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DANMARK VANDT
SKANDINAVISK

SPORTSSTÆVNE
Førstepladser i badminton og skydning

gav Danmark sejreni
Skandinavisk Sportsstævne

Der må åbenbart være skabt tradi-
tion for, at det er værtslandet, der
vinder pokalen i. Skandinavisk
Sportsstævne mellem idrætsfolk fra
Philips-organisationerne i Danmark,
Finland, Norge og Sverige. Sidste
gang for to år siden i Stockholm
var det svenskerne, der blev nr. 1
ved at slå Danmark knebent med
';, point. Ved Skandinavisk Sports-
stævne i København fra den 21. til
den 23, maj tog danskerne revan-
che: De besatte førstepladsen med

Foran indgangen til Prags Boulevard
80 byder Idrætsforeningens formand,
Vagn Nyberg (med ryggen til) velkom-
men til sine kolleger fra Norge, Einar
Kloster (tv), og Finland, K, W, Tau-
her-t, samt til lederen af det svenske
hold, Nils Djurklou,

S. Slankholm returnerer med en bag-
håndsflugtning i den hårde single mod
svenskeren Sten Eoll n.

12 points, mens svenskerne måtte
nøjes med andenpladsen med 11
points. Finnerne og nordmændene
blev nr. 3 og 4 med henholdsvis
10 og 7 points.
Vandt alle kampe
Der konkurreredes i år i badminton,
bridge, skydning og tennis, Smuk-
kest klarede de danske badminton-
spillere sig. De vandt alle deres
28 kampe. Kun i en enkelt kamp
var en dansker i vanskeligheder,
Det var Svend Carstensen, der i
herresingle mod den stærke sven-
ske spiller Agne Gunnar nær havde
tabt første sæt. Det lykkedes ham
efter en række hårde slagdueller

(fortsættes side 2)

VANDT 1. PRÆMIE
FOR ANDEN GANG

I TRÆK
1. præmie til Højer Andersen og
diplom til Aage Danielsen i Philips'
internationale lys-konkurrence "Mit
mest interessante projekt"

De to prisvindere, Sv. Aa. Højer An-
dersen (th) og Aage Danielsen, beun-
drer deres præmier.

For anden gang i træk lykkedes
det i år ingeniør Sv. Aa. Højer An-
dersen, Philips Lampe, at besætte
førstepladsen i gruppen for spe-
cielle belysningsanlæg i Philips'
internationale lys-konkurrence: "Mit
mest interessante projekt", der fin-
der sted hvert andet år. 1. præmien
fik han for sin konstruktion af et
særligt belysningsarrangement i re-
produktionsanlæg til dybtryk,
Endnu en medarbejder i Lampe-
selskabet, ingeniør Aage Danielsen,
placerede sig smukt i denne kon-
kurrence, hvori han deltog for før-
ste gang. Han fik diplom for et
anlæg til belysning af fodgænger-
overgange ved hjælp af halogen-
lamper, I konkurrencen, der om-
fatter tre grupper: indendørs- og
udendørsbelysningsanlæg og spe-
cielle anlæg, deltog denne gang
157 eksperter fra 24 lande.

Mere driftsikre
I Gutenberghus' nye trykkeri i Skov-
lunde havde man et problem med
et reproduktionsanlæg til dybtryk,
der arbejder efter helt nye princip-
per. I dette anlæg anvendtes oprin-

(fortsættes side 3)
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at klare sættet hjem med 18-16.
I andet sæt var Svend Carstensen
dog igen på højde med situationen,
og svenskeren blev slået med 15-
12. Resultatet i badminton-turne-
ringen blev, at Sverige blev nr. 2,
Finland blev nr. 3 og Norge kom på
sidstepladsen.

