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Thorkil Meldal's
25-års jubilæum
Fredag den 3. juni fejrede direktør
Thorkil Meldal sit 2S-års jubilæum.
Sammen med sin fru Hanne fik han
en stormende velkomst i foredragssalen, hvor mange interne såvel som
eksterne var mødt op for at gratulere.
Se reportagen side 2-3.

Til lykke, Jytte
Dronnig Ingrid lykønsker danske Jytte, der fik 6.000 kroner i præmie i den nyligt afholdte
europæiske finale i Philips opfinderkonkurrence. 31 unge fra 12 nationer mødtes i København
for at dyste om studielegater på til sammen 140.000 kroner. Finalen foregik i Danmark i år i
anledning af 50-års jubilæet. Læs reportagen fra det store arrangement på midtersiderne.

NMT'ere
til
Holland
Det hollandske post-, telefon- og telegrafvæsen, PT&T, har besluttet at gå
ind for et radiotelefonsystem, der ligner det, de nordiske teleadministrationer anvender - altså NMT.
.Philips har været blandt de selskaber,
der har givet tilbud på radiotelefonerne og har i første omgang fået ordre
på 2.S00 stk. Salgsværdien af denne
ordre .er cirka SOmillioner kr.
Radiotelefonerne skal produceres på
fabrikken i Jenagade, og de første
leverancer finder sted i midten af
1984. Der ventes desuden betydelige
ordrer de næste fem-seks år.
I øjeblikket forhandles der tillige med
det belgiske televæsen og det Østrigske Philips-selskab, og vi forventer
ordrer på tilsammen 100 millioner kr.

Go' ferie

Med dette stemningsbillede ønsker
bladudvalg og redaktion Philiskopets
læsere god sommerferie. Vejrudsigterne er måske ikke de lyseste, men i alt
fald lystfiskerne kan se frem til en
god fangst, hvis det drypper lidt. Og
naturen er ikke mindre smuk, fordi
der er perler på.

Hyldest til mennesket, personligheden
og lederen Thorkil Meldal
regler, hvis disse ikke er rimelige. Og
så er du mand for din hat.

Kloge ord om ledelse

Der blev plantet mange flag for jubilaren
Meldal og hans fru Hanne.

T.

Din karriere vil jeg ikke tale om her,
fastslog Peter Afzelius, der holdt talen
fra medarbejderne til dagens jubilar.
Jeg vil i stedet sige noget om mennesket, personligheden og ikke mindst
lederen T. Meldal. Afzelius trak nogle
eksempler frem fra Meldals fortid, og
sagde blandt andet:
Når man besøger dig og din familie,
finder man hurtigt ud af, at I har det
enestående godt sammen. Du har forstået at forene hjemmelivet med dit
forretningsliv til en harmoni. Du er
ikke bange for at gå nye veje og bryde

Dr. Susanne Madsen, SØren Madsen og
sØnnen Ole Madsen, SM Lampen A/S, var
også blandt gratulanterne.
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Da jeg læste interviewet med dig i
bladet Radiobranchen i anledning af
dit jubilæum slog det mig, hvor godt
du beskrev det at være en god leder.
Du siger, at en leder skal kunne
inspirere sine omgivelser, kunne motivere sine medarbejdere og at gensidig
respekt er nødvendig. En leder skal
værdsætte sine medarbejdere, ikke
kun ved at lønne men også ved at få
medarbejderen til at føle sig værdsat i
det daglige. Du siger også, at man
kender en god leder på, at han kan
træffe beslutninger og gennemføre
dem - også de ubehagelige, hvor den
gode leder ser det som sin opgave at
eliminere de negative konsekvenser
mest muligt. Jeg synes, at det var
fantastisk klogt og godt sagt, og jeg
beundrede dig meget for, at du kunne
sige det så præcist. Men så kom jeg til
at tænke på, hvor let det måtte have
været for dig at udtrykke dig så klart,
for det, der står, er jo blot en beskrivelse af dig selv.
Med disse ord overrakte Afzelius gaven fra medarbejderne, et antikt barometer med butlerspejl.
Personaleforeningerne gratulerede
med en boremaskine, der nok skal
blive flittigt anvendt på jubilarens
ødegård i Sverige

Også Philips-børnehavens små klienter
dukkede op med blomster og hilsner.

Plant-et-flag happening
Idrætsforeningen med Preben Laudrup i spidsen organiserede såvel fællessang som plant-et-flag for Meldalaktion og håndboldkamp, hvor Meldal
måtte stå for skud fra direktørerne
Bertelsen, Echart og Hoekman.
Efter dette virkelig festlige indslag,
hvor Idrætsforeningen også fik lejlighed til at overrække gaven, en ugle i
kongeligt porcelæn, takkede Meldal
for den festlige modtagelse.
Og dem, der kender Meldals hurtige
talestrøm, overværede med undren,
hvordan Meldal for en gangs skyld
var løbet tør for ord.
- Her står man, og skal holde sit livs
tale, men kan ikke. Jeg er så overvældet af følelser, at jeg ikke kan udtrykke, hvad jeg gerne vil. Jeg er stolt og
ydmyg på en gang, og jeg vil nøjes
med at sige tak til alle for den varme,
I alle har mødt mig og min kone med i
dag.

Mange gratulanter
De mange gratulanter var et vidnesbyrd om Meldals mange relationer til
kunder og andre forretningsforbindelser og om hans store engagement i
brancheforeninger med videre.
I det hele taget var der stuvende fyldt
i foredragssalen de to timer, receptionen varede, og et bugnende gavebord
kan fremover minde jubilaren om en
festlig dag.

Direktør Bent Carstensen, Radiobranchens
Leverandørforening, i ivrig diskussion med
Meldal.

Efter den årlige fondsuddeling blev Philips Fonds bestyrelse fotograferet i hall'en på Industrigården - fra venstre direktør Jan Hoekman,
professor Carl Wandel, Aarhus Universitet, professor Thor A. Bak, Københavns Universitet, professor Fritz Ingerslev, Danmarks tekniske
Højskole, direktør Thorkil Meldal, direktør Henry Bertelsen og rektor Frode Slipsager, Handelshøjskolen i København.

