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Personalebladet 
NORDEN=0B$ 

udgives af 
Maskinfabrikken NORDEN 
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Ansvarsh. redaktør 

Hans Nielsen 

Redaktionsudvalg 

Peder Christensen 
Tage Hansen 

Peder Hølst Larsen 
Hans Nielsen 

Redaktionssekretær 

Edel Frederiksen 

Stof kan offentliggø- 
res under mærke, men 
redaktøren skal kende 
indsenderens navn og 
afdeling. 

Eftertryk med kildean- 
givelse er tilladt   

Fornyelse indefra 
For NORDEN - som for 
andre danske fremstil- 
lingsvirksomheder - 
er fremtiden afhængig 
af ledelsens og med- 
arbejdernes evne til 
at udnytte og tilpas- 
se sig de stadig æn- 
drede ydre vilkår. 

Det betyder, 

at man opmærksomt må 

følge og drage nytte 
af den teknologiske 
udvikling med dens 
mange muligheder for 
fornyelse og øget 
konkurrencekraft. 

at man løbende har et 
Kritisk blik på frem- 
stillingsmetoderne i 
bredeste forstand. 

at man til stadighed 
EF villig til at til- 
rette organisationen 
og ændre vanemæssige 
skel, hvor dette er 
nødvendigt for at op- 
nå en bedre konkurren- 
ceevne. 

Høj produktivitet og 
lønsomhed afhænger af 
et harmonisk samspil 
mellem virksomhedens 
forskellige afdelin- 
ger, administration, 
salg og produktion, 

Fremtidens forhold 
vil kræve, at virk- 
somheden bliver endnu 
mere fleksibel, end 
tilfældet er i dag. 
Det vil naturligt in- 
debære, at medarbej- 
derne i samme grad er 
fleksible. Man må i 
højere grad end nu 
kunne bestride mere 
end een funktion. 

Lønudgifterne på en 
virksomhed - såvel de 
direkte som de indi- 
rekte - er meget sto- 
re områder, som der   

til stadighed må ses 
nøje på. På nogle 
virksomheder er det 
målt, at mere end 2/3 
af tiden i værksteder- 
ne går med aktivite- 
ter, som ikke er 
egentlig værdiskaben- 
de. Det kan f.eks. 
være hente, vente, l1e- 
de, klargøre, tilret- 
telægge, opstille, 
konstruktion, teg- 
ningslæsning samt na- 
turligvis personlig 
tid. Det er tydeligt, 
at der er mere at 
hente i effektivise- 
ring af ovennævnte 
end ved at investere 
store beløb, f.eks. 
i maskiner, der kører 
hurtigere eller tager 
større spån. 

De skærpede krav til 
virksomheden kommer 
udefra, men tilskyn- 
delsen til udviklin- 
gen for at imødegå 
disse forhold må kom- 
me indefra. Det er på 
virksomheden, man i 
første række kender 
problemerne og har de 
nødvendige forudsæt- 
ninger for ændringer» 
ne. 

På nogle af virksom- 
hederne i FLS-qgruppen 
har man allerede haft 
positive erfaringer 
med projekter med 
henblik på "fornyelse 
indefra". På NORDEN 
er det hensigten ef- 
ter ferien at tage 
skridt til at tage 
fat på en række pro- 
jekter i den henseen- 
de, bl.a. gennem del- 
tagelse i kurser, som 
vil kunne inspirere 
til en ny måde at se 
på problemerne i frem- 
tidens virksomhed på. 

WK



Kantineudvalg 
Kantineudvalget afholdt møde 
1984-05-29. 

1. Gulvskånerne på stolene i spi- 
selokalet vil blive efterset. 

2. I tilfælde af, at man har 
glemt sin nøgle til omklæd- 
ningsskabet, vil Carsten Fre- 
deriksen for fremtiden være 
i besiddelse af hovednøgle 
til omklædningsskabe. 

