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OPPLAG

AV "AIMEEI' FOR BEFRAKTERS REGNING.

Canadian Transport Co. Ltd. har nå bestemt seg for å 1egge opp
"Aim€e" på grunn av de trøsteslØse tilstander som for tiden --

hersker på fraktmarkedet.

selv orn vårt rederi ikke blir Økonomisk skadelidende er jo dette
ingen hyggelig nyhet. vi får bare håpe at den verdensomiattende
økonomi-ske krise som vi i den senere Liden har vært vitne tir-.
snart vil-snu seg til" det bedre, slik at opplagsperioden ikke
bl-ir av så altfor tang varighet. Med over 10O-nårske skip i
oppl-ag og flere på vei mot opplagshavn vi1
imidl-ertid
langt fra b1i uten selskåp i sin kommende opplagstilstand _
hvis dette kan være noen trøst i dagens UealT.reiige sliuasjon.
Det er i skrivende Øyebrikk avgjort at skipets opplagshavn blir
Byfjorden ved Uddevalla, hvor plass er resårvert-ira-slutten
av
juni. Skipet befinner seg nå på llusnes til spesiell begeistring
for stedets innbyggere, da det er det største skip som åoenqano
har bes6kt stedets hawieanlegg

!v

TDRETT OMBORD.

Sluttresultatene fra sj@mannsidretten i J,974 gir ingen grunn ti1
store ord for vårt rederi.
Redaksjonens 1eteaksjon etter kjente
rederinavn var dessverre fuLlstendig resultatlØs.
Dette ti1 tross
håper og tror vi at idrettslnteressån fortsatt er til stede blant
våre sJpfolk - vi har i den senere ticl bl.a. registrert sror
entusiasme for dekksgolf og skytekonkurranser hos flere av våre
trofaste rederiseilere, og det ryktes også om harde sprintoppgjør
ombord i "Aim6e" på turen opp til Husnes, og dette 1over brå.- Vi
får bare håpe at en altfor brå start ikke vil resultere i over*
raskende benskader etc. og derved stanse en videre utvikling.
Det. vif, i denne sanunenheng kanskje virke noe mot sin hensikt
attex en gang å mi.nne om rederiets stolte idrettstradisjoner,
med
"C.J. Harnbro" som nor.sk og nordisk seriemester i fotbali i 1963
og stuert Gjerdes fremragende friidrettsresultater
for endel år
tilbake, så dette nevner vi i_kke. Vi bare benyb.ter anledningen
ti1 å riltrykke vårt håp om en resultatmessig bådr:.ng for rederlet
i"nnen sj6mannsidretten allerede i inneværenåe år!
FRITIDSPROBIEMER?
b
bqr være kjent at sjømånnens muligheter for avkobling r
9e!
fritiden er svært begrenset, man har ingen vesentlig bebyggelse
el1er terreng å ty til på åpent hav.
Nå er det jo også blitt
slik at de fleste er interessert i å
arbeide mest mulig overtid, eventuerl fritiil
benyttes da til- søvn.
Yen 9n god del fritict blir det jo J-ikeve1, og vi har ombord, etter
fattlg evne, satt igang endel fritj-dsbeskjeffigelser.
Her bør nevnes "baren,' ombord. Den er et stort fremskrltt fra
tidligere praksis til sjØss. Vi har bak oss en 4]-døgns tur, og
trvem er det som ikke er ',på byen" i 1Øpet av 1å rnåneåi r rrvertfall
av ungkarar - og det er jo de fleste ornborcr. garen hordes apå"---hver lørdagskveld, hvis^der ikke skal arbei.des fra tidrig søndag
morgen, og er "et sted å gå". Her spøker nan, 1er *an, å.rrr"r _

?l

hvis nulig og diskuterer litt.
kort sagt "kobler av".
Noen ganger som "forspilL" ti1 barkvelden, andre ganger som eget
arrangement, bllr det holclt bingo. Interessen er-ganske stor,
i-nnsatsen_beskjeden og premiene tåleli.g bra, og dei samres hver
gang ca, 70å av besetningen
Man har avholdt en dekksgolf-turnering

ombord, som samlet beskjefliget ca. 95t av hele besetningen (noen er det arr-tld son
ikke vil).
Innspurten mot serieavsiutning b1e meget lntens, men
vinneren "Skeid" var det ve1 i_ngen som kunne hamlå opp med. Vi
akter å fortsette med slike serier også etter avgang Lerfra Ernden,
og deltagelsen vif vel helIer gå opp enn ned..