120.000 kr. fra Philips Fond
Philips Fond af 1958 - der blev stiftet
i forbindelse med selskabets 25 års
jubilæum - har i de forløbne 25 år
udbetalt mere end 2% million kroner
til støtte for forskning på tekniske og
økonomiske områder.
I år blev der bevilget 120.000 kr.
Danmarks tekniske Højskole får
35.000 kr. til opbygning af anlæg til
dyrkning af tynde lag siliciumnitrid

og siliciumdioxyd, og 41.500 kr. til
anskaffelse af udstyr til undersøgelser
af stråling fra elektroner.
Handelshøjskolen i København får
8.000 kr. til undersøgelse af forskelle i
voksnes anvendelse af højre og venstre hjernehalvdel ved bearbejdning af
massekommunikation, 5.000 kr. til
fremskaffelse af data vedr. rente- og
inflationsniveauets betydning for for-

skellige virksomheder, og 4.300 kr. til
færdiggørelse af tre videnskabelige
. arbejder.
Københavns Universitet får 15.000 kr.
til udarbejdelse af rapport om energikrisens indflydelse på den indiske
økonomi.

Philips
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år i Danmark

Tak
For min kone og mig selv blev
3. juni en helt overvældende
dag og receptionen i foredragssalen en uforglemmelig oplevelse.
Det er mig ikke muligt at sige
personlig tak for det meget
smukke barometer til hver enkelt af de 450 underskrivere på
telegrammet. Derfor må I nøjes
med denne tak gennem -Philiskopet«,
Thorkil Meldal
Werner Mårtensson, Dansk Annoncørforening fik en fagsnak med jubilaren.

Rateksa var repræsenteret af direktør Jørn
SØrensen, og fra B & O kom den nyudnævnte marketingdirektør Clas Warming.

3

Dr. A. E. Pannenborg under sin forelæsning, der blev givet på Danmarks tekniske Højskole.

Philips vicepræsident taler i Akademiet for de
tekniske Videnskaber
Som led i jubilæumsfestlighederne
har den ene af Philips-koncernens
vicepræsidenter, dr. A. E. Pannenborg,
givet gæsteforelæsning i "Akademiet
for de tekniske Videnskaber- om
"Stordriftsfordele inden for forskning
og udvikling«, og han blev tillige
interviewet til Nyhedsmagasinet i
Danmarks Radio om samme emne.
Dr. Pannenborg, der specielt har
forskning som sit felt, besøgte også
udviklingslaboratoriet i Jenagade.

Under besøget i Jenagade-fabrikken diskuterer dr. Pannenborg udviklingen afradiotelefoner med udviklingschef Lars Tuxen.
Med ryggen til sidder ingeniør Birger Jiirs.

I en pause forud for spørgerunden var dr. Pannenborg i samtale med underdirektør Paul Waltenburg, Miniwatt, direktør Vagn Andersen,
Bang & Olufsen, og Akademiets præsident, Niels Gram.
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Den tredie
vicepræsident
på besøg
Philips koncernen har tre vicepræsidenter. De har alle været på besøg i
København i foråret. Først kom C. J.
van der Klugt, dernæst fulgte A. E.
Parmenborg og sidst kom M. Kuilman.
Når præsidenten, dr. W. Dekker, kommer til København til september, har
hele præsidiet taget del i 50-året for
Philips i Danmark.
øverst:
M. Kuilman, der som den sidste afvicepræsidenterne besøgte København, var blandt
andet på Nordisk Glødelampe Industri i
Herlev, hvor han blev vist rundt af direktør
H. Folmer Hansen og er her tillige i
samtale med specialarbejder Henning Jensen.
Nederst:
Under rundgangen på fabrikken i Philips
Elektronik Industri er M. Kuilman i diskussion med elektroniktekniker Peter Dalgaard om kvalitets-testen afradiotelefonerne.

Philips
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åri Danmark

Philips designchef i Dansk Design Råd
Robert Ian Blaich, der er chef for koncernens industrielle designcenter i Eindhoven, bidrog også til markeringen af jubilæumsåret i
Kebenluuin, da han talte til medlemmer af Dansk Design Råd under emnet -Managing the creative enterprise«. Foredraget blev holdt i
Industriens Hus på Rådhuspladsen. På billedet herunder diskuteres design mellem Robert Ian Blaich, direktør Jens Bernsen, Dansk Design
Råd, og direktør Jan Hoekman.
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Mobilradiotopmøde
i København
I slutningen af maj og begyndelsen af juni
var C. J. Merch, A. P Radiotelefon, vært
ved det årlige topmøde i Philips Mobile
Management group, koncernens koordinationsgruppe for mobiltelefonaktiviteterne.
Efter tre dage med intense møder blev der
den sidste aften tid til en tur ud i det
grønne. På billedet fra Dyrehaven ses bl.a.
J. Zachariasse, chef for Mobile Radio
Management gruppen (bag. th.) og en del
kendte ansigter fra A. P De øvrige deltagere
er ledere fra Australien, Tyskland og England, hvor Philips også har udvikling ug
produktion af mobiltelefoner.

Ny AP-stand fik debut i Norge
I samarbejde med den norske agent
Feiring Elektronikk A/S har A. P.
deltaget i den internationale telekommunikationsudstilling og -konference
Nor-Com '83, der blev afholdt i Oslo
3-7 maj. Det er første gang, et sådant
arrangement har fundet sted i Skandinavien.
Det var lidt af et eksperiment at

deltage i et så stort internationalt
arrangement. Forud for udstillingen
havde AP fået designet en helt ny
udstillingsstand, og i dagene forud for
åbningen foregik arbejdet i døgndrift
for 4 mand, udsendt fra Danmark.
Dekoratør Ejvind »Petter- Pedersen
fra Philips havde sin del af æren for,
at det gik godt, og det samme havde

salgskonsulent Johannes 0stergaard,
Vestjysk Radiotelefon, og Bjarne Vandel Jensen fra AP's systemafdeling.
AP's reklamechef, Bernhard -Iønsson,
koordinerede anstrengelserne.

Godt besøgt
Selvom der var tale om en specialudstilling, nåde besøgstallet op på ca.
15.000. Det anses af arrangørerne for
at være et særdeles godt resultat, og
der er allerede planer om et nyt NorCom-arrangement i 1985.
For Feiring - og dermed AP - var
resultaterne også positive. Der var
mange henvendelser fra potentielle
kunder, og i de kommende uger skal
materialet bearbejdes, så det kan
munde ud i konkret salg.
Det var Feiring, der havde stillet
standpersonale til rådighed, men fra
dansk side deltog også salgsingeniørerne Nils Hommel, John Ankergaard
og Peter Janum.
I en del af udstillingsperioden blev der
desuden holdt kursus for en snes af
Feirings største forhandlere. Det blev
ledet af AP's produktchef Bjarne Mandrup Thomsen .

••Udflugtcc fra Danmark

Et kig ind i A. Pi's nye stand, der fik sin debut under udstillingen
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i Oslo.

