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Y-EP-4EgqSIETEI

Når dette skrives har vi begynt et nytt år som av mange er karakterisert
som det verste fremtidsår siden de harde 3O-årene. Det er kl-inkende klart
at det er mye riktig i å uttrykke seg på en slik måte, men det er vel nett-
opp i en slik ulvetid at man skal- forsØke å snu pi flisa o9 gå i seg selv,
og finne ut hvilke muligheter verden har for å komme videre.

Skipsfartsnæringen har vært igjennom kriser tidligere og det er alltid
rederier og organisasjoner som overfever. Det er også i disse tider større
muligheter for å finne utviklingsprosjekter som gir potensielfe inntjen-
ingsmuligheter i årene som kommer.

H\rå \ri h:r å col d6 ar altar min narc^hlina nnnf=+hihd +ihrrqr u oEf yL r,!f 4 yu! Jvrrlag e opl)r drnf ng E.ang SOm er av vesent-

1ig viktig karakter. Nettopp menneskemateriellog en organisasjon som til
ciac aa ^q r-^^ h5F Stått Sammen i ySnckal ida {-.i^ar +irlligere. Vi harvJYe va

r.rårr ^cc ^iennom brottsjø og skjærgård til smult farvann og jeg
er ikke i tvil om at det samme også skaf være tilfe1le i denne anledning.
\/i ar i 

^6h 
h6rÅiaa cifrr:qinn rj- rri it.ke har inVOIVert OSs i for manocf !v! rLtsr19s

kommandittselskaper hvor utteffing(er) ser ut til å bli det eneste resultat
for en rekke av disse prosiektene.

\/år 'l ik\/i.l j Fa1. ar n^Å ^^ .,q-+ F-m-rh^ido mo^ rråra narfnaro h:r i-roÅro+ eoas! 9uu u9 var pqlurrets rrs! uuuluL oey

4bJi
t:1t$
$iL;::i
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adskillig etter at forliksavtafen ble et faktum. Vår oppgave er å finne
nye interessante muligheter som gir fremtidsrettet arbeid og et miljØ
som er verdt å leve i.

Motivasjon og inspirasjon gir resultat og det er det resu.ltatet vi sam-

men skal streve etter.

For de av dere som har lest artikkelen i Kapital, kan forfatteren kun
srrare for seo selrr- l'nr mad r/irkor dat UrealistiSk å skrive en artikkefvvY ev! v

uten å ta kontakt med noen i vårt firma og med vår kjennskap til shipping
og de probl-emer som vi alle står overfor i fremtiden. En ting er i et-
hvert fafl sikkert, man kommer ingen vei med å henge ut andre når man

f (Arst 6(^r oå i sco selv.

LARS KROGH

VI GRATULERER :

Kaptej-n card Hansen fyller 50 år 6. mars iår.

Vaktmester Gunnar Hagen passerer 50 år f3' apri1.

Kaptein Arthur Andenes fylie 60 år 20. lanuar.
Sekretær Doris Gran har nylig nottatt det ettertraktede barometer som

takk for 20 års samvittighetsfuLlt arbeid på xoppang-konLoret.
Skogsarbeider i.nut Larsen og regnskapssjef Odd Lium ble hedret med hen-
h^li-.'i^ 1.'!,-+-l1..-^^ ^^ ---^i^r+l-^-^^6r fnr 'l 4 nn lo årq l-ianaq+a rln/l6yrrurusvr5 nrysLdravd5c u9 rLrarr-JcLLnrraPPs! uY fv o!s

Fi rmafcqfen nå Konnano 5 - nnrremher i f ior.

Redaksjonen gratuferer samtfige jubilanter I
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OGSÅ "WIND EAGLE'' OMBYGGET

"lnlind Eagle" dokket ved ASRY i Bahrain i første halvdel av desember

L982.

Foruten den samme ombygningen som tidfigere på året var utfØrt såvef
nå 'tFqnnrF't qnm nå rrpnlornri co" hl a rlo# FnroFrt I l-rrrnnran^1^r;^d 

^dvurrrrtvrIYJP!+rrYvY

n:l inc qkinaf rrer tilsamnen l4 riaoer i dOkken.rf uqYL!

