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Första kabeln klar
för Saudi-Arabien
KONTAKTEN (Piteå). Den första kabelleveransen från dotterbolaget Sieverts Kabelverks Piteåfabrik till storprojektet i Saudi-Arabien
lastades fredagen den 21 april på långtradare för transport till Göteborgs hamn. Kabeln forslas därifrån med båt direkt till Saudi-Arabien.
— Vi har hållit tidsschemat, sä- bär att arbetet till allra största
ger disponent K-E Wallin. Men delen består av övervakning.
det hade varit mycket besvärligt
Här har vi alltså ett exempel
utan en nyanställning på cirka på att Saudi-Arabien-ordern för35 personer. Vi har även infört 3- anlett nyanställningar och det
skift så att vi även i fortsättning- gäller också för kabelverket i
en ska kunna klara av våra åta- Hudiksvall, där ett 90-tal persoganden. Tillverkningen är av ner anställts.
processindustrityp, vilket inneDen här första leveransen

Kabeln ELLALPL-V är en komplicerad tillverkning och innehåller
ett flertal isolerande lager, därav de många bokstäverna i kabelbeteckningen. Här läggs en fuktbarriär på av Hans Lundgren (t v) och
Eje Eliasson.

Jämnt fördelad

PERSONALNEDGÅNG
inom koncernen
Inom Ericssonkoncernens telefonifabriker är antalet kollektivanställda nästan exakt detsamma i Sverige och i utlandet. Vid
årsskiftet jobbade alltså hälften,
d v s 11 000 i den svenska delen
av koncernen och lika många i
den utländska.
Kuriöst nog var situationen
exakt densamma i maj 1975, då
siffran var 15 150 i Sverige och
15 150 i utlandet. Nedgången i
personalantalet är alltså så
jämnt fördelad som tänkas kan.

från Piteå lastades på fem långtradare med släp med destination Göteborg. Kabeln vidarebefordras därefter med båt direkt
till en hamn i Saudi-Arabien. Kabeln, som är av tre huvudtyper,
vägde 144 ton, hade en längd av
279 kilometer och låg på 285 kabeltrummor med en största diameter av 2 meter.
För Piteåfabrikens del startade produktionen andra veckan i
februari efter ett intensivt förberedande arbete. De första färdiga kablarna slutkontrollerades
sex veckor senare.
Första trumman helt klar för
leverans bestod av kabeltypen
ELLALPL-V. Den är speciellt
konstruerad för att stå emot de
besvärliga klimatologiska förhållandena i Saudi-Arabien med
mycket stora temperaturskillnader mellan natt och dag. Finfördelad sand och insekter är
andra omständigheter som man
måste ta hänsyn till.
Inte mindre än sju lager av
varierande slag isolering skyddar de 10 paren ledningar i kabeln. Bland annat ingår en fuktbarriärmantling som består av
ett fiber ty g som pudrats med guar (sojamjöl) och försetts med
en folie av polyeten-aluminiumpolyeten och därpå en kraftig
polyetenmantel. Se bild! (Jarl
Sundkvist, PÅeC).

2,5 miljoner ERICOFON
År 1956 kom LM Ericsson
med en sensation —
ERICOFON, den första telefonapparaten i ett stycke.
Den blev snabbt populär
och tillverkas än i dag i betydande antal framförallt
till kunder i utlandet.
Totalt har sålts drygt 2,5
miljoner ERICOFON över
hela världen. Apparatens
tio-i-topp-lista ser ut så här:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

USA
Sverige
Italien
Danmark
Norge
Schweiz

733 200
657 800
206 300
104 300
90 100
82 100

7)
8)
9)
10)

Kanada
Mexiko
Finland
Brasilien

ERICOFON, modell 500.

44 800
30 500
27 300
22 600

Den här trumman innehåller specialkabeln ELLALPL-V. Och det är
den första färdiga kabeln från SKV:s Piteåfabrik för Saudi-Arabienprojektet. Det var ett historiskt ögonblick och förevigades därför.
Från vänster ses Ruth Söderberg, Christian Hällgren, Tor Hakalax
(arbetsledare) samt Roland Almquist (produktionschef).