.
u

Endel runder med tuftgevær-skyting
er også blitt arrangert, men
kunne interessen 6a vært -st6rre. skyteferdigheten skorter
t"l
det også noe på, men den kommer nok med mere trening, Som den
fødte skytter må nevnes overstyrmann Oddmund Ose. fran vant
uturneringen" med 128 poeng. måt nr.
2 med 96, nr.3: 93 og nr.
4: co pa uv poeng, Resultatet kan som sagt bli bedre, makslmum
oppnåe1ig poeng var nemlig 200.
Til sl-utt
inventar,
i Emden.
liker sin

benyttes anledningen til å takke rederiet for det nye
stoler, benker etc. som kom ombord under oppholdet her
Som trivselfaktor
har det meget stor betydnlng at man
lugar.
"Gnisten', på "Aim6e"

v.

VI GRATULERER:
(Fødselsdager i tiden I/7 - 30/g)
M,/S "AIMEE ".
Arbei.dsleder Gunnar Enoksen
Maski-nsjef Verner B. Andersen
2.mask. Sverre Bratlie
Reparat.ør odd A. Kleiva
Motormann Rogelio A. Olmo (30)
Motormann Inge Torkildsen (20)
Stuert Wiggo Johansen (30)
Kokk Helse D. Nilsen
M/T "W]ND ENDEAVOUR".
Lettmatros Machdali Bin Muhadin
Elektriker Wi11y Svendsen
Smører Odd K, Enqer
Hjelpemann Terje Finnebråten
Hjelpepike Torhild Johånsen
Ferierende
Styrmann Niefs Jul yrvin

"kontorpersonell

"

Sekretær Mona Christiansen
Ingeniør Håvard Dahlby
Sekretær Doris Gran
Sekxetær Bj@rg Mellemmoen

Sjåfør ola

Moen

4)

Kontorsjef Sven E. Pedersen
Inspektør Bjarne Sjuve (60)
Husholderske Valborg Sæthereng
Kontordame Magnhild Trahaug
gratulasjon ti1 inspektØr Bjarne Sjuve som fy11er
60 år 19. august og ti1 skipsreder Lars Krogh som passerte
40 27 . rnai !

En spesiell

ENDRINGER
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KONTORPERS'ONALET.

begynner en ny kontordame ved rederiets kontor
Tndar

H6 l6n6

Mrrrohd

\Ii

dnclzar

hanna

hiar+al

og håper at hun vi1 trives hos oss.

på Koppang.
i a

vel-

Samtidig benytter vi anledningen til å takke fru Toril Ø. Rød
som slutter l. august, for godt samarbeid i de årene hun har
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KOPPANGTUNET GJESTGIVERI.

Det reiselivsanlegg som siste gang var omtalt i E.H.S.-Glimt
1. oktober i fjor, er satt i drift fra midten av april-.
Anlegget har fått navnet Koppangtunet Gjestgiveri,
Ved utgangen av mai sto hovedhus med kafeteria

for 50 personer,
restaurant for 24 personer, 11 dobbeltværelser og peisestue
ferd

i o-

A\/

.le

7/

65n1a
YortLrs

flcf
a*:r1
p-LsIua!-3Lus!
^F!rr^F

nå
Pd

1-rrnalLurrsL,

ar
cl

Lrrn
Auli

hac*rrrar!eJut!e!

)l

boligen ferdig" En av stuene med 5 dobbel-Lværelser ventes
brukskl-ar mot slutten av iuni.
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I den fredede barfrØst:'e er innredningen kommet temmelig langt,
ta tid, slik at stua vel ikke står ferdig
fØr utpå hØsten.
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anlegget med beplanting, parkeringsplasser og gangveier
braqt i orden.

Ulg-

StedeL vil

når det står ferdig, være temmelig enestående i sitt
slag med en vellykket til-pasning av gamle, ærverdige Østerdalsstuer tif et moderne reisefivsanlegg - det beste av garnmef
kultur tilført
moderne komfort.
Vertskapet, Randi og G'inLer Sch6nland, vil med sin utstrakte
hotellpraksis, henholdsvis som oldfrue ved turisthotefl
og
kj@kkensjef fra kjente hotellkjøkken, sørge for at gjestene får
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beinerveien, Vinjeveien, i egenartet Østerdafsnarur samt seterturer, jakt og fiske i skogs- og fjefLterreng.
Av fritidstilbud
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nevnt annensteds er nu Aim6e"blitt
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på det, men det indikerer dagens tegn på fraktmarkedet. For å beIyse opplagssituasjonen noe kan kanskje et taI-Ieksempel være av
Dersom man tar et skip som 'rwind Endeavour" og forutsecter at
driftsutgiftene
tif assuransef reparasjoner og vedl_ikehold, mannskap etc. beldper seg til ca. kr. 25.000 pr. dagf må man for å dek
ke dette beløp ha en rate på Worldscale ca. 40-45. Da blir også
de reiseavhengige utgifter som bunkers- og havneucgifter dekket.

b)

Nu er det slett ikke gratis å ligge i opplag, og vl regner at cakr. 5000-7000 pr. dag går med for å ha et siikt-skip i opplaq.

