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TANKER VED ÅRSSKTFTET

Oljeproduksjonen i de land som er medlem av
organisasjonen av oljeproduserende land, OPEC,
er den laveste på ti år. produksjonen fra OPEC-
landene har falt med ca. i7z fra 1977 ti1 I9BO.
Produksjonsnedgangen fortsetter og har i forhold
til i fjor falt med 16"s.

Hovedårsaken til den synkende produksjon er i
første rekke redusert etterspørsel, men også 6kt
produksjon i de oljeproduserende land son står
utenfor OPEC, så som Mexico, Storbritannia og
Norge .

På grunn av den stadig stigende oljepris har
forbrukerne vært presset til å energiøkonomisere,
og dette har lykkes i langt større grad enn noen
frndde \'år mrrl id TnÅ1r<frioh -d åa hrir'.f^ €/Lrvqqc va! x'u!t9. _, _- F,-,**_ -Jr-
brukere utnytter i dag otjen langt mer effektivt
enn tidligere.

Man 
^af 

ar 1r'c6,rnLf6r

efri., i npE. ^d'.," ."",,?::-:":':::":::]:l-T:,t 
u"n har' har skapt en indre

'. Denne "priskrig', kan få
OPEc-samarbeidet til å slå sprekker. og dette vil resultere i at de OpEc-land
som har dårlig økononi, vit dmpe prisene og produsere mer. Jeg tenker da
spesielt på lran og lrak. Kanskje ønsketenkning, men ingen umulj-ghet dersom
krigen lran/Irak trappes ned.

Ff ånh6+ lrrchlrhL+ år Å--- ,en opptrapping som har skjedd på "scrapping,' siden.
Vi ser sj-ådifl åt fdrqiF oencr:sinne \n.eatar h\/ddcf fdr '1q7, ar hlift hrrddanVJYYSL 19! lrtLL rrqvguL
oppr o9 dette reduserer klart tonnasjeoverskuddet.

Et tredje lyspunkt er at vi nå ser en stadig økende interesse internasjonalt
for å redusere oljeforurensninger ved å ratifisere de forslag til avtaler som
er utarbeidet av IMCO. De fleste innenfor næringen regner med at de få land
som må ratifisere avtalene for å få satt IMCO's regler ut i livet, vil gjøre
dette i løpet av våren, med d.en følge at avtalene gjelder fra someren 19g3.
Dette vil sette mange "sub-standard" skip utenfor vanlig trade.

Våre skip tirhører og vil fortsatt tilhøre den mest moderne og avanserce gruppe
tankskip som ekslsterer.

La meg santidig få benytte anredningen til å takke dere for et godt samarbeid i
året som gikk, takke dere for den interesse dere har vist ved å holde skipene
i r^-^ ^+-*rt Lv1,p sLdrru u9 urr >rutt ønske dere en god fortsettelse på det året vi nu har
påbeqynt.

Lars Krogh
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E N E R G I Ø T O TI O TU I S E R I N G vÅne sKrp

Etterhvert som bunkersprisene raste oppover (fra usD 12-15 våren 1974ti1 USD 180-200 pr. tonn i dag)., ble bunkerskostnadene den langt størstekostnad når det ses bort fra kapitalkostnader. på full fart vi1 våre3 skip til samen forbrenne for ca. kr. 3/4 million pr. dag. Med 10 knopsfart koster brenseloljen ca. kr. 1/4 million pr. dag.

Naturrig nok har rederiet i d.e siste år satset mye på å forbedre skipenesbrenselsforbruk, dvs. å energiøkonomisere så godi såm mutig.

På grunnlag av ovenstående er da "srow steaning" det helt naturlige å startemed. Det er enkelt og hurtlg å iverksette. Etter at predikt lo's speedoptimaliserings-program b1e utarbeidet av NsFr, har vi konstatert at ski-penei den første tid, til tross for sterk fartsreduksjon, gikk med for høy farL
- markedsratene og bunkerspr.isene tatt i betraktning.

Konverterj-ng til dieselorjlcygging av turbin ned ny propell ble wrderE, ogtil tross for at dieselmotor vil kunne gi en reduksjon i bunkersforbruket på
3o-4a2, er investeringen så stor at en onbygging gir tangt større forrentning
og betaler seg følgelig over langt kortere periode (under forutsetning av atskipene ikke går i opplag).