AKE - stationen i Tumba
fyllde 10 år under april
Den 21 april blev det 10 år sedan
den första AKE-stationen i Sverige inkopplades, och det var i
Tumba.
Stationen invigdes högtidligen
den 10 juni 1968 och betjänar i
dag cirka 96 000 abonnenter, dvs
maximalt vad systemet klarar.
Under 1980 skall stationen ersättas av en AXE-station.

Tumbastationen rönte på sin
tid lika mycket intresse som
AXE-stationen i Södertälje och
besöktes flitigt fram till 1975 av
gäster från när och fjärran.
Bland de mera prominenta kan
nämnas kung Gustaf Adolf,
prins Bertil och Earl Mountbatten of Burma, som en aprildag
för 10 år sedan tillsammans tittade på stationen.

BOLAGSSTÄMMA
den 6 juni 1 9 7 8
LM Ericssons bolagsstämma
hålls klockan 16.00 i Sal 500 i
Stockholmsmässans konferensdel, Mäss vägen 1, Älvsjö.
Aktieägande medarbetare är
välkomna deltaga i stämman. Anmälan måste vara hos LME senast klockan 16.00 torsdagen den 1
juni 1978.
Kupong för anmälan återfinns
på sista sidan.
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Fältförsök 1980
med bildtelefon
Utvecklingsarbetet på bredbandkommunikation, där bildtelefonen är en terminalutrustning, har
inte upphört. Det säger Lars-Olof
Norén på LME.s direktionsavdelning för teknik och utveckling.
Avsikten är bland annat att o m
två år göra ett större fältförsök
med
bildtelefoni
tillsammans
med televerket.

V

' i har idag bra fungerande bildtelefoner, som också används för
olika specialtillämpningar både inom
och utom koncernen. Vi har därför
beslutat koncentrera det fortsatta utvecklingsarbetet på en bredbandsväxel med sikte att tillsammans med
televerket göra ett fältförsök 1980
med bildtelefoni. Avsikten är framför
allt att utröna vilka tjänster abonnenterna har behov av. Denna kartläggning ger oss och televerket underlag
för ett deltagande i det internationella
standardiseringsarbetet inom CCITT,
vilket måste genomföras innan bildtelefonin kan bli accepterad och spridd.
Samtidigt ger det oss också underlag
för att ta fram verkliga produkter inom området.
Skälet till att vanliga telefonväxlar
inte kan användas utan att speciella
bredbandsväxlar krävs är helt enkelt
det att bildtelefonin i sin nuvarande
form kräver en betydligt större bandbredd än vad som kan överföras på

NORTH ELECTRIC TILL ITT
Vårt tidigare amerikanska dotterbolag, North Electric har
från årsskiftet förvärvats av
ITT. Bolaget köptes från LME
för ett antal år sedan av United
Telecom och avyttrades nu till
ITT.
ITT och United samarbetade
för övrigt i ett gemensamt anbud i Saudiprojektet, som ju
vanns av LME-Philips-Bell Canada.
OLOFSTRÖMSFABRIKEN,
LME
Personalchefen vid LME-fabriken i Karlskrona Edvin Olofsson
b i - utsetts till platschef vid
LME:s fabrik i Olofström.
Tjänsten bar varit vakant.