Ferielukning 

  

Fabrikken og kontoret ér lukket 
på grund af sommerferie i tiden 
Bur 5 Øe my 

OBS ØNSKER HER- 

MED SINE LÆSERE 

        

Personalia 
Udlærte 

1984-07-04: 

Tommy Bjerre- 

gaard udlært 
som pladesmed 

1984-07-04: 

Rene Olesen 
udlært som 
maskinarbejder 

Jubilæum 

25 år: 

Niels Aage 
Nørgaard 
1984-08-17



odlmarbejdsudvalg 
Torsdag 1984-06-14 
kl. 15.40 afholdtes 
ordinært møde i SU. 

Mødeleder: Ivan Hønge. 

Willy Kok var fravæ- 
rende. 

Peder Christensen bød 
velkommen. 

Punkter fra 

tidligere møder 

Afdelingsudvalget I 
a ar nu fået 

bedre mødeforhold, 
idet et lokale i værk- 
førerkontoret i hal 
M/N kan benyttes til 
afholdelse af møder. 
Der er nedsat en sik- 
kerhedsgruppe i hal $s, 
og man vil nu også se 
på spørgsmålet om et 
afdelingsudvalg i 
denne afdeling, da 
der kan opstå proble- 
mer, som afdelingsud- 
valget må løse, f.eks. 
trænger taget til en 
reparation. 
Den tidligere omtalte 
drøftelse i lærlinge- 
udvalget i forbindel- 
se med at tage unge 
ind, før de påbegyn- 
er læretiden, har 

endnu ikke fundet 
sted, men vil ske in- 
den næste SU-møde. 

Forskellige udvalg 

Kantineudvalget af- 
hoTdt møde d87-05-29. 
Sikkerhedsudvalget af- 
holdt møde 1984-05-15 
Frede Jensen oplyste, 
at man forsøger at få 
et førstehjælpskursus 
oprettet sammen med 
Rørdal og DEF, da der 
ikke på de enkelte fa- 
brikker har været til- 
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slutning nok til et 
sådant kursus: 
Alle afdelingsudvalg 
har afho møde S1- 
den sidste SU-møde. 
Angående reparation 
af veje oplyste Frede 
Jensen, at bl.a. ind- 
kørslen til hal V vil 
blive brækket. op og 
lavet i stand, og der- 
udover lappes de vær- 
ste huller. 
Tage Hansen nævnte i 
denne forbindelse, at 
vejen til kantinen er 
meget dårlig, især 
ved indgangen til spi- 
sestuen. 
Frede Jensen gjorde 
opmærksom på, at man 
i SiU har henstillet, 
at der istandsættes 
et mindre areal. ef- 
fektivt i stedet for 
at foretage smårepa- 
rationer i større om- 
fang. 

  

- Du må gætte tre gange. 
Hvilken regning tror du, 
du har glemt at betale 
i denne måned? 

Ordre- og produk 

tionsforhold 

Med kendte og reser- 
verede ordrer er der 
i pladeværkstederne 
be SER FETGETSE ETT 75 
mand i 12 uger (95 %) 
i maskinværkstedet ti   

8 mand i 12 uger 

(90 %) og i montage- 
værkstedet ti mand 
7 T2 uger (80 %). 
Udearbejde: På Rørdal 
er der beskæftigelse 
til 4 mand indtil vi- 
dere, på Dania til 4 
mand indtil videre, 
på DEF til 2 mand ind- 
til videre og på Nor- 
den til 7 mand indtil 
videre. 
På rejsearbejde i ud- 
landet er eskæf - 
tigelse til 7 mand 
indtil videre: 
Der er stor travlhed 
i værkstederne for 
øjeblikket; det er 
ting, der skal være 
færdige inden ferien 
eller lige efter feri- 
en, men ordrehorison- 
ten er stadig meget 
kort. 
På udearbejde er der 
indgået ordre fra et 
kraftværk, hvor der 
foreløbig er 3 mand 
i arbejde, men efter 
sommerferien forøges 
antallet. Det drejer 
sig om asketransport 
fra anlægget til hav- 
nen, og arbejdet va- 
rer til 1: oktober. 
Der er til et kraft- 
værk afgivet tilbud, 
som ikke har ført til 
ordre. 
Det tidligere afgivne 
tilbud til et norsk 
anlæg, hvor der er ta- 
le om både fremstil- 
ling øg montage, skal 
revideres for at for- 
søge at få prisen re- 
duceret. 
På Peder Christensens 
forespørgsel vedrøren- 
de den ny computer i 
planlægningen svarede 
Frede Jensen, at fo- 
reløbig har man taget 
fat på de mange rap- 
borter, der udskrives 
manuelt i planlægnin- 
gen, idet dette ar- 
bejde vil kunne for- 
enkles betydeligt ved 
hjælp af computeren. 
Peder Christensen men-