F++^? ',+i^Ll i ^^ hl ^ da{- f^ra1-åtl- nr.I\/aLur med

' virkel tiffredsstiflende.u9 Pruysff, rurLL afu

Som nevnt er afle 3 Wind-skipene nå ombygget,
resultatet ser ut tif å være i overkant av hva

^-- *^^l-r -^-resEfng av masKanera

og .det Økonomiske
vi hadde forventet.

SamElige skip har nå også fått instaf.Iert kraner for uLsetting av

Flåter i henhofd til myndighetenes nye regfer ved siden av modifisert
crudespyleanlegg som tilfredsstiller IMO's og Veritasr krav. A11e
eLinana h:r eålaelac €åF+ tsi l fd\/6t l-\afannalqan (-OI^] lr-rrrdF {rr I r'1^^Lr--\
o^f yerrL --JrreroLrr evrv \e! vYa-rrf rrY /

i sine sertifikater.

wrno -uagle nar na ogsa racr
f1åter i overensstefiunelse med

installert kraner for utsetting
de nye krav fra myndighetene.
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TANKMARKEDET

Nu i begynnelsen av l-983 kan det kanskje være på sin plass å se tilbake
på det året som nettopp er avsluttet. Sett som en helhet kan det dess-
verre kun sies at året 1982 kan beskrives som katastrofalt dårlig, og
denne beskrivefse kan passe for omtrent alle kategorier tankskib.
ved årets start var ratenivået for VLCC og ULCC Arabian Gulf t.il vestlige
opsloner ca.WS 18og WS 15 henholdsvis.Dette var så lavt at det omtrent
ikke dekket reiseomkostningene for reisen og gav intet tilbake til hverken
driffsrrl.oifl-cr- rFnfa- pllar L:nif:lrrFdifJo, q\znrF nåh^z_"*- _ ...*,.y1 mente at ratene
umufig kunne presses lavere og antarfet skib i spot posisjon utenfor
Fujairah steg raskt. r februar kom tallet for disse skib opp i 12.5 mift-
ioner tons, og på samme tid blev en VLCC sfuttet tif så lav rate som

ws f4. Dette dekket ikke engang bunkers og havneutgiftene til reisen,
men skibet blev efter utlossing sendt i opplag.

r mars/aprir økte rran sin oljeeksport og eftersp@rsel-en efter tonnasje tok
seg noe opp, men allerede i mai/juni blev ratene presset tilbake og an-
tal-let slutninger falt tit det hal_ve i forhold ti1 april. I midten av
august blev konffikten mellem Iran og frak trappet opp, og det japanske
sj@mannsforbund bestemte at japanske skib ikke fikk lov å laste i Iran.
Den sanme innstilling tok også mange oljeselskap som hadde overskudds-
tonnasje i området, mens den uavhengige tonnasje vurderte situasjonen
fra dag til dag.

På ortrnn ^\r daf rFdUsel.te tiLbUd aV tonnasie IiI Iaster rrf ^\/ Trån qt-ansv rrqrr aue9

ratene sterkt over en kort period.e, og fra et nivå på ca. WS 23-25 for
VLCC økte disse i 1@pet av kort Lid tif ca. WS 75. Ratene for ULCC blev
ikke berØrt i sarnme grad, da de afler fleste laster kun var i stØrrelses-
orden ca. 200 - 250.000 tons.

Men de høye rater fikk en meget kort l_evetid. Det hØye nivå fikk en
rekke skib som l-å i opplag til å bryte opp-tag efter å ha sl-uttet seg til
rater under markedsrater, og flere skib br@t opplag uten å være sluttet
i håo on å få cn hrÅv rate når skihcl- kom frem- T l-i1 lpdd fåh+ ftora nnr Lfarevv lsrre !ru!e vY

fl-ere efterhvert ut at de gjentatte irakske meldinger om angrep på Xharg
fsland ofte var både ukorrekte og ga1e, Disse faktorer medfØrte at en-
del skib gjenopptok seilingene på lran, cg ratene sank raskt. I midten
av september var de igjen nede på et nivå av under WS 30 for VLCC. I
resten av året har de beveget seg omkring WS 27-30 for VLCC og tifsvaren-
de favere rater for ULCC, men de større fastene er meget sparsonme,