en normal telefonikanal, 1 200 telefonikanaler för ett bildtelefonsamtal.
Inom det digitala halvledarområdet
sker för närvarande en mycket snabb
utveckling och vi räknar därför med
att om några år kommer LSI-komponenter att finnas, vilka genom avancerad signalbehandling ekonomiskt
möjliggör väsentliga bandbreddsbegränsningar, något som vi följer med
stort intresse.
En konsekvens av det stora bandbreddsbehovet för bildtelefoni och
andra bredbandstjänster är ju också
att
abonnentledningsnätens
och
transmissionssystemens överföringskapacitet väsentligt måste ökas, om
dessa tjänster skall få en bredare
spridning.
Lösningen på detta problem ligger i
fiberoptiska system, där informationen överförs med ljus genom hårstråtunna glasledare istället för med elektriska signaler på metalliska ledare.
Inom detta område har vi som bekant
sedan några år tillbaka ett brett utvecklingsarbete på gång och här räknar vi med att göra ett första fältförsök 1979.
Sammanfattningsvis är det således
knappast korrekt att påstå, att vi inte
fortsätter satsa på utveckling inom
bildtelefoniområdet. Samtidigt är det
ju karakteristiskt för allt utvecklingsarbete att detta dynamiskt förändras
allt efter som resultat uppnås och nya
möjligheter skapas genom upptäckter inom andra områden.

Platschef vid LME.s fabrik i Olofström är Edvin Olofsson.

Utlandstjänst
Följande personer har påbörjat
kontraktstjänstgöring i SaudiArabien:
Manfred Buchmayer, technical manager för Philips—LM
Ericsson Joint Venture; Sune
Larsson, quality and acceptence
manager för Philips—LM Ericsson Joint Venture; Börje An-

NYCKELDATA
för Ericssonkoncernen
Med jämna mellanrum ger LME: s informationsavdelning(Db) ut ett blad med uppgifter om koncernens omfattning i olika sammanhang, så kallade nyckeldata. Ett aktuellt blad har just färdigAntal anställda
Därav i Sverige
Fakturering
Fakturering utanför Sverige
Aktiekapital
Antal aktieägare
Antal produktionsenheter
Sverige
Totalt tillverkas LME-produkter
(utanför Sverige) i
Egna fabriker i
Samägda fabriker i
Licenstillverkning (fabriker
där LME saknar ägarintresse) i
Antal dotter- och
samarbetande bolag
Antal länder med dotteroch samarbetande bolag
Antal länder med agenter
eller annan representation
Koncernen är verksam i
Koncernens största marknader

Forskning och utveckling

dersson, coordination engineer
för Philips—LM Ericsson Joint
Venture; Bo Göransson, head of
section "training" för Telefonaktiebolaget L M Ericsson Saudi
Arabia Branch: Carl-Erik Sandehult, switching engineer för
Philips—LM Ericsson Joint
Venture; Olle Näslund, training/maintenance engineer för
Philips—LM Ericssons Joint
Venture; Bertil Britting, inventory control engineer för Philips—LM Ericsson Joint Venture; Torgny Nyström, quality
and acceptence engineer för
Philips—LM Ericsson Joint Venture.
Sten Serenander har återkommit från kontraktstjänstgöring i
Brasilien och tjänstgör nu som
V/PC.
Alfred Svensson har återkommit från kontraktstjänstgöring i
Spanien och tjänstgör på avd
Dfl.
Bertil Magnusson påbörjade
under mars kontraktstjänstgöring som nätchef i Libyen.
Rolf Spjut tjänstgör på kontrakt i Libyen som nättekniker.
Åke Rosberg påbörjade i slutet av mars kontraktstjänstgöring i Curacao som chef för nätarbeten.

LM-are SIFEOordförande
överingenjör Janne Blohm
(LME/TGC) har valts till ny
ordförande i Svenska ingenjörsföreningen för individuell ekonomi och organisation, SIFEO
Han efterträder professor Robert W Grubbström vid Tekniska högskolan i Linköping.

ställts. Den enda förändringen som gjorts gäller
siffrorna för antal anställda och faktureringen
som nu är för 1977. De tidigare siffrorna för 1976
återfinns inom parentes.

