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GULD TIL DANMARK
Vore idrætsfolk vandt igen de nordiske Philips-
mesterskaber, og festafdelingen scorede points
på Wivex

Hans Bang forsvarede de danske farver mesterligt
og vandt alle sine kampe i badmintonhallen.

Ubeskedent, men meget suverænt vandt de
danske idrætsfolk de nordiske Philips-me-
sterskaber, som afvikledes her i København
fra 25. til 27. maj. Dansk sejr er nær ved
at blive en tradition ved denne kappestrid
hvert andet år mellem kolleger fra Finland,
Norge, Sverige og Danmark. Siden 1965 er
traditionen kun blevet brudt i 1971, da sven-
skerne på hjemmebane vandt pokalen. Men
nu er den altså vandret til København igen.
Det var naturligt, at forventningerne var

spændte efter resultatet i Stockholm, men
optimismen var i behold fra starten, for der
var trænet ihærdigt i de tre discipliner:
Bordtennis, badminton og håndbold.

Standerhejsning til trompetfanfare
Stævnet indledtes fredag den 25. maj med
standerhejsning kl. 12. Gæsterne stod opstil-
let foran Industrigården, da det danske hold
i røde trænlrrqsdraqter marcherede op for-
an flagstængerne. Og netop som trompetfan-
farerne lød over pladsen, ankom finnerne,
der var forsinkede på grund af flystrejke, så
de kunne hilse det finske flag, som gled til
tops sammen med de øvrige nordiske.
Derpå fortsatte man inde i foredragssalen,
hvor idrætsforeningens formand, Preben
Laudrup, bød velkommen. Med særlig bag-
grund i finnernes sprogvanskeligheder op-
fordrede formanden alle deltagerne til at
lade et "Smil til hinanden" være den røde
tråd gennem hele stævnet. Det kunne alle
forstå.
Og parolen blev fulgt. Smilene lyste op både
da den varme danske mad blev indtaget i
repræsentationslokalerne på Industrigården,
da man om eftermiddagen afviklede de ind-
ledende kampe, og da man om aftenen tog
i Tivoli i små hold og hyggede sig sammen.

Wivex-fest til den store guldmedalje
Om lørdagen konkurreredes til hen på efter-
middagen. Efter et par fritimer hjemme på
Hotel Globetrotter mødtes idrætsfolkene til
middagen på restaurant Wivex, hvor de vi-

(fortsættes side 2)

Det danske hold i rød/hvide træningsdragter hejser de fire nordiske flag. I baggrunden står gæsterne
fra Finland, Norge og Sverige i civil.

Hver medarbejder, der går ind i flextidsordningen,
får udleveret sin egen nøgle, der stikkes ind i re-
gistreringsværket, som viser det samlede antal ti-
mer og minutter, man har været i arbejde siden
den 1. i måneden. Disse time- og minuttal kan
sammenlignes med en liste, der opsættes på si-
den af registreringsværket, og hvorpå man kan
se, om man "skylder" eller "har til gode".

NU INDFØRES
FLEXTID
Efter nogen tids forsøg i tre grupper
kan ordningen tages i anvendelse af.
funktionærer i andre dele af selskabet
Fleksibel arbejdstid har været et yndet sam-
taleemne i den senere tid, og forsøgene i
tre grupper er blevet fulgt med interesse. I
Miniwatt har resultaterne som tldliqere om-
talt i .Philiskopet" været yderst vellykkede,
og også laboratoriet for professionelt måle-
udstyr i Philips Radio og edb-system-afde-
lingerne blev udfaldet positivt.
De erfaringer, man har fra disse områder,
er baggrunden for, at der nu bliver adgang.
i de enkelte bifirmaer - eller i organisato-
risk sammenhængende grupper - til at eta-
blere flextids-aftaler, hvor disse ikke strider
mod selskabets interesse.

Medarbejderne registrerer selv arbejdstiden
Hvor flextid er gennemførlig, træffes afta-
lerne mellem medarbejderne og den lokale
ledelse. Medarbejderne registrerer selv den
præsterede arbejdstid, der inden for en ka-
lendermåned skal svare til den kontr aktliqe.
Hver medarbejder får stillet et registrerings-
værk til rådighed. Det går i gang, når man
stikker sin særkodede nøgle ind i værket,
og standser, når den tages ud.