Spænding om andenpladsen
I bridge-turneringen stod det hur-
tigt klart, at det finske hold vi Ile
gå af med sejren. De fire finske
herrer spillede meget sikkert og tog
på intet tidspunkt chancer. Derimod
var der til det sidste spænding om,
hvem der ville besætte andenplad-
sen. I sidste runde besejrede fin-
nerne det svenske hold 5-1. Var
resultatet blevet 6-0, hvortil kun
krævedes et point, ville svenskerne
og nordmændene have haft lige
mange points. Og da nordmændene
på et tidligere tidspunkt havde be-
sejret svenskerne, kunne dette ene
point have skaffet Norge anden-
pladsen. Nu måtte de nøjes med
at blive nr. 3 efter Sverige, mens
det danske hold endte som nr. 4.

Anders Egholm bedste skytte
I skytternes konkurrence beviste
Anders Egholm, at det ikke er for
ingenting, han blev dansk klubme-
ster hos Philips i år. Han blev først
bedste skytte på 15 m distancen
om ,fredagen, og da point'ene blev
talt sammen lørdag eftermiddag ef-
ter skydningen på 200 m, viste det
sig, at han også her havde opnået
det bedste resultat!
Efter fredagens skydning på 15 m
distancen på Østerbro Stadion førte
Danmark med kun 31 points foran

Esther Thøisen smasher fra baglinien,
mens Inge Nielsen står parat ved
nettet.

Skytterne i aktion på Kalvebod Sky-
deterræn. Yderst til højre tager kon-
kurrencens stærkeste skytte, Anders
Egholm, sigte,

To af deltagerne på det finske vinder-
hold i bridge, Onni Saukkonen (stå-
ende) og Nikolaj Feodoroff, tæller
points sammen efter et spil mod to
danske deltagere, Ane-Mari Larsen
(med ryggen til) og Birte Nybjerg.

Norge. Det var derfor med spæn-
ding de danske skytler mødte op
på Kalvebod Skydeterræn om lør-
dagen for at konkurrere på 200 m
distancen. Men de havde ikke be-
høvet at nære frygt for udfaldet!
I løbet af dagen øgede de deres
forspring til ialt 92 points, og blev
derfor nr. 1. Norge endte på anden-
pladsen, mens Finland blev nr. 3
og Sverige nr. 4 i den samlede
konkurrence.

•
Stærke svenskere
I tennis-turneringen kom slaget om
førstepladsen til at stå mellem det
danske og det svenske hold. Begge
hold havde om fredagen besejret
Norge og Finland, og selvom det
svenske hold var meget stærkt, var
der teoretisk en chance for, at Dan-
mark kunne hale sejren hjem. S,
Blankholm og Emmy Petersen star-
tede med at vinde mixed-doublen
over svenskerne, hvorefter Geesje
Alberts tabte damesinglen. Så kom
turen til den første herre-single,
hvor S. Blankholm i en ualmindelig
hård kamp fik slået svenskeren
Sten Co lin. Men i den efterfølgende
herredouble kunne Børge Larsen og
V. Simonsen ikke klare Sten Colin
og Gunnar Lindberg, ligesom Børge
Larsen i den anden herre-single
tabte til Lindberg. Sverige vandt
derfor turneringen, Danmark blev
nr. 2, Finland nr. 3 og Norge nr. 4.

SPORTENS
SKARI-MØOE
- Inden for Philips i Danmark er vi
meget glade for vor idrætsforening,
sagde direktør S, A. Windelin i sin
tale ved festmiddagen på Danhotel
lørdag den 22. maj for deltagerne i
Skandinavisk Sportsstævne. - Jeg
ved, at det samme gælder Philips-
selskabernes ledelser, i de andre
skandinaviske lande, fortsatte di-
rektør Windelin. - Vi er kommet
godt i gang med det skandinaviske
samarbejde på mange områder, og
rnanpe af Dem kender vel begrebet
Skari-møder, hvor fagfæller på de
forskellige områder drøfter fælles
anliggender for at skabe en bedre
udnyttelse af fælles viden og kapa-
citeter. Men mon ikke de skandi-
naviske sportsstævner - eller om
man vi I sportens Skari-møder - var
et af de allerførste skridt i denne
retning?