Dette beløp dekker da harmeutgiftene, opplagsavglft., utgifter til
resterende mannskap etc. Ergo vi1 en rate som åekker fårskjellen
mel-1om_driftsutgiftene på_ kr. 25.000 og opplagsutgiftene på kr. 7.000
= kT. 18.000 pr. dag, være tilstrekkelig
tir åt aåt ikke er rapsbringende å seire fremfor å ligqe i opprag. De sarune kr. 1g.000 pr. dag
ekvj-valerer en. Worldscale rate på ca. 36rz3g (også avhengiq av dyr/
billig bunkers- og havneutgifte;) , og får man ånledning-tir a jå-m"a
redusert fart, kan man ytterligere spare i_nn et par poeng, slii at
grensen_for et skip av "wi-nd Endeavour"-typen vi1 ri-qqe på ca. worldscare 35. Men når markedet i 1an9 tid hår ligget !5 oirtring
worr_dscale 20, som ikke engang dekker bunkers- og havieutgifter,
fårstår
man jo hvorfor såvidt mange skip etterhvert er blitt
lagt opp.
r skrivende stund ligger 82 norske tankskip på ialt g.900.000 dwt.l-,
i opplag, og dette ltg)ør 37t av tankskipsfJ-åten. på verdensbasis
ligger ialt ca. 38 millioner dwt. (både tank- o9 tØrrlast) i opplag,hvorav den norske andel er ca. 1l mirlioner, soÅ igle.t er ca. 25t av
den norske handelsflåten.
I den senere tid, d.v.s. de siste par uker, har man sett at en liten
bedring på tankmarkedet har gjort seg gjeldende. Dette skyldes at
såvidt mange skip er gått i opplag og at en stor del- av de gjenværende skip seiler med redusert fart slik at det totale tonnasjetilbud
er blitt vesentlig redusert. Siden verden fremdeles bruker olje og
man må ha tankskip til å frakte denne, har befrakterne innsett at
dersom ikke ratene bedrer seg, vi1 stadig flere skip gå i opptag, og
tonnasje for oljetransport vil bli ytterligere red.usert. En annen
og viktig grunn er at det i det første halvår l9?5 har vært tæret
ganske betrakteli-g på oljelagrene rundt ornkring slik at disse nu trenger å bJ-i etterfylt.
Videre er ikke oljeselskapene fremmed for at
det kan komrne en prisøkning på oljen og at det derfor svarer seg bedre å ski.pe olje nu og heller betale noen Worldscale poeng mer ior
frakten enn å kanskje betale 1 dollar mer pr. fat om noen tid,
Men det vil

være urearistisk å tro at markedet i den nærmeste fremtid
skal stige vesentlig, da dette selvføIgelig vi1 få skipene ti1 å
bryte opplag samt å sette opp farten igjen, og man vil da få et tonnasjetil-bud som ikke korresponderer med etterÅp@rse1en.

Det kan her nevnes at St.I{ans-aften ble "Wind Endeavour" sfuttet fL
en reise fra P G til US vestkyst for regning av Atlantic Richfiel_d,v
og raten ble avtalt til Worldscale 38.
EK

SOMMERT'ERIEN STÅR FOR DøREN

fdet redaksjonen avsluttes er St. Hans passert, og ferietiden har
begynt. Mens vi allerede i lengre tid har merket feriefeberen spre
seg ombord
og 'rWind Endeavour", er det fØrst nå de siste
dagene at ferieforberedelsene har tatt til for alvor for oss landkrabber ved rederikontorene på Xoppang oq i OsIo.
Den siste tidens varme og fine vær på Østlandet og S@rlandet har satt
noen og enhver i feriestemnj-ng - og vi benytter anfedningen til å
håpe (et lite håp kan veI ikke skaåe) på fårtsatt godvær, samtidig
som vi ønsker alle våre lesere - ute od hiemme - cn rikt-io ood son-