Under udstillingen inviterede AP
samtlige danske forhandlere til Oslo
for at kigge på. Forhandlerturen foregik ombord på Oslo-båden fra København. Efter ankomsten til Oslo havn
afholdtes der salgsseminar ombord på
båden om formiddagen. Om eftermiddagen besøgtes udstillingen, og derefter gik det tilbage til København igen.
Forhandlerdelegationen og salgsseminariet blev effektivt ledet af AP's
marketingschef, Erik Frydendall.

Stavanger Taxi
får AP-TAX
A. P. Radiotelefon har netop fået sin første
ordre på levering af et AP-TAX system til
Stavanger Taxisentral. AP-TAX systemet,
som har været omtalt i et tidligere nummer
af Philiskopet, er et avanceret trafikdirigeringssystem, udviklet i AP's systemafdeling
af Per Rinck-Henriksen og hans medarbejdere. Ordren, der er på 5,5 millioner norske
kroner, underskrives her af C. J. Mørck (tu.)
fra A. P. og formanden for Stavanger
Taxisentral Gabriel Holgersen. -Stauangersystemet», som er en videreudvikling af APTAX systemet er skræddersyet specielt til
Stavanger Taxisentrals behov, og skal i det
kommende år installeres i 135 vogne, der
hver får en AP-TAX radio, et nyudviklet
elektronisk taxameter, en printer og en
kreditkortlæser. Så nu bliver det lettere for
såvel kunder som for centralpersonalet og
chaufførerne i Stavanger.

Antallet af ansatte ved årets slutning
var 336.200, 11.900 færre end året før.
Philips-koncernens ledelse betegner
udviklingen i 1982 som tilfredsstillende, den økonomiske situation taget i
betragtning.
Philips er blevet enige med Zanussi,
som er blandt Italiens største producenter af bl.a. TV-modtagere, om at få
et samarbejde i stand indenfor konsumentvareområdet. I overenskomsten
siges det, at hensigten er at udvikle
og forstærke Zanussis markeds- og
produktposition ved hjælp af Philips'
know-how indenfor forskning og udvikling. De to selskaber betragter det
som vigtigt at den italienske konsumentvareindustri snarest restruktureres indenfor de rammer, som den
italienske regering stiller op.
I løbet af de nærmeste måneder skal
arbejdsgrupper fra Philips og Zanussi
studere, hvordan samarbejdet kan udformes indenfor de specielle områder.
Noget, som kan føre til delejerselskab.
Begge selskaber har sagt, at man er
villige til at holde spørgsmålet om
samarbejde med andre vesteuropæiske
konsumentelektronikselskaber
åbent.
De har også sagt, at den vigtigste
målsætning for det planlagte samarbejde er yderligere at forbedre effektiviteten og dermed konkurrenceevnen
for den europæiske konsumentelektronikindustri.

*

Den internationale Philips-koncern,
inklusive US Philips Trust, havde i
1982 en omsætning på 43 milliarder
hollandske gylden, svarende til ca.
138 milliarder danske kroner. I 1981
var omsætningen på 42,4 milliarder
gylden.
Nettooverskuddet var på 433 millioner gylden eller 1.385 millioner kroner, en stigning på 21% fra 357 millioner gylden i 1981.

*

kameraer til det nye 8 mm system vil
blive vist på Berlin-messen til efteråret. Den nye 8 mm standard indebærer ikke, at Philips ændrer sit engagement i Video 2000 systemet, som er i
fortsat vækst. Samtlige stationære videosystemer vil eksistere sideløbende
med det nye 8 mm system.

Det kendte vesttyske forlag Gruner
und Jahr har, efter en studieperiode
på to år, underskrevet en aftale med
Philips i Vesttyskland om et samarbejdsprojekt på det optiske arkiv system Megadoc.
Megadoc er baseret på Philips optiske
datalagringsplade DOR - Digital Optical Recording. - Gruhner und Jahr
vil erstatte sit eksisterende mikrofilmarkiv med et komplet Megadoc-system, forudsat at prøveperioden bliver
tilfredsstillende.
EN DOR-plade kan indeholde op til
500.000 A4 siders tekst.
Gruhner und Jahr udgiver tidsskrifter
som »Stern«, "Die Zeit« og -Geo- og
har et pressearkiv, som omfatter 150
internationale publikationer. Kun
"New York Times- har et større arkiv.
For journalisterne er det vitalt, hurtigt at kunne finde ønskede sider frem
blandt de 1,5 million arkiverede sider.

r

*

Philips har fået tilladelse af Sovjetunionens udenrigshandelsministerium til at åbne kontor i Moskva. Det
vides endnu ikke hvornår, men det vil
få en hollandsk chef og et antal
russiske medarbejdere.

*

De 122 virksomheder, deriblandt Philips, som indgår i den såkaldte »8 mm
video standardization conference- er
nået til enighed om de tekniske specifikationer for 8 mm video standard.
8 mm videokassetten får en spilletid
på en time, og størrelsen på kassetten
er 95 x 62 x 15 mm. De første

Storvask
Industrigårdens fine nye facade er nu i
færd med at blive vasket.
- Det skal faktisk gøres en gang om året,
oplyser Hans o. Nielsen, ejendomsforealtningen. Så det er om at holde vinduerne
lukkede, når liften dukker op, ellers kan
man let få en dukkert!
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Unge opfindere til finale i København
Den 15. finale i Philips"europæiske konkurrence for unge forskere og
opfindere foregik i år i København, hvor den danske Philips-organisation
arrangerede den store begivenhed som et led i 50-års jubilæet
Mens pinsesolen dansede, strømmede
31 unge fra 11europæiske nationer
plus Indonesien til København for at
dyste om de i alt 140.000 kroner, der
var på højkant til fordeling mellem
deltagerne. Inden de mange finalister
satte foden på dansk grund, havde
mange fra såvel Philips som andre
steder haft travlt med at forberede det
store besøg.