På klingende finsk rettede direktør
Windelin derefter en særlig vel-
komst til de finske deltagere, Det
var første gang, Finland deltog med
fuld styrke, idet Finland ved Skan-
dinavisk Sportsstævne i Stockholm



for to år siden kun havde deltaget
i bordtennis.

- Så fik vi den hjem igen, siger di-
rektør S. A. Windelin, da han ud på
aftenen kunne overrække vinderpoka-
len, som er udsat af Philips i Dan-
mark, ti I idrætsforeningens formand,
Vagn Nyberg.

Fra idrætspladsen til
arbejdspladsen
Direktør Windelin citerede derefter
Philips-koncernens tidligere præsi-
dent, sportens fornemste talsmand
inden for koncernen, ingeniør P. F.
S. Otten, der ved en lignende lej-
lighed havde understreget sportens
evne til at skabe samarbejde og
holdfølelse, egenskaber som man
tog med sig fra idrætspladsen og
ud i livet - ti I gavn for samarbej-
det og ånden på arbejdspladsen.
- Philips hjælper folk med at få
noget ud af fritiden, fortsatte direk-
tør Windelin. - Sporten og TV-kig-
geriet kan vel siges at være to af
de største konkurrenter i så hen-
seende, men det gælder ikke her
på Danhotel. Her har Philips på al-
le værelser installeret TV-modta-
gere, der fungerer, når man kom-
mer en krone i møntboksen. Så vidt
jeg forstår, er der ikke kommet en
krone i fjernsynsapparaterne på de
værelser, Philips' sportsfolk har
lagt beslag på!
Til slut udbragte direktør S. A.
Windelin et leve for idrætslivet in-
den for Philips og specielt for de
fire skandinaviske idrætsforeninger.

NÆSTE GANG I FINLAND

Under festmiddagen lørdag aften d.
22. maj på.Danhotel for deltagerne
i Skandinavisk Sportsstævne med-
delte formanden for den finske
idrætsforening, K. W. Taubert, at
man ved næste Skandinavisk
Sportsstævne i Helsingfors i 1967
skal konkurrere i fodbold, atletisk
tre-kamp og bowling.

VANDT 1. PRÆMIE .. ,
(fortsat fra side 1)

delig kulbuelamper, men disse ar-
bejdede ikke tilfredsstillende. Højer
Andersen løste problemet ved hjælp
af 4000 og 5000 watt kviksølv-
kvartslamper, der er langt mere
driftssikre.

Lys over hele fodgængerfeltet
Af de ialt 22.973 trafikulykker, der
indtraf i hele landet i 1962, skete
de 1802 i fodgængerovergange i
ikke trafikregulerede kryds. Derfor
besluttede myndighederne i Køben-
havn at belyse fodgængerovergan-
gene for at øge sikkerheden. Aage
Danielsen indledte en række eks-
perimenter og fandt frem til, at
halogen lamper var bedst egnede til
formålet, idet man ved hjælp af
disse lamper kunne koncentrere lys-
keglen over selve fodgængerfeltet.
Siden efteråret 1964 er der leveret
lamper og armaturer til ialt 300 af
disse belysningsanlæg i København
samt til en række anlæg i provin-
sen.

I fodgængerovergange, der belyses
med halogenlamper, er lysstyrken ca.
40 gange så stor som lysstyrken på
de fleste københavnske gader.

PENSIONIST

Den 30. juni fratræder ekspedient
C. H. E. Ahn, kommercielt lager
i Philips Lampe A/S, sin stilling
efter at have været ansat i selska-
bet i 19 år. Vi ønsker C. H. E. Ahn
et langt og lykkeligt otium.

Ti kloge kan spørge om mere, end
en stakkels tosse kan svare på.