Fixtid og flextid
For de medarbejdere, der ønsker at benytte
sig af dette tidbud, inddeles dagen i en fix-
tid og. en flextid. Den minimale fixtid, hvor
alle skal være på arbejdspladsen, kan fast-
sættes til kl. 9-15.
Flextiden kan f. eks. ligge mellem kl. 7 og 9
og mellem kl. 15 og 17.30, eventuelt juste-
ret i overensstemmelse med den kortere
arbejdstid fra 1. maj til 15. august.



GULD TIL DANMARK
Ved afslutningsfesten på Wivex kunne gæsterne foruden maden også nyde den dejlige udsigt til Tlvoh.

(fortsat fra side 1)
ste, at de også kunne feste til den store
guldmedalje.
Stig Westman, som var talsmand for det
svenske hold, glædede sig allerede til re-
vanchen i Helsingfors. Til foreningen i Kø-
benhavn overrakte han en smuk Orrefors
krystalskål. ,Finnen V. Austin glædede sig
over, at der var så mange damer med ved
stævnet. Han håbede på et gensyn i Helsing-
fors. Gaven fra Finland var en kobberplade
med en finsk høne som motiv. På det nor-
ske holds vegne takkede N. Wigaard for
godt kammeratskab og overrakte et banner.

Det nordiske Philips-samarbejde
Direktør Egon Hansen, der bragte den dan-
ske direktions hilsen til de festende idræts-
folk, talte om sprogforbistringen, der i al-
midelighed ikke forhindrer os nordboere i
at have glæde af at være sammen og sagde
derpå: - Næst efter os selv er der ingen, vi
holder så meget af som vore nordiske brød-
re og søstre. Vi kan såmænd godt unde
svenskerne at vinde en landskamp, når det
bare ikke er os, de vinder over. 'Men da vi
nu engang ikke selv kan slå Sverige, er
der ingen, vi hellere ser gøre det end nord-
mændene eller finnerne. Vi er en rigtig
brødre- og søstreflok. Vi vil gerne klø hin-
anden. Men andre skal holde fingrene væk.
Direktør Egon Hansen understregede også
betydningen af det nordiske samarbejde, der
inden for Philips foregår på idrættens om-
råde, og han sluttede: - Lad os forenes i hå-
bet om, at disse både nyttige og fornøjelige,
nordiske idrætsstævner og hele det vidt for-
grenede samarbejde mellem de nordiske
Philips-selskaber, såvel i arbejde som i fri-
tid, må leve videre i årene, der kommer.
Den danske idrætsforenings formand roste
holdene for velgennemførte kampe, hvor der
var blevet dystet bravt og med den rette
sportsånd. Laudrups opfordring til at fort-
sætte blev fulgt, ikke mindst på dansegul-
evt, som var besat til tidligt søndag morgen.
Underholdningen under middagen klaredes
i øvrigt af deltagerne selv, men der var dog
et organiseret indslag, hvor tilfældigt ud-
tagne gæster dannede et nordisk kor, der
sang for i et nordisk potpourri med bI. a.
"Battre og battre dag for dag" og "Så joller
vi ... " Det var yderst vellykket, og festaf-

Idrætsforeningens formand Preben Laudrup bød
velkommen til festen på Wiwex lørdag aften,

- Lad os håbe, at det skandinaviske Philips-sam-
arbejde må leve videre i årene, som kommer.
sagde direktør Egon Hansen.

delingen scorede da også mange points på
den storslåede afslutningsfest.
Søndagen var afskedens dag, hvor mange
nye Philips-venner igen måtte skilles efter
et vellykket nordisk stævne - men med
chance for at mødes igen om to år i Hel-
singfors.

Resultaterne
Resultaterne af kampene ved bordtennisbor-
dene, i badmintonhallen og på håndboldba-
nen var mere end tilfredsstillende efter Pre-
ben Laudrups mening. Der blev virkelig ydet
en god indsats.

TIL FINLAND
11975

Under sportsstævnet her i København drøf-
tede formændene for de fire nordiske
idrætsforeninger også det næste stævne.
Det er efter tur finnerne, der skal være vær-
ter, og der stiles nu efter, at begivenheden
henlægges til Helsingfors i foråret 1975.
Efter traditionen er det værtslandet, der
vælger første idrætsgren. Det blevoriente-
ringsløb, hvor der skal deltage to herrer og
to damer fra hvert land. Desuden blev fore-
slået fodbold, hvor hvert land stiller med
syv herrer, svømning med deltagelse af to
damer og to herrer, samt bowling med fem
damer på hvert hold.
Disse forslag skal nu endeligt diskuteres
og bliver fastlagt på et formandsmøde i Hel-
sinjfors i foråret 1974.

