet af Philips. Det er ideelt, når
badeværelset skal modemiseres. Armaturet sæt-

DEN GROEDE. Blomster '79
var navnet på en udstilling, der blev holdt i
Margrethehallen i Fredericia 1.-7. oktober.
Philips deltog med en stand, hvor der blev vist
væksthusarmaturer og grolamper. Hojtryksnatriumlamperne blev demonstreret over Chrysanthemum, mens halogenkviksolvslamperne var sal
over el bed med salat. Personalet på Philips
Lampes Odense-kontor havde her travlt med at
holde salaten lille nok. Den groede så hurtigt, at
der måtte sættes nye planter ind fire gange i løbet
af udstillings-dagene. Ganske pænt klaret. Grolamperne, der mest bruges til kontorbrug, var sat

TV-træning til egyptere

Philips Elektronik Industri har haft egyptiske gæster nogle uger i november. De to
egyptere var heroppe for at blive trænet i
brugen af et stort anlæg, PEI skal levere til
en TV-fabrik i Egypten.
»Benha Company« ligger ca. 80 km nord
for Cairo, og anlægget, der skal leveres,
giver testsignaler til justering af TV-modtagere. Anlægget er det hidtil største, afdelingen for professionelt TV-måleudstyr,
skal levere. Den er på i alt 450.000 gylden,
svarende til ca. 1,2 mill. kr. Langt det
meste af udstyret er leveret fra København, en lille del er dog hentet fra andre
Philips-selskaber. Træningen af kunder her
i København. er noget nyt. Når udstyret er
installeret skal en mand fra Philips Danmark ned for at kontrollere, at alt fungerer
som det skal.
Paul Wachmann, Abdel Hakim, Steen
Andersen og Haney Halim arbejder med
projektet.
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25 ÅRS JUBILÆUM

Warny Kofod

I

T. Askerud

Onsdag den 2. januar: Fuldmægtig Warny
Kofod, Philips Elapparat
A/S. Reception
kl. 10.30 i demonstrationslokalet
i Elapparat.
Torsdag den 3. januar: Marketingchef
T.
Askerud, Miniwatt. Reception kl. 10.30 på
Miniwatt.

EILER NISSEN, fuldmægtig i Philips Service
A/S, blev hyldet (hildet) på ægte vikingemaner
ved sit 25 års jubilæum. Ole Herstad sluttede sin
tale for jubilaren med at overlade scenen til en
viking og en skjoldmø (Palle Simonsen og Birte
Mercebach), der overrakte kollegernes gaver, de
islandske sagaer og en roterende grill. Fra personaleforeningen var der en pakke med »lidt
godt til kælderen«.

Tak
Rigtig hjertelig
tak til alle de mange
kolleger og venner, som gjorde min jubilæumsdag
til en uforglemmelig
festdag
både for mig og min familie.
Leif Møller Madsen
Hjertelig tak til alle, der var med til at gøre
min sidste arbejdsdag
efter de 35 år hos
Philips til en festdag. Tak for gaverne.
Ole (Svend Aage Olsen)
Min hjerteligste tak til alle, der var med til
at gøre min jubilæumsdag
til en festlig og
uforglemmelig begivenhed for mig.
Eiler Nissen

Udlært
Jan Popen da blev udlært som butikslærling
31. oktober.

Provins-Børge uddelt
Sammenslutningen
af Provinsteknikere
har
uddelt prisen Arets »Provins-Børge«
til
Finn Holmen,
PDS - teknisk afd. Årets
»Provins-Børge«
er en pris, der uddeles
hvert år som en personlig og/eller faglig
anerkendelse
fra provinsteknikerne.
Prisen
er en træplade med et forgyldt mini-kassettebånd. Begrundelsen
for at give den til
Finn Holmen er, at der er sikkerhed for, at
en sag aldrig bliver syltet, hvis den overdrages til ham. Man kan altid få hurtig
hjælp angående reservedele (også selvom
12 NV nummer mangler), og han er altid i
godt humør.
Finn Holmen

LEIF MØLLER-MADSEN,
serviceinstruktør i
Philips Service, blev ved sin 25-års reception 2.
november modtaget af kolleger med kasketter,
flag og højt humør. Også familien var med ved
receptionen, og de er her flankeret af Peter
Afzetius (til højre) og Th. Burkai, der kom med
gaven fra de mange kolleger. Det var et sportsur
og en boremaskine med tilbehør. I løbet af
receptionen blev gavebordet fyldt af hilsener fra
forhandlere i radiobranchen og fra venner i
koncerncentret i Holland.