Skipene vi1 få redusert fart (15.2 knop), større propell (g.2 - LL m), tavere
turtall (50 RpM) og en antatt brenselsreduksion på g-12a. Mod.ellforsøk viser
at skipenes akterskrog synes å være så godt at de opprinnetig antydede 12-17a
nok ikke oppnås.

Skipene vil bli orjlcygget i løpet av 1982. Allerede under byggingen ble selv_
polerende maling vurdert, men med artfor lite erfaringsmateriale, torde vi ikke
de! gang satse på denne type maling. skipene, bortsett fra r/r ',wrND ENTERPRTSE"
som allerede hadde fått KK-primer, bte imidlertid forberedt for denne mat inc rrort
første dokking.

senere viste det seg at maringleverandører hadde end.ret sine krav srik at det
b1e vanskelig å få påført den selvpolerende type uten betyd.elige invesrerrngerpå grunnLaget (sand.blåsing,, ny primer). Følgelig bte ny malingleverandør vaLgt
for_T/T."WIND EAGLE". Erfaringene fra d.enne type samenhotdt med A/F maring ergode. Hittir ser innsparingen ut til å rigge på 8-9e på batrast oq'1-a,z på rast.Basert på disse talr er innsparing i bunkerskostnader langt større enn totalenalingkostnader (inkludert verksted.kostnad.er) fordelt over de 3_4 år som dennemalingerantattåho1deskipet,frittforbegrovning.

For å få en kontinuerriq oppførging av skipenes maskineri og skrogtirstand
bestilte vi fra NsFr det såkatte piedikt 1-o systemet. Det består av 3 regne-maskinbaserte programer; steam' Fouling og speed. Etter målinqer ombord oqomfattende programer hvor alle de kjente ligninger for maskineri oq påvirkn.inq
av sjø 09 vær er medtatt, bre T/T "wrND EAGLE"' program ferdig somåren r9gr. 

-

såvidt vi vet er T/T "wfND EAG]-E" det eneste skip i verden som har derte system
med computer plassert ombord.. på alle andre skip som har predikt lo, er computerenplassert i land. Målinger må derfor tas ombord og sendes hjem, og deretter mottassp6rsmår og eventuelle instrukser for hvordan tilstanden kan foruådres.

f Norge er det svært få rederier som har tatt svstemet i bruk.

PÅ
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Når speed-programet foretar en beregning av optimal fart og resultat for
en rundtur pr. dag, baserer systenet seg på opplysninger om maskin og skrog-
tilstand, driftskostnader pr. dag, havnekostnader, demurrage-/despatch-be1øp,
worldscale 100-rate for den tur som skal foretas, markedsraten som forventes
nå - eventuelt i fremtiden, nåværende eller forventet bunkerspris. Ved å
variere de enkelte ovenstående faktorer, vil skipets ledelse tit enhver tid
kunne regne seg frem til hvordan f.eks. 1å endring vil påvirke resultatel og
farlen .

Det er vanskelig å anslå noen spesifikk innsparing på grunn av Predikt 10.
NSFI fant at skipenes tilstand allerede var meget god. Muligheten til så
anLolF 

^^ 
hrrrfid iil anhrrar fiÅ å l<rrnno faiao nnn håla <Li^ote driFtc^rrrr-!!L v9 rrulLr9 Lr! lpryL vy.J rrqtc 5^tvLLr u-!' LrslLua5Jerr

og inntjeningsevne, bør imidlertid kunne gi et engasjement 09 en påpasselighet
som på sikt vil gi lavere kostnader og dermed et bedre resultat enn uten et
slikt managementverktøy.

For øvrj-g arbeides med endel andre forhold. Blant annet vil en elektrisk
fødevannspumpe bli installert i stedet for den nåværende dampdrevne. IføLge
saldn kan dette gi en innsparing på 4-6 tonn pr. døgn.

KGÅ

JULEBORD PA KOPPANGTUNET

4. desenber var det atter en gang duket for julebord på roppangtunet Gjestgiveri
for de ansatte i Lars Krogh-konsernet på roppang og i oslo' Unntatt var de
ansatte på roppangtunet, som i likhet med tidligere, hele tiden hadde nok med å
sørge for at vi andre fikk dekket vårt behov for mat og drikke. Som vanlig var
maten av ypperste klasse - og selv Dahlby var til slutt tilfreds. Det er vel
imidlertid ikke verdt å utdype dette noe nærmere' for da slipper han vel kroko-
dill6h cin llc i^i6n

Stemingen var he-Le tiden på topp hos de i alt ca. 60 festdeltagerne, som alEså
representerte de fleste selskaper innenfor Krogh-gruppen. Det er etterhvert bliLt
en fin tradisjon å nØtes tiL disse årlige juleselskapene på roppang.