Ca 65 000 (ca 70 000)
Ca 27 000 — inom moderbolaget ca 20 000 (ca 28 000 resp ca
22 000)
7 833 Mkr (7 312)
6 549Mkr(6 132)
1089 Mkr
Ca 130 000 — över 3/4 av aktierna i svenska händer
36 på ett 30-tal orter
23 länder
Argentina, Australien, Brasilien, Colombia, Danmark, Ecuador, Finland, Frankrike, Holland, Irland, Italien, Malaysia
Mexiko, Spanien och Venezuela
Australien, Brasilien, Danmark, England, Frankrike, Iran
och Norge
Australien, Danmark, Egypten, Jugoslavien, Polen, Ungern,
USA och Venezuela
85 av vilka ett 15-tal Sverige
35
Över 80
Över 100 länder
Sverige
Australien
Brasilien
Colombia

Danmark
Finland
Holland
Italien

Mexico
Norge
Spanien
Storbritannien

Årlig insats motsvarar ca 8 procent av faktureringssumman

Teleexpo i Birmingham
1 SAUDI ARABIA AXE in SPAIN

LM Ericssons samarbetande bolag i England, som heter ThornEricsson Telecommunications, deltog tillsammans med LME i en
stor telekommunikationsutställning i Birmingham i början av april.
Utställningen besöktes av närmare 10 000 besökare, bland annat
Hertigen av Kent, som f ö nyligen gästade LME vid Telefonplan.
Ett par representanter för telefonväsendet i Saudi-Arabien återfanns bland de som speciellt intresserade sig för LME:s nya telefonsystem AXE och AXB. Här ses de tillsammans med några LM-are
titta på en reed-väljare för AXE. Från vänster: Lars-Åke Andersson
(X/YxaC), telefondirektör Ahmed Mohdir, Nils Tengberg (DB),
Hans Augustinsson (X/YC) samt vice kommunikationsminister Suleiman Ghandourah.
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Viktigt för invandrare och svenskar i utlandstjänst

Socialavtal tryggar
pensionsrättigheterna
Ett nytt socialavtal har undertecknats mellan
Sverige och Jugoslavien. Det ger bl a jugoslaviska invandrare bättre rättigheter inom det
svenska folkpensionssystemet. Avtalet skall
ses som ett led i det intensiva förhandlingsarbete som bedrivs med sikte på att förbättra
utländska medborgares ställning i det svenska socialförsäkringssystemet och de svenska
medborgarnas ställning i utländska system.
KONTAKTEN finner det angeläget att informera om sådana här nyheter eftersom
Ericssonkoncernen har många medarbetare
som invandrat till Sverige och en betydande
grupp svenskar som arbetar i utlandstjänst.

RÄTTEN TILL
SJUKVÅRD
Socialavtalen reglerar också
rätten till sjukvård för olika
PENSIONEN
grupper. Med vissa länder, bl a
VIKTIGAST
Västtyskland och Österrike, har
Den viktigaste uppgiften med man för turister och andra tillsocialavtalen är att trygga pen- fälliga besökare löst problemet
sionsrättigheterna för invandra- så att de vid tillfällig sjukdom i
re i Sverige och för svenska stort behandlas på det sätt som
medborgare utomlands. Sverige sjukförsäkringssystemet i det
har här kommit fram till en mo- aktuella landet behandlar sina
dellösning som kan tillämpas egna försäkrade. Genom de oligentemot så gott som alla länder ka sjukvårdsstrukturerna leder
som är aktuella.
detta — som i fallet Österrike —
Avtalet innebär för utländska till att fri vård fullt ut kan garanmedborgare, sorr är bosatta i teras endast den som vänder sig
Sverige, att de efter en > iss vän- till den offentliga vården i lantetid — för ålderspension 10 år — det. Med andra länder ger avtablir helt likställda med svenska len turisterna rätt till vård till
medborgare vad avser rätt till särskilda självkostnadstaxor.
folkpension.
Sådana förmåner som fri hemInvandrare som återvänt till resa vid sjukdom och exklusiva-

Dussinet fullt
AXE-kunder
Venezuela blev det tolfte landet
som nu beslutat införa AXE i sitt
telefonnät. Den statliga teleadministrationen i landet, CANTV,
har beställt en lokalstation på
5 000 linjer för Caracas. Stationen får digital gruppväljare och
kan betecknas som en provstation som förvaltningen önskar
utvärdera innan den går vidare i
moderniseringen av telefonnätet.
AXE är nu introducerat i
Australien, Finland, Frankrike,
Danmark, Holland, Kuwait,
Saudi-Arabien, Spanien, Panama, Jugoslavien och Sverige.
Dessutom har telex (datanätssystemet AXB) sålts till Danmark, Panama, Finland, Sovjet,
Norge, Spanien, Jugoslavien och
Sverige.