Ukendt vismand

PHILIPS' FARVE-TV blev den store
sensation på International Hospitals-
messe II i Falkonercentret. Dronnin-
gen fik på åbningsdagen messen fore-
vist af (fra venstre) direktøren for
Sygehusforeningen i Danmark, cand.
jur. P. Andersen-Rosendal og forman-
den for messens præsidium, sparekas-
sedirektør Jens Petersen.

JUBILÆUM I NEONAFDELINGEN

Specialarbejder Svend Jensen,
neonafdelingen, har tirsdag den 10.
august 25 års jubilæum. På jubi-
læumsdagen er der reception kl.
10-12 på Engvej 153.

SKOVTU R I PPL
Blandt de ialt 77 deltagere i PPL's
skovtur fredag den 21. maj var der
28 medlemmer, der havde efter-
kommet bestyrelsens invitation til
at tage ægtefællen med. Og hvad
der yderligere glædede PPL's be-
styrelse var, at 14 medlemmer, som
aldrig tidligere havde været med
til foreningens arrangementer, del-
tog. I det dejligste solskinsvejr
startede man i busser fra Holm-
bladsgade, hvorefter turen gik til
Rødvig Kro, hvor det store kolde
bord ventede. Efter middagen spil-
lede en trio op til dansen, der va-
rede til midnat, hvor busserne igen
kørte mod København. Da man skil-
tes på Rådhuspladsen, var alle eni-
ge om, at det havde været en af
de fornøjeligste fester i foreningens
historie.



STOR ROS TIL BV

Myndighedernes repræsentanter, fuld-
mægtig J. Jerichau og brandinspek-
tør J. Bau-Madsen, havde kun lovord
tilovers for vore BV-korps for deres
dygtige udførelse af vedligeholdelses-
øvelserne den 6. maj på Industri går-
den og den 11. maj i Jenagade. På
det øverste billede fra øvelsen på In-
dustrigården transporteres en hårdt
såret ned ad en smal trappe af et af
de raske bårehold, bestående af (fra
venstre) Inge Larsen, Pia Vang, Bir-
ger May Hansen, H. Kragh-Hansen og
Gulda Gregersen. Fra taget af bygning
C i Jenagade, der "på grund af fare
for s amme natyr.tnlnq" er afstivet med
kraftige bjælker, fires et offer ned.
Det er Kurt Scott Hansen, der lægger
krop til den frivillige lufttur (det ne-
derste billede).

TAK

Undermester Poul L Holm har bedt
.Phlltskopet" viderebringe hans
varmeste tak til alle, der glædede
ham med hilsener og gaver, da han
forlod selskabet med udgangen af
april.

BRIDGETURNERING
IGEN TIL SOMMER

I samarbejde med KFIU arrangerer
Philips i år for anden gang en som-
mer-bridgeturnering. Alle bridge-
spillere, der er tilmeldt en klub in-
den for KFIU, er velkomne til at
deltage i turneringen, som stræk-
ker sig over endnu fire spilleafte-
ner: 16. og 30. juni samt 11. og 25.
august. Turneringen vil blive spil-
let i marketenderiet i Jenagade, og
kortene gives rundt kl. 19.15 alle
spilleaftener. Philips' bridgespille-
re deltager gratis i turneringen,
mens gebyret for de øvrige er 5 kr.
pr. par hver spillea!ten.

FIN PLACERING
I KFIU-BRIDGE

Philips-spillerne blev nr. 2 i B-
rækken med 27 points i KFIU's
holdturnering i bridge efter "Hånd
i Hånd", der vandt med 35 points.
De fire spillere, der sikrede Philips
2.-pladsen, var: B. Henriksen, Sv.
Høj, Ernst Pedersen og K. Leth Ras-
mussen.