Redaksjonen var til stede med kanera, og endel bilder ble knipset i kveldens løp.
Enkelte har vi også våget oss på å ta med i avisen til glede for noen og til
forargelse for andre.

Som vanlig hotdt man det gående med dans og moro langt ut i de små timer, og de
fleste av Oslo-deltagerne var nok nødt til å ta seg en lur eller to på bussen
nedover dagen derpå.

Ellers hersker det kun 6n mening om festen. Den var neqet vellykket' hvilket
bekrefter at denne tradision bør holdes ved like i årene som komer.



Hans Dalen, Bjørg
Kielland og Ola Moen
har begynt på kaffen.
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Per og Doris Gran.

Mens Sven E. Pedersen
.d Arm^nd aårlean

prøver seg på sigarene.



GLIMT FRA T/T ''WIND EAGTE''
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T/T "WIND ENTERPRISE" gjennomgikk dokking ved ASRY i Bahraj-n i tidsrormet
3/I - L5/L i år. Fra inspektør Hanssen har vi fått dette bilde, som viser
propellen under ruhetsmålingen, Her får man et lite innblikk i proporsjonene'
noe som sikkert vil være interessant for de fleste.

.'POSTEN SKAL FREM''

At Postverket fremdeles setter sin ære i at posten alltid skal frem, det er
vel noe vi alle er glade for, Denne parolen sier imidlertid ikke noe om når
posten komer frem, og at tidsfaktoren ikke alltid blir nok respektert' er
eksempelet nedenfor et tydelig bevis på. Som den våkne leser vil se, har det
avbildede postkort brukt over L7 åt fra avsender til mottageladresse. Kortet
er postlagt i Swansea i England av et besetningsmedlem på rederiets daværende
tankskip 15. august L964 og ankom til mottageradressen i levanger
18. november l98l! Utro1i-g, men san!! Det hører med til historien at adressaten
i mellomtiden er ftyttet til ukjent adresse, og Postverket har returnert kortet
til avsenderen via vår adresse. M/T "ANITA" ble for øvrig solgt 19. januar 1958-

POST;.-)CARq

ITTEFi
Ple ase

t<

tlyttet /
Ny adr. uljenr

€2.
/Å^

dl
rHE CIVIC SUiLDINCS AND FIORAL CLOCK. SWANSIA

M*iP"i111t\
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PERSONELL PR. L6/2-L982

T/T ''WIND €NTERPR]SEil

Kaptein
Overstyrmann
l. styrmann
2. styrmann
Radiooffiser
Arbeidsleder
Pumpemann
Matros
Matros
Matros
Matros
Matros
Matros
Matros
Lettmatros
Maskinsj ef
1. maskinist
2. maskinist
Maskinassistent
Elektriker
Elektrikeras sistent
Reparatør
Reparatør
Fyrbøter
Fyrbøter
Fyrbøter
Smører
Smører
Stuert
Kokk
Forpleiningsass.
Forple iningsas s .
I'orpleiningsas s .

T/T ''WIND EAGI,E''

Fredrik Klerck Nilssen
Magnar VaIbø
Peder Hamer
Gunnar Johansen
John SollihauS
Sj-gmund Størseth
John Eilertsen
Alfredo Sharkey yanez
Tomas Abalo Boveda
Vj.ggo Blom
Zacharias Joensen
Antonio Rodrigues
Benito Paz Santos
Hans Kristian Leralahl
Roy Eilertsen
Thor Frøsland
John Jakobsen
Henning Strand
Jose Pineiro
Man Mohan Singh
Egon Omark
Svein Roland
Johnny Pedersen
Tom Bringsjord
Julio comez Eiras
Manuel Diaz Guillan
Erik Westergren
Leif Harald Ragnnyr
Egrr Hamers.Land
Carl Petter Andersen
Randi l{enriksen
Bjørg ,fohansen
Karin Nikolaisen

Arthur Andenes
Olav Sanden
Arild Hagen
Halvard Henriksen
lorbjøTn Pedersen
Svend Erik Sandberg
Derek Williamson
,Jose Nine Oubina
Ole Bjørnnes
Ramon Perez Fernand.ez
,fose Navarro perera
Johnny Hansen
Svein Tore Svendsen
Torger Jevne
øyvind Bredesen
Åge Johannessen
Ram Mrirthy