Helelektroriiskt
bokningssystem
LME har från televerket erhållit
en order som avser leverans och
installation av ett antal helelektroniska boknings- och informationssystem till ett värde av cirka 30 miljoner kronor. Utrustningarna kan användas för
tjänster av typ biljettbokning,
annonsmottagning, felbyrå etc.
De första systemen är avsedda för televerkets serviceorganisation för försäljning, drift och
underhåll med början i Göteborg, Malmö och Stockholm.
Detta system har utvecklats
av dotterbolaget LM Ericsson
Pty Ltd (EPA) i Australien. Tillverkningen kommer huvudsakligen att ske där, men en inte obetydlig del av utrustningen kommer att tillverkas i Sverige. De
första leveranserna kommer att
ske redan under våren 1979.
Intresset för det nya bokningssystemet är stort i hela världen,
inte minst från flygbolag, resebyråer, försäkringsbolag, vadhållningskontor samt larm- och
underhållscentraler.

sina hemländer får däremot en
folkpension utbetald i hemlandet
som står i relation till den tid de
arbetat i Sverige. Den som arbetat exempelvis 10 år i Sverige
får en tredjedelspension utbetald i hemlandet. Rätten till ATP
på i stort sett samma villkor
som svenska medborgare har invandrare redan nu utan särskilda socialavtal.

En helsida om
Ericsson Group
>?1
'Pyramiderna
Den här annonsen på arabiska
har nyligen varit införd på en
helsida i Al-Ahram, som är den
stora tidning i Egypten som benämns "halvofficiell" av telegrambyråerna. Tidningens huvud visar bland annat tre pyramider över vilka texten Al-Ahram står på arabiska. Därav
dras den korrekta slutsatsen att
ordet betyder "pyramiderna".
LM Ericsson talar i annonsen
om att man är ledande leverantör av telekommunikationsutrustningar inom arabvärlden
med bland annat order på över
en miljon telefonlinjer och med
uppdrag att bygga moderna
elektroniska växelsystem i
Egypten, Kuwait och Saudi-Arabien. Ericssongruppen har också tillsammans med den egyptiska förvaltningen etablerat en
fabrik för tillverkning av växlar
och telefonapparater, upplyser
annonsen om.
Ovanför LME-märket finns en
tabell som redovisar antalet lokala linjer och trunklinjer som
är installerade och som finns i
order i de nio arabländerna
Egypten (ARE), Algeriet, Kuwait, Libanon, Libyen, Marocko,
Saudi-Arabien. Oman och Tunisien. Det är talande siffror i ta-'
hellen, eller hur?

överst i den här spalten står LM
Ericsson på arabiska.

re privatläkarvård som vanligtvis täcks av de vanliga reseförsäkringarna kan inte garanteras
genom socialavtal. Reseförsäkringarna har därför inte spelat
ut sin roll.
För invandrares familjemedlemmar som stannat kvar i hemlandet säger socialavtalen —
däribland det nya svensk-jugoslaviska avtalet — i allmänhet
att de skall vara sjukförsäkrade
i den offentliga försäkringen i
hemlandet. Även pensionärer
skall vara sjukförsäkrade i bosättningslandet.

FLER NYA
AVTAL KOMMER
Nya socialavtal kommer inom
kort att undertecknas med
Frankrike, Grekland, Portugal
och Turkiet. Senare kommer
nya avtal med Italien och Spanien att ingås. Förhandlingar
pågår dessutom om revision av
de äldre socialavtalen med
Schweiz och Storbritannien liksom av den nordiska trygghetskonventionen som reglerar de
sociala trygghetsfrågorna inom
Norden.
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Koncernmästerskap

Ericssonkoncernens första mästerskap i squash samlade 26 herr a r och 10 damer som gjorde upp
om titlarna veckoskiftet 1—2 april i Borås squashhall. Tre mästare skulle egentligen koras,
• men oldboysklassen samlade endast två deltagare (båda från
Karlskronafabriken),
varför
KCM-värdigheten slopades.