BV-HJÆLM TIL HØJT HAR: Konstruk-
tøren af BV-folkenes flade beskytte 1-
seshjælme har ikke haft moderne pi-
gers høje frisurer l tankerne, da han
formgav sine· hoved beskyttere. Ved
vedl igeholdelses-øvelsen den 11. maj
i Jenagade afsløredes dette med al
ønskelig tydelighed, idet mange af de
kvindelige korpsmedlemmer - af hen-
syn til hårpragten - bar deres hjælme
i bæltet og ikke på hovedet, som de
burde. - Noget måtte der gøres,
tænkte nogle omsorgsfulde, mandlige
kolleger, og de konstruerede derfor
denne "model Nancy" - opkaldt efter
sin fremtidige bærer, Nancy Jensen,
afd. MK.

HAN HAR TABT 40 PUNO: Ved den år-
lige helbredsundersøgelse i efteråret
fik værkfører Knud Larsen, afd. UA,
at vide, at han var lovlig tyk. Knud
Larsen tog omgående kampen op mod
de overflødige pund, og i løbet af
seks måneder lykkedes det ham at
tabe ial t 40 pund. - Kuren var nu
ikke så slem, f sr tælle r Knud Lar sen.
- Jeg fik god støtte af vort sundheds-
center - både i moralsk og lægelig
henseende. Jeg har det meget bedre
nu, og føler jeg mig fristet til at
spise for meget igen, ser jeg blot på
min livrem. Før kunne de n lige nå
omkring mig - nu kan jeg spænde
den helt herind!

HAN SKAL TABE 10 PUND inden som-
merferien! Under indtagelsen af en
stor portion stegt lever i kantinen i
Jenagade forleden erklærede B. Hen-
riksen i et øjebliks letsindighed, at
han ville tabe 10 pund, inden sommer-
ferien begynder den 5. juli. Arsag:
Henriksen, der deltog på det danske
bridge ha Id ved Skandinavisk Sports-
stævne, følte sig alt for voluminøs
sammenlignet med udøverne af de
mere kropslige sportsgrene.

PHILIPS TRYK



ARBEJDS-
MARKEDETS
TILLÆGS
PENSION

Fra "Indendørspolitiken" har
vi lånt denne artikel, skrevet
af fru Gerda Helms, hvori der
nærmere forklares om A.T.P.-
ordningen, hvem den dækker,
og hvad man kan opnå.

Loven om arbejdsmarkedets til-
lægspension - A.T.P.-ordningen -
trådte i kraft l. apri I 1964.

Hvem omfaltes af ordningen?
Som hovedregel: Alle lønmodtage-
re, der ved lovens ikrafttræden var
mellem 18 og 66 år.
Undtagelser: Lærlinge på kontrakt,
personer født 28.2.1898 eller tidli-
gere, samt de, der er beskæftiget
hos samme arbejdsgiver mindre
end 15 timer pr. uge eller under 65
timer pr. måned. Hermed tænkes
bI. a. på husmødre, der påtager sig
småjobs uden for hjemmet.

Tillægspensionens ar! og størrelse
Fra A.T.P. ydes alderspension fra
det fyldte 67. år og enkepension.

Alderspensionen
udgør maksimalt kr. 2.400 årlig.
For lønmodtagere, der indtræder i
ordningen inden et år efter dens
ikrafttræden, kræves 27 års med-
lemsskab af tillægspensionsordnin-
gen for at opnå fuld pension.
I øvrigt ydes pension efter neden-
stående skala:

Med lemsanciennitet
ved det fyldte 67. år

27 år eller derover
26 - .
25 - .
24 - ..•.............
23 - .. _ .
22 - ..•.............
21 - .. _ .
20 - .•........•.....
19 - ..........•.....
18 - .•......••......
17 - .
1"6 - .•..............
15 - .•.......•......
14 - .
13 - .
12 - .•........•.....
11 - •.......•.......
10 - .
9 - .
8 - .
7 - .
6 - .
5 - .
4 - .
3 - .
2 - .
1 - .

Arlig tillægs-
pension kr.