Gjennem hele l-982 har aktiviteten for lasting i andre områder av Arabian
Gu.lf vært helt minimar, og ratene har vj-st små variasjoner omkring ws tg-
20 for vLCc. store laster ut av Ras Tanura har omtrent ikke eksistert.
Når man sarnrnenligner ratene fra Iran og Arabian GuIf for evrig,skal man
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huske på at ekstra forsikringer for å anløpe Iran og Kharg Island steg
hel-t til 5? av skibets forsikrede verili, mot "bare" 0.025? i Å.rabian
cul-f forØvrig. Dersom man har nye og høyt forsj-krede skib blir assu-
ransepremien svært hØy i forhold ti1 eldre og lavt forsikrede skib.

Antall skib i opplag har som følge av det ovennevnte steget sLerkt i
l-øpet av året.

Pr. I/L 1982 Ie ialt 137 skib på tilsammen 22 millioner tonn i opptag,
mens dette ved årets utgang var steget til 395 skib på ca. 60 millioner
tonn. VLCC andelen av dette var fra 56 skib og 14 millioner tonn til
127 skib og 32 nillioner tonn, mens ULCC andefen steg fra 8 skib/3 mill-
ioner tonn til 4l skib,/15 millioner tonn ved årets utgang.

På grunn av de dystre utsikter for den nærmeste fremtiden har man i L982
satt ny rekord når det gjelder salg av skib for opphugning. I alt blev
58 VLCC solgt til- opphugning i løpet av året, og prisene betalt for slik
tonnasje er da også gradvis gått nedover i takt med økede tilbud, fra

( ? ( mirriarar tif ca. $ 2,3 millioner for en vlJcc l_evert i Fjerne
Østen.

Ved årsskiftet er våre skibs posisjoner som fØ19er:

T,/T "WIND EAGLE" blev tilbakelevert fra sitt t,/c med Texaco i november.

Derefter dokket skibet j- Bahrain" skiftet propeller og var lasteklart
19. desember 1982. Skibet ligger i Fujairah.

T,/T TWIND ESCORTil avgikk Rotterdam l-2. november 1982 efter utlossing
og ankom Fujairah 31. desember 1982.

T/T "WIND ENTERPR]SE" avgikk Rotterdam 14. oktober l-982 efter utlossing
og ankom Fujairah 18. november L982. Skibet blev så sluttet for en reise
lasting Kharg Island for lossing ti1 lekterskib utenfor Mina a1 Fahal
for regning Shell Sempaku. Skibet avsluttet dette oppdrag 8. januar 1983

og ligger nu i Fujai-rah.

EK

SEMIOPPLAG

Helt siden våre 3 store tankskip
har det vært dårlige og tildels

Ti1 tross for dette har skj-pene
skjeftigelse bortsett fra et kort
mende.

gikk ut som nybygg og frem tiI i dag

elendige markedsforhold.

stort sett vært i kontinuerlig be-
nnnlao f ^r 

.r/,r "WTND EAGLE"'s vedkom-

Dette har dannet grunnlag for ordnede arbeids og inntekts forhold for



en betydelig gruppe maritimt personale i 6-7 år.

Under tiden har imidlertid markedet utviklet seq fra vondt til verre.

Nå er det versL.

Vi må se i øynene at denne situasjonen vil vedvare utover vinteren og
at de l@pende driftsutgifter må holdes så lavt som mulig.

Bemanningen ombord i. skipene må derfor red.useres ned ti1 et nivå som er
strengt nødvendig for å j-vareta sikkerheten ombord ved semiopplag. Vi
har i denne anledning som kjent fått innvil-get en bemanning på 14 mann.
Eventuell tilleggsbemanning utover dette ni-vå vi1 bli vurdert avhengig
av utviklj-ngen på markedet og den forseilingsberedskap skipene skal
ligge med.

For enkefte vil en nedtrapping komme ubeLeilig og det er beklagelig.
Temmel-ig mange har imidlertid en tjenesteperiode bak seg som bør danne
grunnlag for ferie og konsekvensene skull-e såIedes ikke bli så store på

kort sikt. I mellomtiden må vi håpe at markedet etterhvert blir mer

aktivt igjen.