Abne døre og hjælpsomhed hos alle
Planlægning og tilrettelæggelse startede allerede efteråret 1982. Vi skrev
til Københavns overborgmester Egon
Weidekamp og bad om tilladelse til at
holde præmieoverrækkelse på Københavns Rådhus, og han svarede bekræftende tilbage, og inviterede os til
efterfølgende reception med »rådhuspandekager«. Også på Københavns
Universitet mødte vi kun velvilje, da
vi skrev og bad om at låne universite-
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tets fornemme festsal til udstilling af
de mange projekter. Hos Philips har
mange givet et nap med, og uden
dekoratør Ejvind -Petter- Pedersen
var vi aldrig sluppet så fint fra opbygning af standene, som var flotte med
sine danske farver. I det hele taget
har alle, der har haft berøring med
arrangementet vist en helt fantastisk
velvilje og hjælpsomhed, som gjorde,
at vi tør kalde arrangementet en
succes.
Selv det at få Rundetårn til at holde
åbent udenfor normal besøgstid lykkedes.

sammensætte så mange måltider for
en gruppe med deltagere fra Norge i
nord til Indonesien i syd. Også de
latinske lande har deres vaner, men
ingen drog dog sultne hjem. Der var
brød til latinerne ved alle måltider og
vi havde undgået svinekødet. så også
vore indonesiske venner blev mætte.
Størst indtryk gjorde nok bekendtskabet med det store danske »kolde
bord«, ligesom de alle var synligt
imponerede over Randi Andersen og
Co.'s kantinemad. Der lød fra flere
sider, at sådanne kantiner er sandelig
ikke noget, man kender til især under
sydlige himmelstrøg.

Kostproblemer
De 31 unge med ledsagere fra de
deltagende lande ankom 2. pinsedag,
den 23. maj, og rejste igen lørdag den
28. maj. Under hele opholdet skulle
der selvfølgelig sørges for forplejning,
og det kan godt være et problem at

Tyede til fingersprog
Det var også spændende at opleve,
hvordan de unge kommunikerede.
Godt nok er konkurrencens officielle
sprog engelsk, men meget anvendt
sprog deltagerne imellem var nu fingersproget. Humøret var højt og alle
fægtede med arme og ben for at gøre'
sig forståelige. Der var kun tre piger
blandt deltagerne, og de boede på
samme værelse, Danske Jytte, svenske Maria - og belgiske Patricia, der
kun talte og forstod fransk - klarede

EIIIlAO",,,..

Deltagerne i finalen fotograferet på den pompase trappe til Københavns Universitets
hovedbygning på Frue Plads.

Under besøget i Jenagade viste S. Janlev og W. Rosenstock bl.a. en rysteprøve af apparaturet.
Indoneserne, englænderne og hollænderne ser interesseret til.
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Festsalen på Københavns Universitet var både flot 0/
under loftet viser vigtige episoder i Danmarks histon

sig fint med fagter og smil, og Jytte og
Patricia har besluttet at skrive sammen.
Da standene på universitetet skulle
indrettes, hjalp alle også hinanden på
tværs af nationerne,

Festlig præmieoverrækkelse
Finalen kulminerede med præmieoverrækkelsen på Københavns Rådhus
om eftermidagen den 26. maj, hvor
Dronning Ingrid kom til stede med sin
hofdame, og kastede ekstra glans over
den festlige ceremoni, Også adskillige
ambassadører fra de deltagende lande
var til stede.
Overborgmester Egon Weidekamp bød
velkommen og direktør J. Hoekman
talte på Philips vegne til de unge.
Han sagde bl.a.: - I står på skuldrene
af kæmper, og vi forventer at I er
fremtidens kæmper. Det er klart, at I
skal respektere de tanker og gerninger, nutidens og fortidens kæmper har
tænkt og udført, men lad jer ikke
imponere alt for voldsomt, Vær kritiske og åbne, derved er I bedst i stand
til at leve QPtil de forventninger, der
stilles til jer.
Og Jan Hoekrnan sluttede sin tale
med at citere Piet Heins Gruk:
Kunsten er ikke at få en ide
enhver kan med lethed få to.
Kunsten er den: mellem to.eller fler'
ganske almind'lige hverdagsideer
at se, hvilken en, der er go',
Derefter kunne præmierne overrækkes og spændingen udløses.
Hovedpræmien på 15.000 kroner gik
til 17-årige Andre Rubbia fra
Schweitz, der har udviklet et appara-

tur, der kan modtage og afkode informationer fra de to.vejrsatellitter
NOAA6 og NOAA7. Billederne vises
på en almindelig TV-mQdtager. Andre
har desuden udbygget udstyret til
også at kunne tage billeder ned fra de
kommercielle TV-satellitter til trods
for, at disse signaler er beskyttet mod
anvendelse af andre end de, der betaler for det, altså et helt lille »pirat«udstyr.
Danske Michael Terrnansen fik også
en fin placering i hovedpræmievindergruppen og 9.000 kroner for sit talende ur til blinde. Jytte Marott Bossen
fra Åbenrå fik 6.000 kroner for sin
fine afhandling om insekter og Michael Frilund Jensen fra Hillerød fik
1.000 kroner for sine forslag til forbedring af forbrændingsmotoren.

Også tid til andet end konkurrence
Foruden selve bedømmelsen blev der
også tid til at se sig lidt om i Køben-

havn og omegn, Den første udflugt gik
til Philips Elektronik Industri, hVQr
der blev vist rundt på fabrikken og i
laboratorierne og fortalt lidt om, hvad
vi udvikler og producerer i Danmark.
En dygtig guide viste Københavns
seværdigheder frem, og sidste dag,
fredag den 27. maj, var det tid til en
Nordsjællandstur efter nedpakningen
på universitetet. De unge besøgte
Danmarks Tekniske Museum i Helsingør og Frederiksborg SIQti Hillerød. Micahel - den ene af de danske

deltagere - havde gæstfrit tilbudt en
forfriskning i sit hjem i Hillerød, og
det er første gang i konkurrencens
historie, at deltagerne besøger et privat hjem, så denne gæstfrihed satte
ekstra kolorit på arrangementet.

Farvel København
Efter en lidt kølig båd tur på Furesøen
samledes deltagerne for sidste gang
på Restaurant Jægerhuset for at sige
farvel og tak for årets finale.
De indonesiske deltagere havde en
speciel tak at overbringe, idet det
indonesiske ministerium for undervisning og kultur havdet givet dem en
plakette og tre specielt fremstillede
bordstandere, SQmde overrakte SQm
tak for deres deltagelse. Plaketten var
en gave til den danske Philips-organisation og de tre bordstandere blev
givet dels til konkurrencens direktør
C. G. Nijsen fra koncerncentret i
Eindhoven, dels til den danske informationsafdeling, der var arrangør af
finalen. Den tredie stander bad de
Philips om at overrække til den indonesiske ambassadør i Danmark.
Og så var det slut på en forrygende
uge. Alt var forløbet uden problemer,
kun vejret var ikke helt med QS.Og
skulle man tro.de mange reaktioner
og tilkendegivelser fra deltagerne,
havde finalen i København på alle
måder været en uforglemmelig oplevelse og et skub i den rigtige retning
for en flok unge, der alle har stof i sig
til en god fremtid.