te, at det er noget, 
man skal gå videre 
med, så hele produk- 
tionen efterhånden 
indgår i systemet. Der 
er stadig ventetider 
både i selve produk- 
tionsforberedelsen og 
i transpørtafdelingen. 
Konstaterer man, at 
materialerne ikke er 
kommet endnu, så må 
man lægge arbejdet 
til side og begynde 
på noget nyt. En af 
måderne at forbedre 
disse ting på må væ- 
re at drage den fulde 
nytte af de hjælpemid- 
ler, man har, bl.a. 
over en EDB-styring. 
Det vil også være en 
fordel at få de ting, 
der er ens, taget ud 
af ordrerne, så de 
bliver lavet samme 
sted. 
Frede Jensen gav en 
redegørelse for pla- 
deproduktionen, der 
er deTt op i 2 afsnit. 
Man vil forsøge at 
forbedre afkorterværk- 
stedets layout. 
Peder Christensen ef- 
terlyste bedre infor- 
mation til afdeTinger- 
ne, når f.eks. 2-3 or- 
drer bliver rykket 
frem, og en anden or- 
dre udskydes til se- 
nere. 
Peder Christensen fo- 
respurgte, om der fo- 
relå noget nyt med 
hensyn til taget i 
hal M. Han mente, at 
det var nødvendigt at 
investere nu, for at 
værkstedet kunne køre 
videre. Hvis Norden 
fortsat skal eksiste- 
re, må der investe- 
res, hvor det er nød- 
vendigt. 
Investeringer: Udvi- 
else a ontor i 

hal P, Arboga søjle- 
boremaskine i hal D, 
software IBM compu- 
ter.   

Eventuelt 

Peder Christensen 
spurgte, om der var 
mulighed for, at der 
skulle arbejdes på 
udearbejde eller på 
fabrikken i den fast- 
lagte sommerferie, 
så nogle erien 
udskudt, hvortil Fre- 
de Jensen svarede, at 
på nuværende tidspunkt 
er der ikke noget, der 
tyder på, at der skal 
arbejdes i ferien, 
men det kan pludselig 
ændre sig, og Frede 
Jensen lovede at qi- 
ve besked herom straks, 
hvis det viste sig, 
at det blev nødven- 
digt at arbejde i fe- 
rien. 
N. Aa. Nørgaard oply- 
ste i forbindelse med 
2 mand, der skulle 
have været sendt til 
udlandet, hvilket ik- 
ke blev til noget, at 
disse 2 mand vil man 
tage hensyn til, så 
de bliver sendt til 
udlandet efter feri- 
en, når der bliver 
arbejde til dem. 
N. Aa. Nørgaard hen- 
stillede, at tomme 
flasker kommer retur, 
da det ellers kan bli- 
ve nødvendigt at ind- 
føre en ordning med 
pant for flaskerne, 
og det vil man helst 
undgå. 
Kurt Møller Nielsen 
foreslog, at der blev 
indrettet et hjørne 
i værkstederne, hvor 
man kunne stille de 
tomme flasker, hvilket 
man vil forsøge. 

Næste mødeleder: 
Peder Holst Larsen. 

Mødet hævet kl. 16.40.   

Forslagskas se 

  

Udvalget afholdt møde 
1984-06-14. 

Indkomne forslag: 
ngen. 

be mee forslag: 

Hanterim ng af 3-vejs 
ventil på Stenhøj 
presser, således at 
det bliver muligt at 
anvende den el-drevne 
hydraulikpumpe til 
oppumpning af don- 
krafte. 

Udvalget mener, at 
der ved gennemførel- 
sen af forslaget vil 
kunne opnås en tids- 
besparelse. 

Forslaget, der var 
indsendt af nr. 2612 
Jørn Jensen og nr 
1411 Gunnar Skovs- 
gaard, blev belønnet 
med kr. 800,-. 