Det fiansielle grunnlaget for skipenes drift er godt sett ut fra de for-
hol-d som råder, og under den forutsetningen at vårt driftssystem er til-
strekkelig effektivt.

Økonomi såvel- under forseiling sorLr ved et semioppfag står naturligvis
sentralt i denne forbindelse. Vi har gode holdepunkter for å hevde at
vi totalt sett står sterkt i forhold til våre nærmeste konkurrenter.
Vårt effektivitetsnivå må ligge helt på topp for å hevde seg World
wide "

Spørsmåfet om økt produktivitet og styrket konkurranseevne er derfor
like aktuelt. I denne anledning gjennomf@rte vi 2 konferanser i- 1982

hvor det hjenmeværende toppskikt av maritimt personell deltok.

Et lignende opplegg kombinert med en personalkonferanse vi1 bli gjen-
nomførL på Xoppang i februar d.å.

Vel rnØtt !

TL

ETTERLYSNING

Redaksjonen lover bel@nning til fremtidige bidragsytere til rederiavis-
en. Vi etterlyser både skriftlige innlegg og bi-l-der. Alt mottas med

takk. Stoff ti1 neste utgave må være redaksjonen i hende innen l5.mars.

Og så venter vi spent -



REDERIETS FERIESTEDER

som vel- de fleste kjenner til har rederiet 3 ferresteder som kan
benyttes av samtl-ige av våre medarbeidere.

Disse 3 stedene er:

- Bungalow på Lanzarote

- Hus på Nesodden ("Knausen") i Oslofjorden

- Hytte på Koppangkjølen (,'Nordstuseter,')

Det vil dessuten b1i innrømaet spesialpris ved overnatting på Koppang-
tunet cjestgiveri. sær1ig i helgene kan våre medarbeidere reqne med å
få meget gunstige tilbud her.

Når det gjelder Lanzarote, så kan man regne med fra r0 tir 30? rabatt
på den aktuelle char'Lerprisen gjennom A/s saga Tours. Bungal-owen kan
leies for I - 2 eller 3 uker ad gangen.

"Knausen", som ligger på Nesodden (oksval) mot Bunnefjorden, kan reies
for ferie/weekendopphold til kr. 25,- pr. d@gn.

"Nordstr.rseter" på Koppangkjøl-en kan også leies for samme pris,

Felles for all-e tre stedene er at nær sagt a1t utstyr som behØves til
egen husholdning finnes på stedet.

Nærmere beskrivelse av stedene kan gis av Armand Carlsen, som
ta imot eventuel-l-e bestillinger. Det er imj-dlertid viktiq å

^--9 -,i 1vy-a vfr

i god tid - spesielt når det gjelder Lanzarote.

vi håper at våre medarbeidere vi1 benytte seg av de forderaktige tirbud
om reie av våre feriesteder samt rimelig overnatting på xoppangtunet i
tiden fremover.

KOPPANG BIL A/S - ENDRING AV VIRKSoI\4HETEN

Fra 1. januar iår har Koppang Bilsenter A/S overtatt store deler av
driften ved Koppang Bil A/S.

Koppang Bil A/S vil heretter kun drive utleie av lokaler, verktøy og
diverse hjelpemidler, mens Koppang Bilsenter A/S, som nå leier halv-
parten av lokal-ene, vi1 fortsette vj_rksomheten med sa1q, reparasjon og
oppretting av biler, herunder også sal_g av de1er, utstyr og rekvisi-ta.
Dette firma vi1 i tillegg overta salg:sagenturene for citroåin og Honda
ca dessuten være service- og merkeverksted for disse bilmerker. Daglig
l-eder for Koppang Bilsenter A/S vil være Ej-nar Graven, som også i en
overgangsperiode sto for driften av Koppang Bil A/S. Den andre halv-
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parten av lokafene ti1 vårt firma Koppanq Bil A,/S er leid bort til
traktorfirmaet A.-K. Maskiner A,/S.