_'f_
velegnet tilopfinderudstillingen.
e.

Malerierne

17-årige Andre Rubbia fra Schweitz, der vandt 1. prisen og 15.000 kroner for sit apparatur til
modtagelse og afkodning af satellitsignaler.
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~,~-----KTAS-ordre til
Telekommunikation
Philips NS, Telekommunikation, har
midt i maj underskrevet en handelsaftale med KTAS om levering af TBX
privatcentraler.
TBX dækker området fra 60 til 700
lokalnumre, og svarer dermed til behovet hos et meget stort antal firmaer.
Den første TBX blev taget i drift i
slutningen af maj hos en af KTAS'
kunder, og den har 64 lokalnumre.
Det var ikke den eneste nye type
private central, Philips kunne sætte i
drift i maj herhjemme. En KBX central, produceret i England blev sat i
drift ombord i verdens største skoleskib, M/S Filipinas, som den phillipinske regering har ladet bygge på Ålborg Værft. Desuden har værftet afgivet ordre til Telekommunikation på to
TBX-centraler til krydstogtskibe.

PL-Iampe symposium
Fredag den 20. maj havde Philips Lampe
inviteret samtlige danske fabrikanter og
designere af belysningsarmaturer til symposium på Hotel Sheraton i København.
Godt 30 tog imod indbydelsen til at høre om
PL-lampens mange muligheder og den
fremtidige udvikling på området. Underdirektør Thage Jørgensen og udviklingschef
H. Christensen, begge Nordisk Solar Compagni AIS får her PL-lampen præsenteret af
K. W. Nielsen, Philips Lampe. Foruden K.
W. Nielsen deltog N. Jost Jensen også i
tilrettelæggelse og gennemførelse af symposiet, ligesom H. Vos og D. de Stoppelaar var
med som specialister fra produktgruppen i
.Eindhoven.

Hybrid-aftale
med Danfoss
På Hybrid-elektronik udstillingen i Bella
Center fra 18. til 20. maj viste Philips såvel
hybridkredse som markedets bredeste program af komponenter til disse kredse.
Forbruget af dissse såkaldt -leadless- miniature komponenter er i stærk stigning,
blandt andet fordi de også fremover vil
blive anvendt på bagsiden af almindelige
printplader emd henblik på at øge komponenttætheden.
På udstillingen blev der mellem Danfoss og
Miniwatt truffet en betydningsfuld aftale
om levering af hybridkredse, som bliver
fremstillet på Philips-fabrikken i Bruxelles.
På Philips-udstillingen i Bella Center står
(fra venstre) Bjarne Jensen, Miniwatt, sammen med Ernst Linow og P. E. Hyldig fra
Danfoss samt Paul Waltenburg fra Miniwatt.
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Direktør Per Ammitzbøll, KTAS, skriver aftalen med Philips under sammen med Jørgen
Hegelund. Niels Øberg ser til, sammen med (fra venstre) erhvervschef B. Nielskov,
forsyningschef A. Oksholm, advokat L. Teisbæk og vicedirektør H. Høegh, alle KTAS.

Klara Aahøj vandt streamerkonkurrencen
Få dage efter, at tidligere tillidskvinde i Jenagadefabrikken Klara Aahøj
havde sagt farvel til Philips og sine
arbejdskammerater for at gå over i
pensionisternes rækker, kaldte Philips igen. Reklamechef Gunnar Mårtensson ringede for at lykønske Klara
Aahøj med 1. præmien i Datasystemers streamerkonkurrence, et Philips
TV-spil med » Gufferen- som ekstra
Videopac.
2. præmien, en blender, gik til N. P.
Kragelund, Lampe i Odense og 3.
præmien, et digital vækkeur, blev
vundet af H. Anthonsen, tidligere
NGI.
Derudover var der 22 heldige, der har
vundet hver en flaske rødvin. I alt 425
medarbejdere og pensionister har i
fem uger haft streameren med "Philips ... Tekstbehandling for professionelle- siddende i bagruden på bilen.

I".~;!'~
.-=t.

Klara Aahøj startede bilen og hentede selv
sin 1. præmie, et TV-spil, hos Gunnar
Mårtensson, der samtidig fik bevis for, at
streameren sad, hvor den skulle.

Giv agt!
- det er
en prøve
Bedriftsværnet på Philips Centrallager
holdt øvelse 5. maj. Tommy Hansen er
»slcngetæmmer- og Øversig i at få ilden
under kontrol, overvåget af Palle Jacobsen
(fra venstre), E. Høegh, Jens Kempf og
Svend Sanver, alle i reglementeret påklædning. Brandmester Victor Gertsen, Vestegnens Brandvæsen, kontrollerer, at alt går
rigtigt til.

Våd start
pa
Amager Rundt
o

Vejrguderne var ikke med arrangørerne af
dette års Amager Rundt søndag den 29.
maj. Men da de 70 Philips-deltagere steg i
sadlerne for at træde de 42 km, holdt
regnen op, og det blev den vanlige succes
med godt humør over hele linien.
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Bronce til Danmark--ved Nordisk Philiade 1983
Fredag den 27. maj 1983 ankom vi til
Helsinkis lufthavn, hvor vi skulle
deltage i det 15. nordiske sportsstævne. Finnerne hentede os i en bus, der
kørte os ud til et pragtfuldt hotel i
Hagalund ca. 30 km. vest for Helsinki. Efter indkvartering og frokost
startede konkurrencerne med det
samme, og så gik det faktisk slag i
slag indtil lørdag aften, hvor de sidste
konkurrencedeltagere var hjemme kl.
17.45.
Afslutningsmiddagen begyndte kl.
19.30, og træningsdragt og spilletrøjer
var skiftet ud med festtøjet. Nordmændene havde forberedt en syngende entre, så stemningen var lagt fra
starten. Selv under middagen spillede
landene op til hinanden med sange,
slagord, vittigheder og hejaråb. De
enkelte lande havde gaver med til
værtslandet. Svenskerne medbragte
et lille kunstværk i glas, nordmændene havde fundet en vikinghjelm i
kobber og danskerne gaven kongelig
porcelænsvase, der blev beundret meget.
Efter middagen var der præmieuddøling. Sverige fik sejrspokalen, og da
det var tredie år i træk, de vandt, er

De danske svømmepiger Karin Rasmussen,
bassinet.

pokalen nu deres ejendom. De havde
kæmpet sig frem til 20 nationspoint.
Finland blev nr. 2 med 9 nationspoint,
og Danmark kom ind på en 3. plads
med 8 nationspoint. Norge måtte
nøjes med 4. pladsen, fordi de kun fik
skrabet 7 nationspoint sammen. Sve-

Inge Møller og Lilli Rasmussen

efter en tur i

rige blev altså en suveræn vinder,
men der var meget spænding omkring
de Øvrige nationers placering.
Aftenen sluttede med musik og dans,
og nordmændene og danskerne fortsatte til den lyse morgen med sang og
snak.
Philiskopet har ladet nogle af deltagerne beskrive de forskellige discipliner og disses afvikling.