Stof til 
nummeret 

september- 
af NORDEN- 

OBS skal være redak- 
tionen i hænde senest 
16. august.



I praktik som tekniske assistenter 
Redaktionen har atter i år bedt vore praktikant-piger udtale sig om 
deres mening om forholdene på NORDEN, efter at halvdelen af prakti- 
kanttiden er gået. Det er den nu for Marianne Henneberg Pedersen og 
Solveig Villadsen, og redaktionen kan glæde sig over følgende indlæg: 

  

Marianne og 

Marianne: 

Som nævnt af de foregående prak- 
tikanter består denne uddannelse 
af 3 semestre, 1/2 år på skole, 
lår 1 praktik og til sidst det 
afsluttende 1/2 år på skole efter 
det endelige linievalg. 

Jeg tiltrådte her som drift-elev 
den 2. januar og var egentlig 
godt nervøs for at starte som 
elev, til trods for at være ret 
"gammel" og har været ude i det 
pulveriserende erhvervsliv i godt 
5 1/2 år inden min start på Tek- 
nisk Skole. 

Det var en mærkelig fornemmelse 
pludselig at være "den lille" og 
"blive kostet" rundt.med, men ef- 
terhånden som det hele faldt på 
plads, går det tilfredsstillende 
ud fra mit synspunkt. 

Jeg er fuldt tilfreds med prak- 
tikplads her på driftskontoret og 
synes, at min plads er meget 1æ- 
rerig,og arbejdsopgaverne er for- 
holdsvis selvstændige for ikke at 
sige: "gør det selv 
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Sølveig 

Arbejdsopgaverne er ret varieren- 
de: de ugentlige produktionsrap- 
porter, inspektionslister, be- 
lastningsskemaer, leveringsrap- 
porter og diverse renskrivning af 
breve og tilbud. 

Som noget nyt her i afdelingen er 
der ved at blive indkørt EDB-sy- 
stem, som bl.a. skal hjælpe med 
til at gøre planlægningen af de 
respektive ordrer nemmere. 

Det er meget spændende at være 
med til at starte dette system 
op, som absolut vil afhjælpe de 
trivielle opgaver, f.eks. udskriv- 
ning af de ugentlige produktions- 
rapporter. 

Til sidst en tak for et hyggelijgt 
arbejdsklima med håb om et muligt 
senere gensyn. 

Solveig: 

Min praktiktid her på Maskinfa- 
brikken NORDEN startede først i 
januar, 2 jeg er nu halvt fær- 
dig. Jeg kom ind som maskin- og



konstruktions-praktikant, da jeg 
vil vælge denne linie, når jeg 
kommer tilbage til skolen i janu- 
ar 1985; 

Min plads var på tegnestuen, hvor 
jeg fra den første dag lavede 
brændertegninger. Efter kun tre 
uger blev jeg flyttet ned på et 
lille kontor i hal M, hvor jeg 
selvstændigt skulle lave brænder- 
tegninger, hvad der den første 
tid resulterede i en del brok fra 
værkførerne, når det brændte ikke 
passede med de øvrige dele. 

Sidst i marts blev jeg, sammen 
med brændertegningerne, flyttet 
til et nyt og lysere kontor i   

hal U. 

Den sidste tid har der ikke været 
tilstrækkeligt med brændertegnin- 
ger; derfor har jeg været på teg-" 
nestuen, hvor jeg har været be- 
skæftiget med alt forefaldende 
arbejde (desværre kun ca. 14 dage 
med rigtige maskintegninger). 

Alt i alt har jeg været meget 
glad for at være her, blot kunne 
jeg ligesom mine forgængere øn- 
ske mig lidt værkstedspraktik, da 
jeg ofte har brug for det i mit 
arbejde her, og det vil hjælpe 
mig en del i det efterfølgende 
semester på skolen. 