Bordtennis-mesterskaberne afvikledes i Je-
nagade, hvor Sverige, som altid er stærk i
denne disciplin, blev nr. 1 og Finland meget
overraskende nr. 2. Derefter fulgte Danmark
og Norge.
Badmintonkampene spilledes i ABC-hallen i
Markmandsgade. Her var det. danske hold
meget stærkt. Af 24 kampe tabte s kun to -
og deraf den ene til en finsk mesterspiller.
Sverige blev nr. 2 og Finland nr. 3. Når
Norge endte på fjerdepladsen, skal det ta-
ges i betragtning, at denne idrætsgren ikke
er særlig udbredt i Norge, hvor man for
eksempel ingen hal har til rådighed.
I håndbold var Danmark repræsenteret af
vort "gamle", vel sammentømrede damehold
- der var mobiliseret i dagens anledning -
tilsat et par nye Philips-piger, som også
spiller aktivt ude i andre klubber. Det var et
udmærket hold, som klarede sig fint og
vandt fortjent. Til kampen mellem Norge og
Sverige knyttede sig en stor forhåndsinter-
esse, idet svenskerne for knapt et år siden
slog Norge. I år blev resultatet en sejr til
Norge, men med det bemærkelsesværdigt
lave måltal 1-0. Det skyldes, at begge hold
koncentrerede sig om forsvaret.
Sammenlagt fik Danmark 14 points, Sverige
11, Finland 7 og Norge 4. I de enkelte disci-
pliner fordeler pointsgivningen sig således:
Badminton: Danmark 6, Finland og Sverige
hver 3 og Norge O. Bordtennis: Sverige 6,
Finland 4, Danmark 2 og Norge O. Håndbold:
Danmark 6, Norge 4, Sverige 2 og Finland O.

Henning Wael og Ove Sørensen ydede en god ind-
sats ved bordtennisbordet i kampen mod Norge.



SERVICE-CENTER
I HERLEV
Tirsdag den 19. juni åbnede Repax
A/S i Herlev sit 7. Philips Service-
Center - umiddelbart efter ti-årsda-
gen for etableringen af det første S-
Lager

I tirsdags, den 19. juni, åbnedes på Marie-
lundvej i Herlev det 7. Philips Service-Cen-
ter. Det er en kombination af det allerede
eksisterende serviceværksted og et nyindret-
tet selvbetjeningslager. Værkstedet er sam-
tidig blevet ombygget, så man endnu bedre
er i stand til at klare de krav, som f. eks.
det stadigt stigende salg af farve-TV stiller
til service-folkene.
Etableringen af det nye service-center skete
meget tæt på lO-årsdagen for åbningen af
det første S-Lager, som havde premiere den
6. juni 191)3. Det kom til at ligge i Lemberg-
gade på Amager og var det første europæi-
ske selvbetjeningslager for radiobranchen.
Det har siden dannet mønster for lignende
S-Lagre - ikke alene rundt omkring i. Dan-
mark, men også i adskillige lande i Europa.
Interessen har endda været så stor, at Phi-
lips-medarbejdere fra Afrika og Syd-Amerika
har været i København for at studere denne
aktivitet, og de har siden etableret vellig-
nende kopier i deres egne lande.
Et S-Lager er en selvbetjeningsforretning,
der henvender sig til forhandlere og service-
folk, der her mod kontant betaling kan opnå
en økonomisk fordel og en hurtig betje-
ning. Fra starten omfattede vareudvalget
rør, komponenter og nogle få apparater, men
i dag kan man tillige købe størstedelen af
vareprogrammet fra såvel Philips Radio AIS
som Philips Elapparat A/S.
I slutningen af 60'erne oprettedes det første
S-Lager i provinsen. Det var i Arhus, og si-
den er flere fulgt efter i Odense, Alborg,
Haderslev, Ringsted og Esbjerg. På samme
tid voksede behovet for at kunne yde en
bedre og hurtigere service på større produk-
ter som fjernsyn og hvidevarer, hvorfor S-
Lagrene blev udbyggede med værksteder.
Derved kunne Repax støtte forhandlerne, når
de ikke selv var i stand til at klare service
over for forbrugerne tilstrækkelig hurtigt.
Det er denne kombination af S-Lager og