Suverän
koncernmästare
i
squash blev Mats Holmlin från
LME/HF (X/PxC). I finalen
slog han enkelt Peter Carlsson
från SRA/Kista.

Reneé Mauritzon, SRA/Kista
(Evk), blev squash masta rinna
efter att ha finalbesegrat topprankade Eva Clark från LME i
Mölndal. Reneé spelar nu allsvenskt sedan hennes lag Roslagen SRC vunnit division II.

Sanna Karmborg vid LME:s
Kristianstadsfabrik har fått
1 300 kronor för ett förslag att
bl a vända på tidkortet vid
många in- och utstämplingar.
Detta ger stora tidsvinster framförallt vid stansningen hos lönekontoret.

vid min broders och farbroders,
Bertil Lundmark, f d DptpC,
bortgång
Syster samt brorsbarn
vid min makes och faders, Tage
Kinnvall, f d BO/GokC, bortgång
Sonja Kinnvall Peter

Anmälan till stämman
Anställda som ä r aktieägare och vill delta i 1978 års ordinarie
bolagsstämma den 6 juni 1978 klockan 16.00 i Stockholmsmässans lokaler i Älvsjö anmäler sig genom att fylla i nedanstående kupong och sända den till: LM Ericsson, HF/Djs, 126 25
Stockholm. Internt är adressen: LME/HF/Djs.
Kupongen måste vara Djs tillhanda senast den 3 juni 1978
klockan 16.00.

3) Per Johansson. LME/BS.
(Slog Lars-Ake Dahlberg, LME/
BS, med 3—1 i match om tredje
pris).

2) Eva Clark, LME/MÖ. ( 3 - 0
Gunilla Nilsson, LME/VY; 3 - 0
Lisbeth Ohlsson, LME/BS, i semifinal).

vid min makes och vår faders,
Rune Kruseborn, X/Cs, bortgång
Ingrid och barnen

Aktieägande anställda

2) Peter Carlsson, SRA/Kista.
.(Slog Per Johansson, LME/BS
med 3—1 i semifinalen).

Damer
Koncernmästarinna:
Reneé
Mauritzon, SRA/Kista. (3—0
Helvi Stenberg, LME/BS; 3—0
Leena Ryytty, LME/BS och 3—1
i finalen mot Eva Clark, LME/
MÖ).

Här omnämns förslag på minst
Födelsedag
1 000 kronor.
Lindström, Axel, X/Iss
Bo Johansson, Rifa/Gränna;
Pettersson Alex, KK/T/Enf
1 000 kronor — minskning av
Persson Rune, KK/T/Ril
trådlängd på kondensator.
Gösta Axelsson, Rifa/Gränna;
1 817 kronor — nytt packnings- Pension
förfarande av kondensator.
Ljunggren Rut, MÖ/MI/Vmf
Lars Stahre, SRA/Kista; 3 000
kronor — förstärkning av kabel- Klötzing Horst, CL/Lhe
Hansson K G, PJ/X/IC
sko på antennfäste.
Eriksson John, KK/ Vt 772
Gustav Andersson, SRA/KisEdlund Nils, Dru
ta; 2000 kronor — ändring av
provnings- och trimningsförfarande på utrustning till LME i
Vänligt deltagande
Mölndal.
Åke Olofsson, SRA/Kista;
1 600 kronor — rabatt vid bensin- vid min makes, Allan Brohlin,
och dieselkcp till SRA:s bilar BO/Gev-HF/Ivb, bortgång
Britta Brohlin
med Shells kreditkort.
Ove Björklund, SRA/Kista;
1 000 kronor — förslag till ändra- vid min makes, Israel Leopold
de provningsrutiner på kretsar Obrin, f d V/P, bortgång
Sara Obrin
och för slutprovning i automat.
vid min makes, Axel Hallberg,
f d X/A, bortgång
EtelKällberg

RESULTAT
Herrar
Koncernmästare: Mats Holmlin, LME/HF. (2—0 Stefan
Myhrén, LME/MÖ; 3—0 Urban
Larsson, LME/MÖ; 3—0 LarsÅke Dahlberg, LME/BS och 3—0
i finalen mot Peter Carlsson,
SRA/Kista).