Ferielotteri 
Følgende er udtrukket som vindere 
i ferielotteriet 1984: 

1013 Kristian Larsen 
1186 Henning Pedersen 
1256 Peter Laursen 
1341 Gunnar Poulsen 
1411. Gunnar Skovsgaard 
1433 Steen Pedersen 
1702 Finn Andersen 
1724 Jens Jakob Andreasen 
1735 Peder H. Christensen 
1772 Tage Jensen 
1853 Per Madsen 
1960. Kristian Mejlsted 
1971 Bent Jørgensen 
2100 Villy Jespergaard 
2262 Frede H. Jensen 
2332 John Pedersen 
3113 Kristian Vedsted 
3382 Finn Christensen 
3651 Bo Møller Hansen 
3824 Svend Fruensgaard 
3953 Jørgen G. Christensen 
4023 Kurt Christensen 
4115 Hans Jørgen Larsen 
4616 Leif Hansen   

4793 Bent Kjærsgaard 
4911 Erik Thomsen 
4922 Kjeld Pedersen 
5062 Egon Pedersen 
5132 "Allan Hansen 
5191 Kenn Nielsen 
6016 Tage Hansen 
6274 Svend Aage Nielsen 
6565 Kim Fruensgaard 
6576 Ejvind Christensen 
6720 Henry Larsen 
7232 Oluf Munk 
7243 John Anthonsen 
7814 Ove Nielsen 
8676 Johnny Grynnerup 

==) 
fån8s 
Ad 

Rene



Fra 

sikkerhedsfronten 

Sikkerhedsudvalget 
afholdt møde tirsdag 
1984-05-15 kl. 15.40. 

Deltagere. 
TITy Jacobsen 

Flemming Jensen 
Frede Jensen (formand 
og daglig leder af 
sikkerhedsarbejdet) 
Jørgen Kristensen 
Egon Olesen 
Erik Pedersen (sekre- 

tær) 

Gæst. 
Peder Holst Larsen, 
sikkerhedsgruppen 
udearbejde 

Frede Jensen indledte 
med at byde velkommen. 

Punkter fra sidst. 

Svejsestøvler: Til- 
skuddet, på 45 % uden 
maksimum, til svejse=- 
støvler er accepteret. 

Transportveje: Repa- 

rationsrækkefølgen 
vil blive prioriteret, 
og Sil foreslår fyl- 
destgørende repara- 
tioner og så hellere 
udsætte nogle. 

Transportpaller: De- 
fekte paller SKÅL 
kasseres. 

Førstehjælp: Vi har 
et 7-8 tilmeldinger, 

og vi vil nu forsøge 
at få et kursus stab- 
let på benene, evt. i 
samarbejde med Rørdal 

og DEF. 

Taljer: Peder Holst 
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Larsen ønskede op- 
lyst, hvornår de tal- 
jer, som befandt sig 
på Dania - da øvrige 
taljer fra udearbejde 
blev afprøvet - vil 
blive afprøvet. Af de 
taljer, som blev af- 
prøvet dengang, var 
der fejl på ca. 75 % 
(Ca: 20 stk.) 

Vanmeldt inspektion. 
er var ikke de store 

problemer, dog SKAL 
der benyttes hjelm, 
når der arbejdes i 
flere etager, og der 
vil nu blive udarbej- 
det et opslag med det- 
te påbud. 

Indtrufne ulykker. 

1984-03-05, lager- 
pladsen: 

Opstart af motor, med 
håndsving. Under op- 
start af motor på 
Ferguson-traktor med 
håndsving fik tilska- 
dekomne en fiber- 
sprængning i højre 
skulder. 
Fravær: 7 dage. 

Hændelsen skyldes: 
uheldigt arrangement. 

1984-03-19, hal N: 
Mærkning af plader. 
Ved mærkningen slog 
tilskadekomne forbi 
nummerholderen med en 
smedehammer og ramte 
venstre hånds tommel- 

finger. 
Fravær: 4 dage. 
Hændelsen skyldes:     

manglende agtpåqiven- 

hed. 

udearb.7/ 
pladev. 

Boring af halsjern. 
Boret huagede i, hvor- 
ved jernet fulgte med 
rundt, således at ven- 
stre hånds pegefinger 
kom i klemme og bræk- 
kede. 
Fravær: 12 dage. 
Hændelsen skyldes: 
manglende agtpågiven- 
hed. 

1984-04-06, 

Øjenskader. 
Tiden sidste SiU-møde 
har 3 mand været sendt 
til øjenlæge. 