Oslo
oslo

Tune
Fauske
Malvik
Gausvik
Chile
Spania
Narvik

Spania
Lierfoss
Gausvik
Mandal
Sandefj ord
Porsgrunn
Spaniq.
India
Aurskog
Moelv
Uvdal
Hamerf e st
Spania

Sand.efjord.
uppegard
Åsgårdstrand
Sandefjord

Ås
Bærum

Overstyrmann
l. styrmann
2. stymann
Radiooffiser
Arbeidsleder
Pumpemann
Matros
Matros
Matros
Matros
Matros
I-ettmatros
Maskinsj ef
1. maskinist
2. maskinist
Elektriker

Oslo
Eolmestrand
Åbogen
Nanset
HAOSCI
Brennåsen
England
Spania
Batnfjordsøra
Spania
oslo
Olderd,alen
Dramen
KoIbjørnsvik
Kri3tiansand s
Bgrgen '
India



Reparatør
Fyrbøter
Fyrbøter
Fyrbøter
Smører
Smører
Stuert
Kokk
Forple iningsas s istent
r^r^l^l-i-^^-r vryrcrrlrrryrq

Forple iningsas s istent

T/T .'WIND EScoRT"

Kapteln
Overstyrmann
l. styrmann
l. styrmann jr.
Radiooffiser
Arbeidsleder
Pumpemann
Matros
Matros
Matros
Matros
Maskinsj ef
1. maskinist
2. maskinist
Maskinassistent
Elektriker
Reparatør I
Fyrbøter
Fyrbøter
Smører
Stuert
KOKK

Forple iningsas s istent
Forplein ingsas s i stent

''LANG OG TRO TJENESTE''
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Bjørn Christoffersen
Jan Pedersen
qtainår cLiål I ^hd
Kiåti I Rarntcan

Jan R. Viker
Roar Eriksen
.Tan Martin Nilsen
Finn Larsen
Anna Stutelien
Cnl rra i n c^l h^E^

Aina Tved.t

Tnrctain Pin^h^lh

q\zFrra A^reh^d

I-eif A. Bekken
Trond Frortroltz
knrrt Håda Håncan

Ali Balcl
Erling Johannesen
Pål Midtskog
Manuel Dieste Mendez
Jan Arve cranli
.f^hnn\/ Dotf6rc6h

Rådnår T\/ar.an
n:^fYaÅ <al harx

Knut Ofstad
raria 3iall rårcån

John Sayers
Tor Holtermann
Phi I inna aratin

Arne Solberg
Frank Olsen
John cjerde
Jose Esnerod.es
EVa 50tum
Britt Bruun

Silsand
Sætre
Kristiansund N

Kristiansund N

Tromsø
Tyrkia
Lillehamer
Vinstra
Spania
Grue-Finnskog
Vadsø
cinÅafiarÅ

<:hÅ6€i^r^

Oslo
qånAaFi^rd

England
oslo
Mauritius
c:n^a€i^tÅ

Hamerf e st

Spania
Sætre
oslo

Horten
Dokka
Andebu

Kar I oro
Sand6fj ord
Sandefjord
Brumundd.al
oslo
oslo

Under julebordet på xoppang 4. d.esemlcer ble følgende 2 medarbeidere i Lars
Kroqh-konsernet hedret med firmaets tradisjonelle gaver og hederlig omtale
av henholdsvis Lars og Anita Krogh:

Kontorsjef Armand.Carlsen for 20 års ansettelse og husbesLl.rerinne Valborg
Sæthereng for I0 års ansettelse.

T tillegg har rengjøringshjelp Solveig Jensen Eått firmaets krystallvase for
15 års tjenestJ-

Vi gratulerer alle tre og ønsker lykke til videre!

NYANSETTELSER/FRATREDELSER

Ekspeditør Vldar Fjellberg sluttet i Koppang Bil A/S 3l.f2.gI etter mer enn
l8 års Ljeneste i Lars Krogh-konsernet og har nå fryttet til Lørenskog utenfor
Oslo. Fjøsrøkter Kåre Nyborg ble ansatt på Nordstu Gård fra l.l.B2. Vi takker
Fjellberg for alle de årene han har vært hos oss og ønsker ham lykke til på nye
tomter. Fjøsrøkter Nyborg ønskes velkonmen til Nordstu.


