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Pt. 15/6-79 har l4.ooo aksjonærer overdratt sine Kockumsaksjer
til Svenska Varv AB. Rederi AB Malmoil er nå et datterselskap
i dette konsern. De 46 2/J9(' svenske eierintetesser i våre skio
eies således nå av den svenske stat via Svenska Varv AB.
Sant i dig som den svenske stat eier ovennevnte par L i våre skip,
er den også pattrederiet 14j-nd Tankers' kleditor. Som kreditor
far den gj.tt partrederiet en moratorieordning med rente-og
avdragsutsettelse t.i1 1/l-1982, hvis tankmarkedet ikke før dette
tidspunkt skulle qi inntekter Lil å beLjene lånene samtidig som
drj.ftsunderskudd også vil bli dekket.

I forbindelse med at en skandinavisk tankskips-pool baserL på
beFraktningssamarbeid for 1l ULCC'er er eLablert, bIe føIgende
pressemelding sendt ut 15. juni iår:
II SKANDINAVISK TANKSKIPS-POOL ETABLERT:
Del' er innnåil avf ale nm pf ahicrinn ev en skandinavisk
pool for store tankskip.

omfatte elleve l5o.ooo dw.tonn tankskj-p av hvilke
Sa]åns, ett tilhører Kockums og tre, henholdsvis
to, tiJ.hører de norske rederiene Wind Tankers ( Lars Krogh &
Co.A,zS) og Halfdan DitLev-Simonsen & Co,
^: Kockums Varv i årene 19-13-78.
u)99s1
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Pool-en vil

fem tiLhører
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Avtalen trer I kraflt såsnart forme.ll godkjennelse er gitt av
berørte svenske myndigheter. Pool-samarbeidet er prinsipielt
godkjent av den svenske Fartygskreditgarant-inemnden.

arbeide under navnet Seandinavian Tanker PooI (STP).
sete i Stockholm, og SaI6n Tanker AB vi1 være
Santline uuf
delfLo9L,,r
anende rederier vil være
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Poolen vil

Den skal ha sitt
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Federienes

nåVærende

organisasjoner kommet I størst mulig utstrekning til å utnyttes
som hittil.
Det direkte befraktningsarbeid vil bli utført både via
Stockholm og 0s1o,
Halfdan Ditlev-Simonsen & Co./Lars Kroqh & Co.A/5 rt
Samarbeidet vil til en viss grad påvirke arbeidsformen i vår
befraktningsavdeling, da en befrakLningspolitikk/-strateqi
utarbeidet i felfesskap, vil b1i koordinert for a1le Ll skip av
person som sitter i Salån Tankers AB.
De 5 norske skip blir befrakLet fra vår befraktningsavdeling
samsvar med ovennevnte pol ilikk/sLrateqi.

en

i

Forøvriq vil vår organisasjon og driften av sk.ipene bli som før.
Ved disse avtaler har rederiet styrket sin stilling
på et fortsatt
noe vanskelig tankmarked.

''A

CONFUSED AND UNTIDY TANKER MARKET''

Norges Handels-og Sjøfartst.idende hadde følgende intervju
skipsreden Lars Krogh 12.mai iår:

med

"After the seven lean years, come the seven faL years", if lhe o1d
saying is to be believed. However, it remains to be seen whether
this will hold true for the Norwegian t.anker trade, which is now
in its last lean year but one. This sector of Norway's shipping,
which was once so healthy, has been badly hit, particularly
for
some sizes of vesse.Is, and little
is as it once was. However,
some companies struggle in, and one of these is the Lars Kroqh Group,
with its three ULCC's, jointly owned with t.he Swedish stale, nas
nr. Lars Krogh himself now lost sight of the light at. the end oi
ihe tunnel?
- The market situation is confused and unt.idy, to say Lhe least.
While Lhere has been a steady and welcome reduct.ion of surplus
Lonnaqe in recent years, there are afso new, unpredictable factors to
take int.o account, and developmenLs in Iran will have a major impacL
on the course of events. However, from the point of view of ecconomy,
we are more than satisfied with our ships, says Lars Krogh to
'INH & STII.

o

The Lars Krogh Group ordered their three 155.ooa Lonners "WIND
ENTERPRISETT, TTWIND IAGLt'r and "rv,l IND ESD0RTrrfrom Kockums in l'4a]mø,
Sweden. trhe Kockum yard's subsidiary, Rederi AB Malmoil, owns
47 percent of the ships, and the Norwegian company has a 5J percent
stake. The Kockums concern is current.ly being iaken over by the who1ly
State-owned Svsnska Varv.

i'4r. Krogh telf s us thaL it is not yeL clear whet.her the Swedes
will be wantinq lo contlnue as partners in the Norwegian-Swedlsh
company. The Swedish State's shareholding may therefore be sold or
ir^
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-,,, IIaIS
^fognand
Guarantee InstiLute for Ships
Drilling Vessels A,/S durinq the
autumn of 1978, so as to be well--prepared if such a situaLion should arise.
They are quite clearly prepgred t.o invest considerable sums in order
to ensure that the ships remain \orweqian-operated, maintaining or
even increasing Norway's percentage share.
IRANSPORT ECONOI'4ITS