Gennemgang af referat 
af Sikker Eden e; 
er oprettes atter en 

sikkerhedsgruppe i 
hal S, og Egon Olesen 
sørger for valg af 
sikkerhedsrepræsen- 
tant. 

Frede Jensen appelle- 
rede til sikkerheds- 
gruppen/udearbejde, 
at der bliver etable- 
ret et fornuftigt sam- 
arbejde i gruppen, da 
det ikke kan være me- 
ningen, åt ca. 50 % 
af SiU-mødetiden skal 
gå med at diskutere 
denne gruppes interne 
problemer. 

Eventuelt. 
Frede Jensen foreslog, 
at SiU-medlemmerne på 
skift varetog mødele- 

delsen. Dette forslag



  

var der ingen inte- 
resse for, idet man 
altid får lov til at 
udtrykke sine syns- 
punkter og ikke føler 
noget pres fra nuvæ- 
rende mødeleders side. 

Mødet hævet kl. 17.25. 

  
På rejse 
ÆGYPTEN 
ATTan Hansen er 2. maj 
kommet hjem fra HEL- 
WAN.     

1 genvalg og 3 nyvalg 

Valget af medarbejderrepræsentanter samt supplean- 
ter for disse til bestyrelsen for F.L.Smidth & Co. 
A/S er afsluttet, og optællingen af afgivne stemmer 
viste følgende resultat: 

Medlem af bestyrelsen 

J. Jørgen Ahlgren, FLS-H 731 stemmer 
Grethe Machholm; FLS-H 634 stemmer 
Ib Verner Trelby, FLS-H 508 stemmer 
Karl Nielsen, FLS-M 459 stemmer 
Peder H. Christensen, FLS-NO 327 stemmer 

E, L., R. Friisnæs, FLS-H 136 stemmer 

i alt afgivet: 2.795 stemmer 

Suppleant for medlem af bestyrelsen 

Vivian S. Olsen, FLS-H 
Michael K. Nielsen, FLS-H 
Flemming Johansen, FLS-H 

698 stemmer 
583 stemmer 
576 stemmer 

Jørn E, Fausild, FLS-M 455 stemmer 
Peder Holst Larsen, FLS-NO 330 stemmer 

i alt afgivet: 2,642 stemmer 

Herudover er afleveret 31 stk. blanke eller ugyldige 
stemmer, 

Til valget var i alt 2.722 stemmeberettigede, hvil- 
ket giver en valgdeltagelse til valg af repræsentanter 
til bestyrelsen på 60,4% og til valg af suppleanter 
på 59,20%, 

Herefter er J, Jørgen Ahlgren (FLS-H), Grethe 
Machholm (FLS-H), Ib Verner Trelby (F.S-H) og 
Karl Nielsen (FLS-M) valgt til bestyrelsen og Vivian 
S, Olsen (FLS-H), Michael K, Nielsen (FLS-H), 
Flemming Johansen (FLS-H) og Jørn E. Fausild 
(FLS-M) valgt som suppleant for disse i den nævnte 
rækkefølge, 

O Valgudvalget 

2998 
Til Bestyrelsen: J. Jørgen Ahlgren, Grethe Mach- 
holm, Ib Verner Trelby og Karl Nielsen. 

   
Suppleanter: Vivian Olsen, Michael K. Nielsen, Flem- 
ming Johansen og Jørgen Fausild.



Forskibssektion til Lindø 
Efter adskillige fo- 
respørgsler og stor 
tilbudsaktivitet lyk- 
kedes det endelig i 
skarp priskonkurrence 
med andre firmaer at 
få ordre på 1 stk 
forskibssektion på 
103 tons. 

Sektionen, som er en 
af de største, NORDEN 
har bygget, skulle 
laves efter meget 
strenge kvalitetskrav, 
især med hensyn til 
overholdelse af mål 
og rethed. Tolerance 
f.eks. ved nivelle- 
ring af upperdæk over 
en distance på 15 m 
+/- 2 mm, i sandhed 
en lille margen. 

Efter mange opmålin- 
ger og overvejelser 
besluttede vi os for 
at bygge sektionen 
indendørs i hal P. 
Der var godt nok man- 
ge, der var skeptiske 
med hensyn til udkør- 
sel af så stor en 
sektion, men som det 

  
  

  

Klar til udtrækning! 

fremgår af billeder- 
ne, Så gik det jo 
planmæssigt ved hjælp 
af "3 rulleskøjter" 
og et luftspil. 