4) Lars-Ake Dahlberg, LME/
BS, 5) Urban Larsson, LME/
MÖ 6) Rudi Omholt, LME/HF,
7) Bengt Pettersson, LME/HF,
8) Gunnar Salnäs, LME/KA, 9)
Stefan Myhrén, LME/MÖ, 10)
Kent Collerud, LME/HF.

Informationstidning
för LM Ericsson
med dotterbolag

Belönade
förslag

i squash

SRA-flicka vann över
allsvenska Eva från Mölndal

Den tidigare klubbaktive Mats
Holmlin från LME/HF stod i en
klass för sig tävlingen igenom
och slog enkelt Peter Carlsson
från SRA i Kista med 3—0 i finalen.
Bland damerna återfanns en
av Sveriges 30 bästa squashflickor, Eva Clark från LME i Mölndal. Hon spelar för Göteborgs
SRC i allsvenskan. Den sensationen inträffade att hon blev slagen av SRA:s Reneé Mauritzon i
finalen med 3—1. Men det ä r ingen " s k a m " att förlora mot Reneé. SRA-flickan spelar i Roslagen SRC, som vann division II
och nu gått till allsvenskan. Reneé har också kommit in på rankingplats i gruppen under Eva
Clark.
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Endast två oldboys ställde upp och det var ovanstående två spelare
från LME:s Karlskronafabrik. L-E Alexandersson ( t v ) slog Sverker Lindberg med 3^-0 i "finalmatchen".
3) Lisbeth Ohlsson, LME/BS,
4) Leena Ryytty, LME/BS, 5)
Anna Fagerström, LME/BS, 6)
Aniola Nilsson, LME/VY, 7)
Helvi Stenberg, LME/BS, 8)
Gunilla Nilsson, LME/VY, 9)
Viola Sohtell, LME/MÖ, 10) Ansa Siltala, LME/BS.

Herrar " P l a t e "
1) Sören Bylund, LME/VY, 2)
Peter Cuxon. LME/MÖ. 3) Göran Karlsson, LME/OH, 4) Rolf
Fagerlund, LME/VY.

PIMPELTAVLING
Ar be tsledarna vid LME: s fabrik
i Söderhamn har "pimplat" på
Lillbosjön mellan Järvsjö och
Delsbo. Idealväder med fem kilo
fisk totalt på vågen.
I damklassen segrade Sigrid
Mårtensson, 485 gram, före Siv
Sundberg, 270 gram.
Herretta blev Erik Sundberg
med häftiga 1 650 gram och tvåa
Berth Jägeving, 440 g r ä m d ) .
Flickan Monica Djerfh hivade
upp 265 gram och brodern Thomas 345.

REDAKTIONSOMBUD:
BORAS Georg Skoog • HUDIKSVALL Ulf Mickelsson • INGELSTA Karl-Ulrik Nilsson • KARLSKRONA Barbro Westermark • KARLSTAD Thomas Sigfridson • KATRINEHOLM Göran Lindberg • KRISTIANSTAD Gunnar Holm • OSKARSHAMN Lars-Erik Enarsson • SÖDERHAMN Rune Kjellberg • VISBY Bo Andersson • ÖREBRO Nils Brewitz • ÖSTERSUND Håkan Sjölander • MÖLNDAL Lars Köhier • PITEÄ Jarl Sundkvist • LMS/TYRESÖ Thord Andersson • RIF/KISTA Erik Heidebäck •
SKV/SUNDBYBERG Sven Mindus • SKV/ÄLVSJÖ Hans Nordengren • SRA/KISTA Hans Larsson • TCN/NYKÖPING Hans Segnestam