mer,l
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M/S ''AIMEE'.
Kaptein

Gard Hansen

Overstyrmann

Oddmund Ose

Torød

Ørsta
KristLansund

Førstestyrmann
Førstestyrmann jr.
Radi-oof f iser
Arbeidsleder

EgiI Bjy'rnsen
Knut Stensli

Brøttum

Pumpemann

Hel-ge Pedersen

Hapet
Dragnes

Tormod By

Gunnar Enoksen

Matros
Matros
Matros

Benito Nine Vinas
Otto Olafsen
østen østro
Danilo Ramirez
Verner B. Andersen

Lettmatros

Maskins j ef

Førstemaskinist
Annenmaskinist
Maskinassistent
Elektriker

Bohdan Brzyskj-

Reparat@r

Motoxmann
Motorrnann
SmØrer
SrnØrer

Oslo

Helge Dybwad Nilsen

lt'iaInan:--

Hans Gulbrandsen

Hjelpepike

St. Pateros, Filippinene
Kristiansand S.
cj@vik

Kåre Moshus

Wiggo Johansen

Kokk

Pontevedra, Spania

Korsnes i Tysfjord

Frankfurt A.M. V-Tyskland

Rogelio A. Olmo
Inge Torkildsen
Arne Georg Kjelstrup
Nestor Barlis Perez

Stuert

N.

Sverre Bratlie
Rolf Nyberg
Rudolf A. Haselhorst

uoct KIe].va

I{otomann

Hønefoss

Hirrr.li

c H:nc6n

Brumundal

Løten

Lunde

Bataan, Filippinene
Råholt

Oslo

Ecija, Filippinene
Bodø

Bergen
Hamar

Tistådaf

gÆ_:ErNA_gNSgåy9gB::

Kaptein

Overstyrmann

Førstestyrmann

!
i
I

Annenstyrmann
Radi-oof f

iser

Arbei-d.sleder
Pumpemann

I

. I{atros
!t"tatros
Matros
Matros

I'tatros

Lettmatros

Jungmann

Maskinsjef
Førstemaskinist

sistent
Elektriker
Elektriker
I{aski-nas

Reparatør

I{Otormann

i{otormann

Motormann
Smører
Smører

Arthur Andenes

Morten Mortensen

Leif Bekken
Svein H. Methi
Jon A. Sollihaug
Gudmund Berntsen
Terje Wang
Ali Balci
Per-Erik Bakken
Oscår Cortes Soto
Frants Eriksen

Oddvar Konnestad

Machdali Bin Muhadin
Øysteln Oseberg
Karsten Hovland
Knut Stene Mortensen

Wiggo Johansen
Wi11y KjeIl Svendsen

Gerhard H. Bøttger
Arne Karlsen
Laurentlno il. Sobral
AriLd Solberg
Per Helge .Tømta
Odd Kristlan Enger
Jan Petter (arlsen

OsLo

Arendal

Kristiansund

Harståd

N.

Hommelvik

Kirkenes

Oslo
Mudanya, Tyrkia
Heradsbygd

Valparaiso,
V. SLidre

Chj_Ie

Grimstad

Bik Pdang, fndonesia

Mandal
Tønsberg
Husøysund

Storjord
Lisleby
Gøttingen, V-Tyskland
Harstad
Pontevedra, Spania

Heradsbygd

Hurdal

Trysil

Harstad

B)

Rederj-ets seilende personell pr. 15/6-75 (forts.)
v3_:ErNS_E{9E4Y99Bt:

Stuert

John Gjerde

Kokl.

Jos6 Soto Esmerodes
Terje Finnebråten
Torhi1d Johansen
Olaf Ragnar Kleiven

Ejelpenann
E jelpepi-ke
Hjelpemann

Må1øY

Barcelona, Spania
Ånot

Borgestad
Vågåmo

Hjemneværende:

Førstemaskinist

Finn Andersen
John Eilertsen
Jon E. Ellingsen
Thor S. Fr@sland
Kåre Heggemsnes

Pr]Jnpenann

Førstemaskinist
Maski-ns j ef
Maskinsj ef
Kaptein

Bo.Iø

Mandal

Kristiansund

Gunnar Knutsen

N.

Bergen

Dietmar Wolter
Niels JUI Yrvin

Styrmann

o

Tønsberg

Harstad

Porsgrunn
Bergen

I 2. KVARTAL 1975
Ankomst
Avgang

SKIPENES ANLøPSHAVNER

Havn

M

I'ukuyama
Gove

Rotterdam
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e/4
25/4
l-0/6
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Husnes

Uddevalla
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s ing
Lasting
Loss ing
Loss ing
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Opplag

M/T "WIND
Chittagong

27

Dumai

)4/A

Singapore

27

EI Segundo

zz/ )

Richmond
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il
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/4

ENDEAVOUR''

20/4
26/4

Lossing

28/

Bunkring
Lossing
Lossing

4

24/5
2/6

Lasting