Fodbold

Så går starten på terrænløbet.
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Fodboldholdet kom hele følelsesregisteret igennem i løbet af turneringen.
De første 10 minutter af den første
kamp mod Norge blev noget af et
mareridt. Vi blev simpelthen taget på
sengen. Vore norske venner førte
pludselig med 4-0. U'ha hvilken start.
Det havde vi ikke drømt om. Trods
dette chok blev der kæmpet godt, men
slutresultatet mod Norge blev, at vi
tabte med 6-0.
Fornuftigvis lod vi os ikke ryste. Alle
var klar over at dette var en fejltagelse. Selv nordmændene indrømmede at
der ikke var den store forskel på de 2
hold. Man har kun at sige til dette
resultat, at selvet »stjernehold« kan
have en dag, hvor at alle ting pludselig mislykkes, og det skete så for os.
Om aftenen blev der afholdt et taktikmøde, for næste dag skulle der spilles
først mod Sverige og dernæst mod
Finland.
Til dette møde deltog også nogle af
vore norske venner. Taktikken blev
hurtigt lagt, og vi var enige om at
svenskerne skulle have stryg.
Svenskerkampen blev helt forrygende. Der blev fightet, og spillet fremragende fodbold så det var en hel fornøjelse.
Efter ca. 10 minutter spil bliver der
sendt en firsparksbold ind foran det

svenske mål, og her dukker Preben
Larsens gyldne hoved op, og vi fører
så med 1-0. Svenskerne var rådvilde.
De havde ikke regnet med, at det
danske hold kunne spille så godt. Men
svenskerne er svenskere. De kæmpede
videre og fik tilkendt et straffespark,
som der blev scoret på uden chance for
vor målmand Steen Ruskol. 1-1. Dette
var resultatet af første halvleg.
2. halvleg blev lige så god og spændende. Svenskerne får tilkendt endnu
et straffespark. Steen-målmand havde
luret den svenske straffesparkskytte
af, og det havde åbenbart gjort ham så
nervøs, at bolden blev placeret 1 meter
over mål.
Begge hold angriber ihærdigt for at
fremtvinge en afgørelse. Steen udretter store og små mirakler på stribe i
målet. Forsvaret kæmper helt fantastisk, og i kampens slutfase er vi ved
at score et par gange. 1-1 blev kampens resultat. Hele det danske hold
fortjener stor ros. Vi var glade. Svenskerne dybt skuffet.
Efter et par timers pause skulle der
spilles mod Finland. Det var helt
klart, at kampen mod svenskerne sad
i benene. Flere var også plaget af
skader. Vi kom hurtigt foran med 1-0.
Men finnerne kæmpede godt. De fik
udlignet, kommer foran med 2-1 og
3-1 som blev 1. halvlegs resultat. I
pausen blev vi enige om at dette
kunne vi ikke være bekendt. Nu kom
den danske »Sisu- op i os. Vi fik
udlignet. Scorer yderligere 2 mål til
slutresultat 5-3 til os. Også for denne
kamp fortjener holdet ros. Det var flot
at kunne fighte sig så godt tilbage i
kampen.
Der blev givet og taget fra begge sider
og mange havde skader og Ømmeben,
men heldigvis havde vi en sød finsk
sygeplejerske med os, og hun klarede
mange skader for os og vore nordiske
venner.
Resultatet af fodboldturneringen blev:
1 Sverige
5 point
2 Norge
4 point
3 Danmark
3 point
4 Finland
O point
Det er ikke for meget at sige, at efter
vores uafgjorte kamp mod Sverige har
3.pladsen fået et gyldent skær.
Tak til hele holdet. Det var en indsats,
I godt kunne være bekendt. En tak
skal også rettes til vore 2 ledere,
Alfrede Pedini og SØren Høegh, Uden
deres støtte var det ikke gået så godt.
Preben Petersen.

Terrænløb
Terrænløbet foregik på et motionsspor,
som førte gennem en køn skov med
masser af lysegrønne birketræer omkring. Selve sporet var belagt med
savsmuld og savspåner og var meget
bekvemt og dejlig blødt at løbe på.
Men også i terrænløb må vi konstatere, at de andre nordiske nationers
deltagere var en klasse bedre. Og det
er ikke fordi banen i og for sig var
meget hård i forhold til de baner, vi
har i Danmark. Der var mange og
lange stigninger. Men nok ikke værre

Der er mål! Danskernes målmand Steen Ruskai gjorde ellers, hvad han kunne, for at holde
målet rent.

end hvad man kan finde i f.eks.
Østjylland.
Resultatet blev altså, at vi sluttede i
alle tre discipliner. Mens de tre første
placeringer gik til:
For damer, 5 km: Finland, Norge og
Sverige.
For mænd, 10 km: Sverige, Finland og
Sverige igen.
For stafet, 4 x 3 km: Sverige, Finland
og Norge.
Swenn Poulsen.

Badminton
Vort badmintonhold bestod af Erik
Wibrandt, Poul Erik Møller, Jørn Gilsaa og Jørgen Ditlevsen, der i samme
rangorden bravt forsvarede de danske
farver i Esbovikens idrætshal, som lå
10 km fra hotellet. Hallen var dog
ikke ... o.s.v., men vi er jo nok også
forvænte med badmintonhaller i Danmark.
Turneringen var opdelt i 2 dele - en
holdturnering, hvor Erik spillede mod
de andre 1. singler, Poul Erik mod de
andre 2. singler o.s.v. samt en puljeturnering, hvor der blev spillet alle
mod alle.
Det var et stort program med mange
kampe - 11kampe til en spiller på 2
dage.
Sammenlagt vandt Sverige med Danmark, Finland og Norge i samme
orden efter. Individuelt klarede Erik
sig bedst, idet han blev nr. 4 efter tre
svenskere. Disse tre svenskere vandt i
Øvrigt alt, hvad der kunne vindes, ja
det var faktisk kun Poul Erik, der tog
et sæt mod svenskernes 3. singlespiller. I double med Jørgen Gilså vandt
danskerne også et sæt, men tabte
desværre 14--17i en spændende 3-sæts
kamp. Indrømmet; svenskerne var
gode.