\ri l-\6h!'+f 6r rn l aÅn i nnan +i I å rinclza llra\zan I rrkko ti I mcd qi l-t nwcv r lErrI

firma I

JULEBORD PÅ KOPPANGTUNET

Det tradisjonelle "julebord" på Koppangtunet b1e iår avhol_dt aLlerede
fredag 5. november - derfor julebord i gåse@yne.

nrs- r^! *-' -n no onnleoocf cl lers \/år f.r.t\rrid ål t- i elzl-a -irr'la-r\or qcL gJdruL flLdLe-. ,J

bordstil i pakt med arrangementets tradisjoner,

Oslo-kontorets festdeltagere ble som vanfig fraktet trygt frem og til-
bake i en av Lonmedal-sbussens komfortable busser.
Som afltid vartet Koppangtunet opp med den beste julemat som ble servert
i en svært hyggelig atmosfære i den særpregede Barfrøstua.

De 45 gjestene som hadde innfunnet seg denne kvelden representerte våre
ulike aktiviteter såvel- i Oslo som på Koppang, 09 samtl-ige sørgeE for at
stemningen var på topp helt ut i de små timer.
Under middagen bIe skogsarbeider Knut Larsen og regnskapssjef Odd Lium
overrakt henhol-dsvis firmaets krystallvase og mansjettknapper for 15 og

10 års ansettelse i Lars Krogh & Co. A,/5, mens teknisk sjef Sigurd
Hanssen fikk gullklokke i 50-års gave, og al-le 3 bfe behØrig hyldet av
de tilstedeværende.

5.4 MILLIARDER I HYREINNTEKTER I 198I

Fortsatt sj@foIk i alIe kommuner

Til besetningene på norske skip og bore- og entreprenørfartøyer som

faIler inn under sjømannsskatteordningen' ble det i I981 utbetalt over
5.4 milliarder kroner i brutto hyre. Det er en økning på ca. f mill--
iard kroner fra det foregående år, fremgår det av oppgaver fra Direkt-
oratet for SjØmenn.

Det var til-sanmen 52089 norske sjøfolk som i 1981 for kortere eller
lengre tid var ombord på norske fartøyer. Det var sjøfolk bosatt i
samtlige av landets kommuner. Tilsannen b1e disse' og ca' 4000 ut-
lendinger som beta]Le skatt i Norge, trukket for 891,3 miII. kr" i
sjømannsskatt. Komnunens andel av dette var 596 mil1. kroner. I folke-
trygdavgift betalte sjøfol-kene ca. 450 milt. kroner, mens andelen på

rederiene var 819 miI1. kroner.
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ORIENTERINGSDAG

?n qant-amhar dikl. årcfs oriFnfFrinosldn for oslo-kontorets ansatteJv. -uyeut,,!u! Yf r\r: rev!+rr:v+vr

av stabelen i området rundt Østmarksetra. Selvom værgudene Ia en

demper på arrangementet ved å åpne nær sagt alle himmelens sluser,
så kan man vel si at også årets O-dag var meget vellykket. Som vanlig
hadde de fleste av deltagerne store problemer med å finne postene til
tross for at mange av dem var godt synlige inntif uværet slartet og

mørket begynte å senke seg over de dype skoger. Samtlige oppnådde

imidfertid å bli våte som katter under sine mer eller mindre for-
virrede rusleturer i fortvilet leting etter de 7 utlagte postene.
På grunn av den planlagte middagen på Østmarksetra senere på etter-
*l ll^^^- *Sr+^ ---.rLLruuqyErr,'Lquuc urrårrgementskomiteen sende ut en innsamlingspatrulje
et par timer etter start, og det lyktes da å sanke sanrmen de av def-
tagerne som ennå ikke hadde fått målteft' 09 det var vel stort sett
75? av de startende. Ved felles hjetp ble så restene av de siste
noqf Ane flrnnat frem i mvrar ^d Lr^{- l-. nd n^a 

^\z 
qal\/l-i 11 i f.en ble fet-rtLJre! vY r:!qeut

+6+ ^nn fdr l-1^.1 ^d 
+t^r+ 1-.4\z id'ian qnrrdde helhetsinnfrvkkef i n^qifi1/

ULL vyy !P! vuu va L9L L LPJ fYJsr

retninq foran den avsluttende middag med premieutdeling.
t{iddagen med tilbehør gled raskt og smertefritt ned og prernieutdeler
HanssFn sdroet for F+ inaan hla ckrrFFa+_ - ihvertfal-I ikke Over premiere.rP!Yeu

