
I ntiruaro au ing. S. uon Melstad, öuerlåntnar ambassadöt G Hiigglöv dt'n mil'
ionte AVO netern tiII öing. C-R Elzblad

Upprnärkscrmhet från AVO rnot FV

N)2il seråkprogrctrn
- progrommerod undervisning

Som ett komplement till de korres-
pondenskurser i språk som a1la på CVA
kan få iäsa, har vi skaffat ett antal
självinstruerande språkkurser inspelade
på bard. Banden är prrrier:dc, drs efter
varje litet stycke - steg skall man
själv säga efter och sedan lyssna på det
inspelade resultatet. När 1nan repcterat
ett par gånger tår man nästa stycke osv.

Till kursen hör ett illustrerat text-
häfte där rnan tiJ {örsta uppspeJningen
följer med i texten och under repetitio-
nerna endast koncentrerar sig på illus
tratloflemå,

Metoden är garanterat effektiv
men ansträngande - varför korta pass

rekommenderas, ca 30 min. Man bör kö-
ra ninst två pass per vecka.

Bandspelaren, som är mycket lätt att
sköta, är uppställd i besöksrummet i
vaktbyggnaden. Bokning sker genon att
man noterar önskad tid på en lista för-
varad i vakten.

Äll personal, även ULIF are, inbjuds
att utnyttja denna unika möjlighet att
snabbt och effektiw Jära språk.

Ring utbildningskontoret, tel. 187, för
upplysningar och hjälp i starten.

Följande program fir-rnas:

Let's Look In (engelsk grundkurs)
8 band + texthäfte * övningshäft.
inga förkunskaper krävs

Engelskt uttal och satsintonation
5 band + texthäfte
förkunskaper: grundkurs i engelska

Teknisk engelska
I band*texthäfte
förkunskaper: grundkurs i engelska

Understanding science Iej pauserad)
6 bånd + texthäfte
förklnskaper: ett pår års engelska
studier

Tala franska I (grundkursl
4 band + texthäfte + övningshäfte
inga förkunskaper krävs

Svenska för utlänningar
8 band + texthälte + bildhäfte
inga förkunskaper krävs

Se bild nästa siclal
Fråga: Vafiör så mycl<et engelslza och
ingen tyska? Sotn sbolwtdet'visningen är
lat,l nr ir derra vilaigare!

Resultat:
1. Avd 553 [59+86+97)2. ,, sss (sB+83+751
3. ,, 556 [94+52+56]4. ,, 6s9 {s7+82+3sl5. ,, 554 [59+24+64]

242 p

2O2 p
174 p
I47 p

De tva avgör'cnde och resterande gre-

nrrnr ä-.kytle o.h pilkrstn:ng. Ävd 555
visade i fjolårets femkarnp att de år bra
i pilkrstn'rg, 'nen i sl.)tte, .onl är en
ny gren för året, lär visst avd 556 ha en.

hel del att säga tiil om. Bäva månde avd
5531

r al.

Till den stora utställningen i London

- benämnd Radio and Electronic Com
ponent Manufacturer Federation Exhi-
bition - hade clen engelska firman
AVO tillverkat och levererat den nil-
lionte AVO-metern. Den lörsla i 'ericn
tillverkades reclan 1923 och fick sitt
namn av begynnelsebokstäverna till de

tre elektliska BrLlndstorheterna ampere'
volt och ohnr.

Vid cn lrrnrh i sarnhanJ här'rned, då

Svcriges ambassadör Gunnar I-Iägglöv
vrrr heJcr.gä.t. överlämnadc denne på

HÄR.T INOIÄ ROBOT
Allt kan hända i den år'liga fen.rkanr-

pen inom robottekniskå kontoret, so111 1

år utkämpas undcr ledning av dess nyc
chef Lars Frennenlo. Det känpastarka
favoritlagct avd 556, fjolåtets segrare

avd 555 och clen "eviga tvåan" avcl 553

slåss för närvarancle om slutsegern. 1962

och 1963 års scgrare avd 554 verkar ha

tagit ctt sabbatsår. CVA:s robotplane-
ring, som i år har inbjuclits som gästlag,

har sorr sådant visat "gott gry" och har
nn cfter tre grenar åvancerat från ium-
boplats till näst sist.

Avd 556 gick rlt hårt son.r vanligt och

tog hem en överlägscn segef i oricnte-
lingen. Banlåggare Frennemo haclc gjort
en medelsvår bana som vid en kontroll
var "bemannad" med alster av skänt-

AVO-Ltds vägnar detta millionte instru-
n.rent till överingenjör C-R Ekblad Den-
ne, son.r för CVA räkning, besökte ut-
ställningen på semester, tackade i väl
valda engelska ord för gåvan å CVA
och Flygvapnets vägnar. Avometern re-
prescnterar hög standard på universal-
instrurrent inte bafa i England utan ock-
så i i00 andra länder och förctagets
leveranser utomlands har tredubblats
unclcr de senaste tre årcn. Det överläm-
nåde instrumentet demonstreracles under
familjedagen.

tecknare Ströyer. Om några blev mil-
jöskadade av detta låter vi våra osagt-

nren lrrklrIn är Jtl en del g'ck över

fArboga] ån efter vatten [kontroller-
na l.

Den 18 ocl.r 24 juni utspelades slagen

orr poängen för den andra grenen i fem-
kampen på miniatyrgolfbanan. Trots en

mängd s k "psykning" lyckades cle flcsta
över förvåntan. Avd 556 son för spän

ningens skull höll igen slagen behöll
trots detta sifl förstaplats efter två gte-
nar.

Trots ett intensivt regnande som hade
gjort banorna mycket tunga kunde var-
patävlingen genomföras den 20 ocl.r 27

augrrsti. Avd 553 giordc hör ert ry,-1<

cch kunde ta hand on "ledartröjan".

Segraren i gollen S-1
Sandström aucl 659
detnonstrerar segcr
leentlet under öuerir
secndc av C Fernstett
autl 553, nedan B.
Eiuih autl 556 kon
centrerar sig på ett
slag tncler öuerinse-
ende au U Haglin.l