2.400
2.280
2.160
2.040
1.920
1ÆOO
1.680
1.560
1.500
1.440
1.380
1.320
1.260
1.200
1.140
1.080
1.020

960
900
840
780
720
696
672
648
624
600

Hvis en lønmodtager vel er indtrådt
i tillægspensionsordningen inden et
år efter dens ikrafttræden, men
ikke ved det 67. år har opnået en
til sin indtrædelsesalder svarende
medlemsanciennnitet, opnår han ret
til en forholdsmæssig andel af den
pension, som han ville have haft
ret til, hvis han havde opnået den-
ne anciennitet.
Udgør tillægspensionen efter den
således foretagne beregning min-
dre end halvdelen af mindstesatsen
i den ovenfor anførte skala, d. v. s.
mindre end '/2 af 600 kr. = 300 kr.,
bortfalder den.
Dette lyder jo lidt indviklet og
trænger til nærmere forklaring.
Først lidt om beregning af ancienni-
tet.
a. Maksimumsanciennitet
Den maksimale anciennitet er den
tid, der ialt er mellem medlemmets
indtræden i A.T.P. og medlemmets
67 års fødselsdag.
b. Anciennitetsår
Et anciennitetsår opnås af medlem-
mer, der ikke er fyldt 60 år ved
indbetaling i årets løb af bidrag for
11 måneder.
Et anciennitetsår opnås af medlem-
mer, der er fyldt 60 år ved ind beta-

ling i årets løb af bidrag for 9 må-
neder.
Et medlem kan dog ikke sammen-
lagt opnå større anciennitet end
maksimumsancienniteten.
Medlemmer, hvis anciennitetsår
svarer til deres ,~aksimumsancien-
nitet, får fra det fyldte 67. år al-
dersperision efter ovenstående ska-
la. Eventuelle overskydende måne-
der og dage giver ikke højere pen-
sion, idet der kun regnes med hele
år.
Eks.!. Et medlem, som ved indtræ-
delsen 'er' 60 år og' arbejder uaf-
brudt til sit 67. år, har 7 års mak-
simumsanciennitet, men derimod
9 år og 4 måneders anciennitetsår

7X12 mdr.
(nemlig 9 = 9'/3 år). Et

sådant medlem vil altså efter ska-
laen få kr. 780,- om året, fordi de
overskydende anciennitetsår ikke
kommer ham til gode.
Arbejder samme medlem fra sit 60.
år, til han er 65 år og 3 mdr., vil
han få samme beløb, fordi han ny-
der godt af, at der efter det 60. år
kun skal 9 mdr. til for at give et
anciennitetsår.
(5 år 3 mdr. = 63 mdr. 63/9 = 7
anciennitetsår.)
Medlemmer, hvis ancienniletsår er
mindre end deres maksimumsan-
ciennitet, får fra det fyldte 67. år
en forholdsmæssig andel af alders-
pensionen efter skalaen, dog giver
40 anciennitetsår altid fuld alders-
pensian.
Alderspension pr. år beregnes så-
ledes:

Alderspensionen =
anciennitetsår

maks imumsanc iennitet

X alderspension efter skalaen.

Det beregnede beløb afrundes til
nærmeste med 12 delelige krone-
beløb.
Eks. 2. Et medlem, som ved indtræ-
delsen er 49 år og arbejder uaf-
brudt til sit 62. år, har ved 67 års
alderen 18 års maksimumsancien-
nilet (67 -i- 49 = 18).
Anciennitetsår beregnes på følgen-
de måde:
Fra 49 til 60 kræves der kun indbe-
talinger i 11 måneder for at opnå
et anciennitetsår.
Fra 49-60 er der altså 11 bidragsår



= 132 bidragsmåneder, 132/11 =
12 anciennitetsår.
Fra 60 til 62 kræves der kun ind-
betalinger i 9 måneder for at opnå
et ancienntietsår.
Fra 60-62 er der altså 2 bidragsår
=' 24 bidragsmåneder, 24/9 =
2'6/9 år = 2 år, 8 måneder.
Det pågældende medlem vil såle-
des have ialt 14 år 8 måneder an-
ciennitet og vil kunne opstille føl-
gende regnestykke:

Alderspension =
14'/3 år (anciennitetsår)

18 (maksimumsanciennitet) X 1440

= kr. 1.173,33 (idet de 1440 er det
højeste, man kan få efter 18 års
anciennitet).
Det vil sige, at medlemmet får kr.
1.176,- pr. år (idet der rundes op
til et med 12 deleligt tal) fra sit
67. år.
Udgør alderspensionen under kr.
300,- efter den anførte beregning,
bortfalder den.