Kørt tid efter op- 
start på bygning af 
sektionen havde vi 
besøg af 2 mand fra 

Nu ruller den:   

Lindø-Værftets kva- 
litetsafdeling med- 
bringende en tyk bog 
med specifikationer, 
måleskitser og. stan- 
dardblade for udfø- 
relse af sektioner 
for Lindø-Værftet. 
Efter gennemlæsning 
af bogen kunne vi se, 
at her havde vi med 
en kunde at gøre, som 
nøje vidste, hvilken 
kvalitet de ville: ha- 
ve deres sektion le- 
veret i. 

Nå, vi tabte ikke mo- 
det af den grund. Vi 
tog det som en ny 
stor udfordring og 
gik til sagen med 
stor ildhu. 

Sektionen blev styk- 
ket op af store del- 
sektioner, bl.a. 
klædningspaneler. Jeg 
tror nok, der var 
mange, der var lidt 
betænkelige ved, om 
de "flæskesider" nu 
også ville passe, 
når de skulle monte-



  

res på sektionen, men 
alt påssede jo fanta- 
stisk godt lige bort- 
set fra de 2 sidste 
plader. 

Det nok vigtigste af 
alt: sektionen blev 
færdig til tiden og 
med kvaliteten i top; 
hvilket vi også fik 
bekræftet ved færdig- 
syn af Lindø-Værftets 
kontrolafdeling. 

Så her til sidst kan 
vi vel godt sige: 
"Well done, NORDEN". 

VJ 

Øverst: 
Frem i dagslyset! 

I midten: 
De 103 tons anbringes 
på blokvogn 

Nederst: 
- og så afsted til 
havnen!      



sport 
FODBOLD 

Fodboldsæsonen er ved at være af- 
sluttet, og med gode resultater 
kan vi med lidt held se frem til 
en oprykning, dog var det bekla- 
geligt, at vi satte 2 point til 
ved at tabe til Sanistål, som vi 
i den første kamp havde slået 4-3. 

Resultater af turneringens af- 
slutning i et senere nummer af 
OBS. 

BADMINTON 

Som det fremgår af turnerings- 
opgørelsen, klarede holdet sig 
godt ved at besætte tredieplad- 
sen, og vi har i år igen søgt om 
træningstid i Skalborghallen og 
håber på, at det lykkes. 

PULJE 3: (8 kampe) 

AHI 14 point 43 - 13 
BP 14 i 40 - 16 
NORDEN 8 be 
NKI 2 Eare (7 kampe) 
NAP 0 FE: (7 kampe) 

BILLARD og BORDTENNIS 

Billard- og bordtennisturneringen 
er så småt ved at starte op, og 
vi beder interesserede billard- 
spillere om at melde sig til 
John Bach (hal P) og bordtennis»- 
spillere til Henrik Hvid (hal S). 

Det kan herved meddeles, at NOR- 
DENs fodboldhold er rykket op i 
mell.emrækken. 

TIL LYKKE! 

Calle 

  

FLS-TURNERING 

FLS-turneringen er afviklet, og 
det blev igen Rørdal, der løb med 
pokalen, i øvrigt for tredie år 
i træk. 

Finalekampen, som i år blev af- 
viklet her i Aalborg, stod mellem 
Rørdal og FLS-M, og der blev gået 
til sagen med stor iver. Rørdal 
vandt som sagt pokalen med en 
sejr på 4-1, men en meget lige 
kamp var det. 

Efter kampen var der frokost på 
Rørdal og senere på dagen aftens- 
mad i Blokhus. 

Følgende resultater fremkom af 
turneringen: 

FES-H - FLS-M 3-4 
Pedershaab - NORDEN 6-1 (uha) 
Rørdal - Pedershaab 3-0 
Rørdal - NORDEN 3-0 

Finalekamp: 

Rørdal - FLS-M 4-1 

Henrik Hvid og undertegnede var 
med som gæster på finaledagen, 
og vi siger Rørdal tak for en god 
tur samt et vellykket arrange- 
ment. 

Calle 

 