FRU RUTH ØBERGS 2s-ARSDAG: Mødelokale C i
Jenagade var stuvende fyldt med gratulanter, da
underdirektør Hans H. Olsen tirsdag den 15. maj
udbragte et leve for dagens 25-års jubilar, fru
Ruth Øberg. Der blev råbt hurra og vinket meå
dannebrogsflag (billet herover). P. Thonning ove[-
rakte gaverne fra kollegerne. Det var den store
røde parasol og en transportabel kassettebåndop-
tager. Fra personaleforeningen PPR kom formand
W. Brinckmann med to lysestager, og idrætsfor-
eningen gratulerede med et smukt fad, der blev
overrakt af V. K. Nyberg. På billedet til højre ses
nogle af receptionsgæsterne ved gavebordet. Det
er ~fra venstre) Carl Johan Søndervang, Lizzie
Jensen, Liselotte Jamschek, jubilaren, Hans H.
Olsen og Anna Margrethe Jeppesen.

TAK
Det blev en dejlig dag. Tak, allesammen, for
nogle dejlige gaver.

Ruth Øberg

værksted, som har fået navnet "Philips Ser-
vice-Center" .
Kort tid efter sommerferien flytter S-Lageret
i Lemberggade til nye lokaler i den tidligere
lagerbygning i Jenagade, hvor det bliver
nabo til den nye personalebutik. De to bu-
tikker får fælles værksted, og S-Lageret ta-
ger samtidig navneforandring til Philips Ser-
vice-Center, som der så er otte af!

50.000 ekspeditioner årligt
Da S-Lageret startede i 1963 var det meget
få kunder, der i de første måneder fandt vej
til Lemberggade, og omsætningen var ret
beskeden. Men det er vendt. Sidste år kla-
rede man mere end 50.000 ekspeditioner.
Cirka 80 medarbejdere er i dag knyttet til
denne aktivitet.

TV-værkstedet i Herlev er blevet ombygget og udvidet ved etableringen af Service-Centret.

25 ÅRS JUBILÆUM

Henning Christensen Erik Frydendall

Carl Nielsen Jørgen Schmidt

Onsdag den 1. august: Repræsentant Carl
Nielsen, Philips Lampe AlS. Reception kl.
10.30 i demonstrations lokalet, Holmblads-
gade 133.
Onsdag den 1. august: Overassistent Jørgen
Schmidt, Philips Lampe AIS.
Torsdag den 2. august: Servicechef Erik Fry-
dendall, Repax AIS. Reception kl. 10.30 i
mødelokale C, Jenagade 22.
Torsdag den 16. august: Prokurist, kontor-
chef Henning Christensen, Philips Industri
og Handels AIS. Reception kl. 10.30 i møde-
lokale 416, Prags Boulevard 80.

-



Efter ankomsten til Danmark er de to store OB-
vogne til Telscan ved at blive klargjort ude på
Centrallageret i Glostrup.

TO STORE OB-VOGNE
TIL TELSCAN
TV-produktionsselskabet i Odd Fellow Palæet
starter nu storproduktion af forudindspillede
video-kassetter
Philips har leveret en meget stor del af det
tekniske udstyr til TV-produktionsselskabet
Telscan. For nylig afleveredes to store OB-
vogne (outside broadcast), der skal benyt-
tes til udendørs TV-optagelser. I den største
indgår de to først leverede af et nyudviklet
farve-TV kamera LOK 5. Den mindste af vog-
nene er udstyret med et transportabelt ka-
mera LOK 13.
Til Telscans tekniske central er desuden le-
veret et telecine udstyr, som kan overføre
dias samt 16 og 35 mm film til video-kasset-
ter. Til kopiering af kassetterne er installe-
ret en komplet kopi central, der kan køre 50
kopier ad gangen eller mere end 1.000 i
døgnet.
Telscan er' det eneste selskab her i Europa,
som er i stand til at klare en så stor pro-
duktion. Firmaet opfatter sig som et "elek-
tronisk bogtrykkeri", idet man i første om-
gang satser på at producere efter ordre.
Man er dog også begyndt på egne produk-
tioner med nyhedsprogrammer for søfolk og
forskellige prøveprogrammer.