Under turneringen, som blev afviklet
efter planen, var der forplejning med
saft, kaffe og en særlig form for
-finsk-brød«.
SØren Høegh.

Svømning
Det kan undre een, at svenskerne til
Nordisk Sportsstævne for 2 år siden
nedlagde protest mod Danmark, fordi
vi stillede med en virkelig god håndboldspiller, hvorefter de i Helsingfors
stiller med 2 elite svømmere, som på
en god dag svømmer lige op med
Susanne Nielsson. Dette resulterede
selvfølgelig i, at de løb med samtlige
medaljer og blev en overlegen vinder.
På andenpladsen kom Finland lige så
suverænt i mål, hvorefter Danmark
og Norge måtte kæmpe om tredie og
fjerde pladsen. Dette blev afgjort i
sidste disciplin 3 x 50 m stafet.
Hvis Norge besatte 3. pladsen og vi
blev nr. 4 ville vi ligge a point med
Norge, og dermed dele 3. eller 4.
pladsen om man vil, så der var lagt op
til en spændende dyst. Med hjælp fra
6 tilskuere, som heppede det bedste de
havde lært, kom vi i mål 6 sek. før
Norge, der hermed blev henvist til
sidstepladsen. Individuelt på 50 m
klarede Inge Møller sig godt i det
skrappe felt, hun blev nr. 5 og nr. 6 på
100 m - flot klaret. Lilli Rasmussen
og Karin Rasmussen kunne også være
deres indsats bekendt, når man tager
i betragtning, at de kun har trænet i 2
måneder, og ellers aldrig dyrket konkurrencesvørnning før. Det samlede
resultat blev:
79 point
nr. 1 Sverige
63 point
nr. 2 Finland
31 point
nr. 3 Danmark
27 point
nr. 4 Norge
Karin Rasmussen.
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Golfspillere
se her!

••

Philips årlige golfturnering, The
World Tournament for the Anthony
Guepin Challenge Cup, vil i 1983
finde sted i Holland i week-enden 17.18. september. Turneringen er åben
for alle Philips-ansatte.
Yderligere oplysninger og tilmeldingsblanket fås ved henvendelse til
Ayoe Raun, Informationsafdelingen,
lokal 2364.

Bridgesæsonen
er slut
Efterårsturneringens første halvdel
blev anvendt til opvarmningsaftener
og derefter forskellige turneringer. I
sidste halvdel blev der spillet kvalifikationsturnering til par og hold i A- &
B-rækken.
Hele forårsturneringen blev der spillet om placering til par- & holdmesterskab, hvor resultatet blev:
Philipsmester A-rækken (par)
1. Leo Larsen - Erik Forland.
2/3 Solveig Esbensen - Bitten Mortensen/Birthe & Fritjof Olsen.
B-rækken (par)
1. Inge & Vagn K. Nyberg
2. Karen Larsen - Poul Mortensen
Philipsmester A-rækken (hold)
1. Leo Larsen - Rike Forland & Jytte
Uhrenheldt - Alice Eekhoff.

B-rækken (hold)
1. Inge & Vagn K. Nyberg & Inga Stie
- Jørgen Dahm.'-·
Da det var bridgeafdelingens 20' sæson, var afslutningsfesten præget af
dette jubilæum. Først et par timers
bridge og derpå havde Jytte & Børge
samt hjælper fremtryllet et overdådigt
pølse- og ostebord, som blev indtaget
med stor begejstring. Der var præmieoverrækkeise og aftenen sluttede med
en lille svingom.
Også i år er Philips vært ved sommerturneringen, som går over 3 aftener i
juni og 3 i august. Bridgeafdelingen
glæder sig til at se så mange Philipsmedarbejdere som muligt som deltagere i turneringen.
Vagn K. Nyberg

Udnævnelser
Formand John Madsen, Nordisk Glødelampe Industri AIS, er fra 1. august
udnævnt til værkfører i lampeproduktionen.
Specialarbejder Benny Christensen,
Nordisk Glødelampe Industri A/S, er
fra 1. august udnævnt til formand for
lager- og transportfunktionen.

Dødsfald
Fhv. kogejomfru Gudrun Larsen, der
gik på pension i 1976 efter 14 års
ansættelse i Philips Elektronik Industri AIS, døde den 17. maj, 73 år
gammel.

Formandsskifte
i Kunstforeningen
Kunstforeningen hos Philips har skiftet formand. På bestyrelsesmødet 9.
maj konstituerede bestyrelsen sig med
Peter Thonning, Finax, som formand.
Peter Thonning overtog formandsposten efter Arne Echart, der fortsætter
valgperioden ud som menigt medlem
af bestyrelsen.

Tak til den »gamlecc formand
Jeg vil gerne takke Arne Echart for et
særdeles aktivt og inspirerende formandskab gennem 25 år. J eg vil som
nyvalgt formand søge at videreføre
den linie, Kunstforeningen har fulgt,
det vil sige fortrinsvis at vise, hvad
yngre danske kunstnere frembringer,
samt søge at dække et så bredt spek. trum som muligt, udtaler Peter Thonning.

Kunstforeningens nye formand, Peter Thonning, er allerede i fuld gang med at -higgebilleder ud til næste sæson.
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Ny personalechef

Henning Friis

Philips får ny personelechef. Pr. 1.
august er Henning Friis ansat som
personalechef med charge af underdirektør og med direkte rapport til
direktør J. Hoekman.
Henning Friis, der er 44 år, er oprindeligt uddannet inden for forsvaret,
som han forlod som kaptajn i 1974.
Fra 1974 til 1979 var han personaleog organisationschef hos Greenex AIS.
Siden 1979 har Henning Friis været
personaledirektør i Det Berlingske Officin A/S.