VÆRKFØRERE
PÅ KURSUS - Værkførere fra NCJ, PCL, PEJ og A. P. Radiotelefon
A/S deltager for tiden i en række af Værkstedsfunktionærforeningens
basiskurser. VB l
omfatter taler- og notatteknik og er allerede slut, VB 2 handler om overenskomster og love,
løn og statistik og er netop afsluttet. VB 3 om diskussionsog forhandlingsteknik
gennemføres
ijanuar-februar 1980. Kurserne er kommet i stand ved et samarbejde mellem
Værkstedsfunktionærforeningen,
Værkstedsfunktionærernes
Sektion på Philips samt
Uddannelsesafdelingen.
Nogle af kursusdeltagerne er her klar til at gå igang med arbejdet.
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Til kongres iJapan
H. J. Jacobsen, den daglige leder af lysteknisk afdeling i Philips Lampe, har været
til belysningskongres i Japan. Kongressen
blev holdt i Kyoto, der ligger ca. 200 km
syd for Tokyo.
Kongressen blev holdt af den internationale belysningskommission CIE, og der
var samlet 500 delegerede fra 30 forskellige
lande, heraf 12 fra Danmark.
CIE har til formål at udbrede kendskab
til alle aspekter i belysningen og fremme
det internationale samarbejde om forskning og udvikling inden for dette område.
De to uger kongressen varede, var tæt
besat med møder (4-5 på samme tid), og
danskerne delte sig, sådan at alt af interesse blev dækket - siden udveksles referater.
H. J. Jacobsen er det danske medlem af
de to tekniske komiteer, der behandler
grundlæggende belysningsberegninger og
ubehagsblænding.

OB-vognen hedder Karoline
AVS har netop leveret en ny OB-vogn til
Provinsafdelingen, Danmarks Radio. Vognens tekniske navn er OB9-4, og en Karoline-pige sørgede i forbindelse med præsentationen af vognen for, at den blev døbt
ordentligt. Det skete med mælk - navnet
blev Karoline.

OB9-4 er bygget af PYE TVT i England
og leveret gennem Philips i Danmark.
Vognen har fire kameraer af typen Philips
LDK-5.
Vognen fik sin premiere med udsendelsen »Fest over grænsen« fra Sønderjyllandshallen i Aabenraa 10 november.
Philips har sammen med det japanske Sony
truffet en omfattende aftale som betyder,
at begge selskaber frit kan bruge hinandens
patentrettigheder for et stort antal produkter inden for video- og audioområdet.
Overenskomsten omfatter også de optiske systemer for video-plader og lydplader. Philips og Sony har hver for sig
gjort meget ved forsknings- og udviklingsarbejde på videoudstyr, også optiske systemer. Parterne er nu enedes om at udveksle
patenter for at der på den måde kan
komme kompabilitet (forenelighed) mellem systemerne.

Stort program
for ski-folket
Skiafdelingens medlemmer får i denne
sæson flere arrangementer at vælge mellem
end i de foregående sæsoner. Det skyldes
blandt andet, at afdelingen er blevet medlem af Dansk Skiforbund.
Arrangementerne spænder fra familievenlige busture til Sydsverige til mere konkurrenceprægede arrangementer på individuel basis. Men se selv i skemaet - det
taler næsten for sig selv. Skemaet er dog
foreløbigt, der kan forekomme rettelser.
Spørgsmål vedrørende medlemskab af
skiafdelingen m. v. besvares gerne af
Birgitte Hansen, lokal 2595 eller Torben
Kjær, lokal 2331.
Torben Kjær
DATO
nov
nov
dec
dec
dec
dec
jan
jan
jan
jan
feb
feb
feb
feb
feb
mar
mar
mar
rnar
rnar
sep
okt

17·18
29-01
07-09
07-09
21-01
21-04
05
13
19-20
27
02
09-10
10
17
23
Ol
02
09
16
28
21
19

BEGIVENHED
Træningssamling
I
Træningssamling
II
Træningssamling
III
Instruktionstur
Juletræning
Juletræning
lør Træning og motion
søn Holterend
Langrend/slalom
søn Instruktion
lør Philirend
Vinterphiliade
søn Himmelbjergløbet
søn Tøndeslagningsløb
lør Instruktion
lør Hyggetur
søn Vasaloppet
søn Træning og motion
søn Holmekolmarsjen
fre Skifest
søn Eremitageløbet
"' ski
søn Gribskovløbet
"' ski

STED
Oslo
Eidsvold/NOR
Oslo
Oslo
Nordseter/NOR
Folgaria/ITA
Åsljunga
Søllerød
Isaberg/SVE
Søllerød
Åsljunga
Helsingfors
Silkeborg
Frostavallen
Søllerød
»Mål ukendt«
Mora/SVE
Frostavallen
Holmekol/NOR
Philips
Eremitagen
Kagerup

7~tallet
BRUGT GO-CART KØBES. Solid gocart (pedalmodel, uden motor) i god stand
købes snarest, helst inden jul!
Henvendelse til Kirsten Topsøe-Jensen,
lokal 2372.

Ny ibladudvalget
Anne Margrethe Jeppesen har i 25 år været
med i Philiskopet's bladudvalg. Hun har nu
ønsket at trække sig fra arbejdet i bladudvalget, og vi siger hermed tak for en
trofast indsats gennem de mange år.
Afløser for Anne Margrethe Jeppesen
bliver Gerda Frederiksen, der er med i
samarbejdsudvalget på PEI, tillidsmand på
MKI, medlem af Fællesklubbens bestyrelse
og formand for Kvindernes Klub i PEI. Vi
byder Gerda Frederiksen velkommen og
glæder os til at få tips om Philiskop-stof fra
de mange berøringsflader, hun har.

Ta' med ud og fisk
Hav- og ferskvandsfiskeri fra land og fra
båd med Philips Sportsfiskerklub. Hvis det
er noget for dig, så er vi nogle stykker, der
prøver at få en klub på benene. Tilmelding
og oplysninger hos Finn L. Sørensen,
Trykkeriet, lokal 2352.
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