Af særligt hensyn til de lidt ældre
ansatte anfører vi nedenfor en ta-
bel over, hvad der kan opnås i
alderspension fra A.T.P., hvis man
er fyldt 60 år ved indtrædelse i
ordningen.
Når man fylder 67 år, skal man selv
begære alderspensionen udbetalt.
Vejledning og særlig blanket til
denne begæring kan afhentes i ban-
ker og sparekasser 'samt på kom-
munekontorer. Udskyder man be-
gæringen et halvt år, forhøjes pen-
sionen med 5 "lo, et års udskydelse
giver en forhøjelse på 10"10 og så
videre Iii 70 år, hvor pensionen for-
højes med 30"10. .

Enkepension
Enkepension tilkommer enken efter

.et medlem af tillæqspensionsord-
ningen eller en tillægspensionist,
forudsat at ægteskabet har varet i
mindst 10 år, og at afdøde havde
opnået mindst 10 års anciennitet.
Pensionen, der ydes fra enkens

-
fyldte 62. år, udgør halvdelen af
den pension, som ægtefællen mod-
tog ved dødsfaldet eller ville have
været berettiget til at modtage fra
sit fyldte 67. år. på grundlag af de
indtil dødsfaldet indbetalte bidrag.
- Hvis enken selv er lønmodtaqer
og"som sådan har ret tll vtlllæqs-
pensiqn til sin lid, kan ·liun, fra .slt
62. tilsit 67. årtippebæreenkepen-
sion e'fler sin afdøde mand og sam-
tidig fortsætte med indbetalingerne
til sin egen tillægspension.

Når hun fylder 67 år, og hendes
egen tillægspension bliver aktuel,
kan hun vælge mellem den af de to
pensionsformer, der giver hende
det største beløb~' men hun kan
selvfølgelig på den anden side kun
få enten enkepension eller. egen-
pension.

.Vi håber, at ovenstående forklaring
vil have kastet lidt lys over den
noget indviklede beregningsform.

2 3 4 5

Maksimums- Faktisk anciennitet Nødv, beskæftigelse ATP-pension
Alder ved anciennitet i år (9 mdr.s for at opnå den ved det fyldte 67. år

indtrædelse (67 -7- alder ved beskæftigelse giver under 3 anførte (Beløb under 300 kr.
indtrædelsen) 1 års 'anciennitet) anciennitet ('/12) bortfalder)

66 år 1 år 1 år 9 mdr. 600 kr. årlig

65 - 2 - 2 - 18 - 624 - -
- - 2 - 1 - 9 - 312 - -

64 - 3 - 3 - 27 - 648 - -
- - 3 - 2 - 18 - 432 - -
- - (3 - 1 - 9 - O - - )

63 - 4 - 4 - 36 - 672 - -
- - 4 - 3 - 27 - , 504 - -
- - 4 - 2 - 18 - 336 - -
- - (4 - 1 - 9 - O - - )

62 - 5 - 5 - 45 - 696 - -
- - 5 - 4 - 36 - 564 - -
- - 5 - 3 - 27 - 420 - -
r- - (5 - 2 - 18 - O - - )--
61 - 6 - 6 - 54 - 720 - -
- - 6 - 5 - 45 - 600 - -
- - 6 - 4 - 36 - 480 - -
- - 6 - 3 - 27 - 360 - -
- - (6 - 2 - 18 - O - - )