Nedenfor fØIger resultatlisten, som vel nok er litt for fJatterende
for regnskapsavdelingen. Det var vel kun 6n person som tiltross for regn-

været ikke tok seg vann over hodet, nemlig Einar Gullhav. En mer o\rer-
legen seier kunne han vel- ikke drømme om. Det viste seg imidlertid
senere på kvelden at ingen av deltagerne på langt nær hadde tatt ut
sine siste krefter i orienteringsl-øpet. Samtlige var nem1i9 å finne
på dansegulvet i utmerket form. Men også O-dager tar slutt - og alle
klarte til slutt å orientere seg hjem. Vi synes også det er på sin
nlass å oi en Iiten h.n.r/r l-il rrårcthrronqnrarrr' Tn+arnå1-iOnal SkibS-Pfq-r q Yf err ff usrr rrvrrrry!

handel A,/S, Hansen &l4idttømme A/S, Fl-ydistribusjon A/S' Erling
Qvale A/S, Skips-Sped A/S 09 International- larvefabrik A/S, som vel-
..r r r i-^! L^rr^ Ll,.rnat nss med de forskial I.in- nrAmiene- SOm allevlaragrL rrauuE rrJufPsu vDo rvr-r:J! uJr!t '

falt i god smak.

RESULTATER

Einar Gullhav

Aud Sissel Øverås

rrrin Mrrlzlahrre+

Armand Carlsen

53,36 min.

It.51 min.

It.57 mln.

/7 nncrar\

lt tlt 4 / mrn tA n^cFarl



Nr. 5 Hans Dalen

" 8 E-Lin Nygaard

Kartene orienteres
før start. Bak fra
venstre Einar GUII-

^d 
K^ri n lt4rrlrl ohrreF

toran Hans uaren.

min lÅ nnc+or\

min /6 nnc+ar\

hin /A nncfarl

?O min t/? nncfar\

- 10-

l! 4q

lf_. 4 9

It.53
'I F nl

;i$'"*

n:n6-c a l rÅo coi ar-

herre Einar Gullhav
" i car fram nrcm i on

t^* fn+aarafan anÅ+
!v! !vuvY!s

assistert av utdeler
ci drrr.l H^hccah
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REDERfETS OMBORDVÆRENDE PERSONELL PF.. L/L2-T982

T /T rrT^7Tl.in FNITFI)DI?TqErtt/ L

Kaptein
n\rarc+rzrmi nn

'I c+\zrm.-n

'1 c+trrmrnn -ir

Radiooffiser
Arbeidsleder
Drrmnamrnn

Matros
Matros
Matros
Matros
Lettmatros
Maskinsj ef
l maski-nist
2.maskinist
Maski-na s s istent
El-ektriker
Reparatør 1

Fyrb@ter
Fyrbøter
Fyrbøter
Smø.rer

Stuert
Kokk

Forpleiningsass istent
Forpleiningsass istent
Forpleiningsassistent

n /m llr.rTNn Fl^a F rl
!/ L

Kaptein
Orrarq Frrrmrnn

1. styrmann
1 c+rzrmarr ir

Radiooffiser
Arbeidsleder
Pumpemann

Matros
l{atros
.Matros

Arthur Andenes

Magnar Valbø
Arne Reinertsen
Torbjørn Johansen
Jan Armand Hansen

Sigmund Størseth
Finn Andersen
Arne Kristian Johnsen
Antonio Hipolita Rodrigues
Benito Paz Santos
Arve Aaseth
P^rr Fi 1 år+c6h

Thor Frøsland
Arne Bredal
Knut Ofstad
Jose Luces Pineiro
Egon Omark

Svein Trygve Roland
Julio Gomez Eiras
Egil Hem

Hans Petter Johansen
Morten Lie
Jan lqartin Nilsen
Petter And.ersen

Ingeborg Amundsen

I'Orr_Ll Gundersen
Karin Nikolaisen

Osl-o

Sandefj ord
Moss

I{oelv
Hommelvik

Mandal
Cabo Verde

Ottestad
Gausvik
MandaI
Trondheim
OsIo

I{oe1v

Sandef j ord
Nesodden

Oslo
Sandefj ord
Moss

LarVik
Bærum

Gard Hansen

Tore: Lund Anderssen
Peler Fldvin Hanmer

ThorbjØrn Myrberg
Crrnn:r Rddea+

rarc+ah FaÅia

Derek vlilliamson
Tomas. AbaIo. Boveda
Stein Jonny Nilsen
Benit-o Nine Vinas

Åresund .