Gruppeforsikringsaftale
for alle
Phil ips-medarbejdere
For at gøre opmærksom på, at Philips
personaleforeninger har indgået en
gruppeforsikringsaftale med Topsikring i december 1979, vil et fornyet
tilbud blive udsendt i løbet af juni
måned, da det har vist sig, at mange
ikke har kendskab til den bestående
aftale. Gruppeaftalen omfatter alle de
forsikringer, man som privatperson
har brug for, dog ikke livsforsikringer.
Ved gruppeforsikring forstår man en
forsikringsaftale for en større gruppe
personer. Disse personer danner deres
egen forsikringsgruppe hos Topsikring, således at de forsikringspræmier, de enkelte gruppemedlemmer
fremover skal betale, er afhængig af
forsikringsbeløbet for den samlede
gruppe. Har vi herefter færre skader
end gennemsnittet, vil det beløb, der
spares i skadesudgfiter bevirke en
præmienedsættelse. Har vi på den
anden side flere skader end gennemsnittet, vil det ikke betyde at præmien
bliver forhøjet ud over gennemsnittet,
idet Topsikrings normal præmie altid
vil udgøre maksimumspræmierne.
Det hæfte, der udsendes, bedes venligst udfyldt og tilsendt Topsikring,
der herefter vil fremsende et helt
uforpligtende tilbud på forsikring, der
er tilpasset den enkeltes forhold. Man
har herefter mulighed for at sammenligne Topsikrings tilbud med de forsikringsaftaler, man har på nuværende
tidspunkt.
På personale foreningernes vegne,
Willy Elkjær

25 års jubilæum

H. Chr. Ørum

Mandag den 1. august: Tekn. fuldmægtig H. Chr. Ørum, Philips Elektronik Industri AIS. Reception kl.
14,15i kantinen i Jenagade.

Tak
Kære kammerater
Hjertelig tak for venlig opmærksomhed ved min afgang fra fabrikken. Tak
for gaver, blomster og ikke mindst for
venlige ord og håndtryk. Jeg vil sent
glemme denne dag.
Klara Aahøj

r~
Børnehaveleder Thora Blæsild har nu passet Philips-børn i 25 år. Jubilæet blev markeret
med en reception på selve dagen, onsdag den 1. juni. Blandt gratulanterne var børnehavens
mangeårige formand for bestyrelsen, direktør S. A. Windelin (4. fra venstre på det store
billede). Direktør Windelins formandspost i børnehaven overtages nu af direktør H. Bertelsen,
der også mødte op for at ønske tillykke. Også tillidsfolkene Gerda Frederiksen og Svend Loft
mødte op for at hyldejubilaren for lang og tro tjeneste på pædagogikkens område.

Tak

Hjertelig tak til kolleger og venner,
som var med til at gøre min sidste dag
hos Philips til en dejlig og uforglemmelig dag.
Johannes Jørgensen

Til alle, der på min jubilæumsdag gav
mig varmende håndtryk, smil, gaver
og gode tanker og skabte mig et
uforglemmeligt festminde, siger jeg
hermed TAK.
Thora Blæsild

Min hjerteligste tak til alle -Århus,
Odense og København - der glædede
mig med hilsener og gaver på min
sidste dag efter mange gode år hos
Philips.
R. Boye

En hjertelig tak til alle for en dejlig
jubilæumsdag, for en flot og storslået
gave, som jeg dagligt har gavn og
glæde af. - Og sidst men ikke mindst,
tak for et godt samarbejde i de 25 år,
som allerede er gået.
Jørn Britze

På pension
1.juli: Fuldmægtig Børge Andersen,
Miniwatt, efter 46 års ansættelse.
1.juli: Konsulent Erik Lopdrup, Philips Datasystemer, efter 15 års ansættelse.
22. juli: Specialarbejder BØrge Josephsen, Philips Elektronik Industri A/S,
efter 29 års ansættelse.
1. august: Lagerforvalter C. Larsen
Boll, PCL, efter 28 års ansættelse.
1. august: Overassistent Karlo Adrian,
Philips Radio, efter 36 års ansættelse.
1. august: Værkfører Kaj Johansen,
NGI, efter 35 års ansættelse.
1. august: Fuldmægtig Henning E.
Hansen, Finax A/S, efter 34 års ansættelse.
1. august: Fuldmægtig Max Møller,
Philips Service, Ålborg, efter 29 års
ansættelse.
1. august: Lagerekspedient Anker
Chr. Hansen, PCL, efter 27 års ansættelse.

Personaleforeningen PAP's sensommerfest afholdes i år fredag den 2.
september.
.
Festkomiteen opfordrer PAP-medlemmerne til allerede nu at reserve dagen.
Willy Elkjær

-~;.:Ih

Taktfaste klapsalver mødte afdelingschef
Jørn Britze, hans kone og datter ved receptionen 2. maj i anledning af Britzes 25 års
jubilæum. Direktør Jørgen Hegelund mindedes i sin tale, hvordan de 25 års omskiftelige tilværelse havde bragt Britze frem til i
dag at stå i spidsen for de professionelle
afdelingers samlede tekniske service. Ove B.
Jensen overrakte kollegernes gave, et fornemt guldur, og Inge Pedersen, der til
daglig er Britzes sekretær, overrakte på
personaleforeningen PAP's vegne en flaske
som lykønskning.
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Superstar
M+K

1983
Superstar-konkurrencen, der blev
gennemført for første gang i Idrætsforeningens historie i anledning af Philips 50 års jubilæum, blev en så stor
succes, at mange sagde, at det måtte
vi gentage til næste år.
Deltagerne måtte igennem syv idrætsgrene

Stævnet begyndte med opsendelse af 100 balloner, der med blæsten blev ført over mod Sverige.

fodbold (5 straffespark)
håndbold (5 straffekast)
400 meter løb
billard (8 stød)
bordtennis
badminton
skydning (5 skud),
og de kunne maksimalt hente 5 superstar-point i hver. For at afvikle konkurrencen måtte vi dels bruge Kløvermarken, hallen på Strandlodsvej og
lokaler i Jenagade.
Vi startede kl. 9 og var færdige kl. 16.
Midt på dagen var der det store kolde
bord i kantinen i Jenagade for de 57
superstar-deltagere og for et lignende
antal familie-medlemmer. Der var
også små konkurrencer for familiemedlemmerne, såsom stafetløb, sækkeløb og hoppeløb samt skud på håndbold- og fodboldmål.
Hr. J. Hoekman havde udsat to pokaler til vinderne til ejendom. Der var
desuden præmier til de seks bedste
herrer og de tre bedste damer (der var
kun 12 damer, der deltog).
Afviklingen af hele stævnet gik som
planlagt, og vi siger tak til alle for
deres indsats.
A. Pedini

I disciplinen -lab» startede deltagerne enkeltvis på en 400 meter lang bane. Mange havde
besvær med de sidste 100-200 meter. Bedste tid blev 1.02.

Philips
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åri Danmark

PHILISKOPET

SUPERSTAR: Herre - Jørgen Ditlevsen, Datasystemer (29 points) og dame - Kirsten
Christensen, Postafdelingen (21 points). På 2. pladsen til venstre for vinderne har vi Karin
Rasmussen, Philips Service, og Tommy Parbst, Datasystemer. På 3. pladsen står Bent
Skaanderup, Philips Lampe, og Bente Johansen, Philips Elektronik Industri.
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