Ved en receplion i Odd-Fellow Palæet, der er Tel-
scans domicil, præsenteredes bI. a. det nyudvik-
lede farve-TV kamera LDK 5, der både skal be-
nyttes i OB-vogne og i studie. Til stede ved præ-
sentationen var bI. a. direktør Egon Hansen og af-
delingschef J. Skjold Sørensen (som har ansvaret
ior leveringen af Telscan-projektet) - her i sam-
tale med direktør Leif Wagel fra Telscan (til
højre).
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112 PAR HA.~)VIELQt SIG TIL
SOMMERTURNERIN"G I BRIDGE
Spilles i juni og august i kantinen Jena-
gade

Traditionen tro arrangerer Philips igen i år
'en sommerturnering for medlemmer af Kø-
benhavns Firma Idræts Union. Den meget
populære bridgeturnering holdes i kantinen
i Jenagade, og der er tilmeldt 112 par, hvil-
ket er rekorddeltagelse. Der spilles to gange
i juni og tre gange i august.
Bridgesæsonen i Philips bridgeafdeling slut-
tede den sidste onsdag i april med en me-
get vellykket fest. Her blev præmierne for
såvel parmesterskab som holdturnering ud-
delt.
Philips-parmesterskabet blev vundet af Ruth
Jespersen-Karen Larsen og holdturneringen
af Elisabeth og Sjef van der Heijden-Knud
Leth Rasmussen og Finn Gall. Den af Ernst
Pedersen udsatte vandrepokal "Mester-
pointspokalen" blev sikkert hjemført af Bern-
hard Henriksen.

Den nye bridgesæson starter 5. september
Nye medlemmer er sammen med ægtefælle
eller forlovede velkomne i bridgeafdelingen.
Den nye sæson starter onsdag den 5. sep-
tember. Der spilles hver onsdag kl. 19.15 i
kantinen i Jenagade .. Ring til undertegnede
i Miniwatt, telefon 69 1622, lokal 59, og få
nærmere oplysning.

Knud Leth Rasmussen

895 TEKNIKERE pA
FARVE-TV KURSUS
De fleste af Danmarks farve-TV teknikere
mødte op, da Repax' kursusafdeling i maj og
juni præsenterede teknikken bag det nye
farve-TV apparat, hvis chassis har fået be-
tegnelsen "K9".
Kursot blev holdt som en-dages kurser rundt
i landet, og her blev alle kredsløbene i det
nye chassis beskrevet, ligesom man gen-
nemgik servicebogen med diagrammer, ju-
steringsforskrifter og fejlfindingsmetoder.
Meget kan læres på en dag, men Repax-in-
struktørerne L. Møller. Madsen og B. Vessel
er bange for, at noget af det hurtigt vi I bi ive

Tre frimærkesamlere studerer interesseret en før-
stedags-kuvert, der udsendtes i anledning af
D.S.B.s 100 års jubilæum i 1947: Fra vensire
montrice Inger Larsen, monirice Olga Zacho og
E. SchwanenflUgel.

MØNTER OG FRIMÆRKER
Foredragsserie til efteråret om kvalitetsbe-
dømmelse af frimærker

Når Philips Numismatiker og Philatelist For-
ening efter sommerferien lægger ud med
mødevirksomheden igen, bydes der bI. a. på
en foredragsserie om samling, opsætning og
kvalitetsbedømmelse af frimærker.
Det blev vedtaget på mønt- og frimærke-
samlernes generalforsamling tirsdag den 8.
maj. Her genvalgtes E. Schwanenfluqel og
Helmuth Jensen. Peter Clemmensen blev ny-
valgt til bestyrelsen. Sv. Nielsen blev revi-
sor.
Fru Fiurendal, der i. mange år har været
dublet-leder, havde på grund af manglende
tid ønsket at blive fritaget for denne post;
som b lev overtaget af Preben Olsen.
På generalforsamlingen blev det besluttet,
at kontingentet er 4 kroner pr. måned for
det kommende år. Man enedes tillige om at
købe ekstra oversø-kataloger.
Til stor glæde for de tilstedeværende med-
lemmer blev der ved generalforsamlingen
trukket lod om mange fine årspræmier, så-
som ,,5 kr. posthus", frimærker med re-
klamevedhæng og "Nordens svaner".

glemt igen. Derfor har de udarbejdet et kom-
pendium, som blev udleveret til deltagerne.
De kan heri meget hurtigt få genopfrisket
deres viden, når behovet opstår.

Serviceinstruktør L. Møller Madsen i færd med en teknisk. gennemgang af det nye farve-TV chassis.
Her udpeger han netdelen for interesserede teknikere.

PHILIPS TRYK