Bergen

Haugl4rldsIelIa

,hrac+aÅ

Enqfand

c I ranrrol rrån

Spania



Matros
Ivlatros
Matros
Lettmatros
rr^^1-l*^l^tI'rar^1rr-J e!

1,maskinist
2.maskinist
Elektriker
D6hå rå + dr

Fyrbøter
Fyrbøter
Fyrbøter
t yrDpEer

Smører

Stuert
Kokk

Forpleiningsass istent
Forpleining sas s i stent
Forple ining sas s istent

T /T trTnlr\Tn FcanpT rt
L/ t

Kaptein
Arrare #rrmrnn

f -r,.-----r.DL]!ILerrrr

r ^!.-*^-- i-r.sLyrrtrairrr J!.

Radiooffiser
Arbeidsleder
I)rrmnamånn

Matros
llatros
Matros
Matros
Matros
Lettmatros
lr:clzinciof

l.maskinist
2.maskinist
Maski-nass istent
_L; I eKtr aKer
Pan:rå+dr 1

FyrbØter

-L2-

Francisco Rey Padin
Idar Samuefsen

Olavi Savolalnen
,iUIe L1DeKK

T^rdar.Ta\tha

Åsmund Haugan
H6hh i hd C+r^nå

Ram S. Murthy
BjØrn Christoffersen
Roar Eriksen
D6r Ri=r+'l a T.årcah

Aguinal-do Ramos

Steinar Skjelland
P^d6r nåh I qrrr^

Pcr Ri.rrnar Pedersen

Carl Petter Andersen

Kar1 BUt-l_

Inger Bj@rg Johansen
Lis Neve Uggerhøy

Otav Kåsa
crrarra 

^arch^d
P^1/ M^ r+ i n qpn

Arild Hagen

John Sollihaug
r.=eca Håqkinlrl

Erling Johannesen
uubc nrfzaYa

Kåre Davidsen
Arnt Helge Dølden
Jan Arve Granfi
Odd Ragnar Hansen

Karsten Halvorsen
Kåre Heggemsnes

Tor Svendsen

Åge Johannessen
Taria riall T.:rqan

Victor Sherer
Tor Holtermann
Marcel Cretin

Spania
Oslo
Einland
Bråskereidfosb
KoIbjØrnsvik
Barkåker,
D^rcdrrrhh

_Lndaa

Horten
ermrral cl-rara

Brønnøysund
Cabo Verde
Andebu

Skårer
crhÅafinrÅ

crnÅaf i nrÅ

c=nÅof-inrÅ

Ås

Langhus

ernÅaf i nrÅ

Sætre

Osfo
Kongsvinger
Fauske

Lill-ehammer
Spania
llarvik
Foll-ebu
Grue-Finnskog
Al-ta
c=nÅafinrå

Kvisvik
l.{adla

Beigen
crnÅafinrÅ

England
us lo
Oslo



FyrbØter
Fyrb@ter
Smører

Stuert
Kokk
F^rhl ^lI ur pte tn ang sass a stent
f^-^l^i*l".^^^^^i-!^r ur p rctn_Lngsassastent
r^-^l^l-r--^-^^r^!^: ur Paef n i-ng sas s -r stent

l4anuef Diaz Guill-an
Rune Wiik
Jon Ter;e Lepsøy
Sverre Bjørn Korsane
Jose Soto Esmerodes
Britt Bruun
Berlt Gutter@d
Randi Henri-ksen

Spania

Kalandseid
Stokke

000

'-J.;;l

ffi
ffi

ffi

Oslo - marka lokker med so1 og fint skifØre -