Mr. Lars Krogh is quite confident that his ULCC's are highly
competitive from the economic point of vlew, As a case 1n point, he
compares a 22o.ooo-tonner and a l55.ooo-tonner, both sailing
fully-1aden from the Gulf to Rotterdanr, The l55.ooo-tonner would here
be able to cover its operating costs at a rate of ,,^lS 29, whi.le the
22o.ooo-tontanker would need a rate of WS 37tl to WS 4o.
Another advantage of the LJLCC's is their relatively shallow drauqht
in refation to their carrying capacity.0n the other hand, a
J55.ooo-tonner Coes burn a good deal mote bunkers than a VLCC, and
thj-s does add a very definite element of uncertainty, given our
nrtrqpnf
cilrratinn
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carelufly lndeed in shipping clrcles, and the supply of crude oil
will be deeisive in establishinq prices next time around. The ships
in the Lars Krogh Group, for example, t.oday need l,lorldscafe Jo,
or thereabouts, to cover their opefatinq cosLs, as against !4S 25-25
before the revofut.ion in Iran.
r

SHORT DEADLINE5

- We have already seen some examples of how deadfines for the
shippi.ng of oil cargoes can have a considerable effect on rates,
when the oil comes on the marketr the oil companies themsel.ves
time to wait for shipping, and this means that
wiIl have Iittle
we have a market w.ith rapidly changing rates. This is a market
which will calf for rather more vigiLanee and follow-up work
in each lndj.vidual tanker company that has been the case in the
past, says Lars Krogh.
NE|^I SOLUTIONS

The highly unusual situation on the tanker market during the last
few years has resufted in new solutions being found in order to

q,pet the requirements of indivj.dual. nations for transportation and
of oi1. Mr. Krogh maintains that the Japanese were on the
forage
!tght track with Lheir comprehensive storage plans in which a large number
of ships were used as floating oif stores. He also feet that the
Americans should have had the foresiqht to fill
in the saLt mines
in Louisiana, particularly
since det;iled plans for this had,
in fact, been prepared. The relatively poor American harbour capacity
for larger tankers has 1ed to the construction of several
transhipment terminafs in the West Indies, and a good deal of
Iiqhterage to smaller ships is undertaken with great precision
offshore. The TTWIND ENTERPRISEI has herself served as a storaoe
termj-nal in the US Gulf, offshore Texas.
IN CHARTIRING
Lars Krogh has for many years been an advocate of closer cooperation
in the chartering oflarge tankers, both on a national and an
internationa.I 1evel.

.COOPERATION

influenced situation amongst crude
- The confused and politically
in the 0PEC countries, and the carteloil producers, particularly
like structure of the purchasing/distribution
side - that is, of
the internati.ona.I oiI companies - ca.l-l- for more clearly defined
and systematic forms of cooperation between independent shipping
companies operating in the .international tanker trade, without
these, it will not be possible to achieve satisfactory rates or
the necessary stability,
he says.
of the three Krogh ships is at present laid up, whj-J.e another is
Iino on a time-charter for Texaco and the third recentlv
completed her assignment as a floating storage terminal. This last
vessel, Lhe I/T "WIND ESC0RT'r, was recently fixed for a voyage from
the Gulf at a rate that covers operating costs plus some capital
costs as weI1. She wil] be ready for loading again in August.
- The tanker market is today influenced above alI by political
decisions. Even minor decisions can have a major impact on the course
of events. If we are only given a free flow of oil once more, I an
quite convinced that the tanker market wilI become perfectly
satisfactory again. However, if the restrictive
attitudes and
policies of the producer nations are allowed to dominate the
picture, with a resultant shortage of oil, the years ahead could prove
highly uncertain, says Lars Kroqh,

Mr. Kroqh went on to say that the major emphasis for tanker
charLering in recent months, particularly after the revolution
in Iran, has lain with the independent charteres, or traders,
not with the Iarge oil companies. This may bre attributed to
price policies. Careful planning to ensure that all ships are
in the right place at the riqht time, has therefore become
more important than ever before, he says.
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Velferdstjenesten for HandelsfLåten er nå i god gang med uLsendelse
av norske fjernsynsprogrammer på videokassetter til skip i utenri.ks
fart. Foreløpig har 85 skip meldt seg på denne tjeneste.
Det nye tilbudet til sjøfo1k vil omfatte 4o programmer på tilsammen
2oo timer pr.år. Hvert program pakkes i 5 timeis kofferter meo ca.
5-7 videokassetter i hver.

L

Det er Norsk Rikskringkaslning som har redaktøransvaret og som forestår
utvelqelsen og sammensetningen av programkoffertene, *en ån vi1, såvidt
nulig, ha sjøfolkene selv med på råd. Gjennom de rederiene som
abonnerer på programmene, sendes det ut vurderingsskjemaer som
hiemmeværende sjøfolk blir bedt om å fy1le ut. Disse skjemaene sendes
ut så tidlig at rederiene kan fordele dem før programmene går på luften.
Velferdstjenesten har i løpet av de to-tre første ukene etter starten,
al-ferede sendt ut 8o videokofferter, d,v.s.5 programmer å 15 kopier.
For at skipene skal få TV-programmene hurtigst mul ig, har rederiene
sagt seg viJ"lige til å besørge utsendelsen med avløsningsnannsKaper
ef.ler ved proviantiorsendeiser. Dette samarbeid fungerer utmerket. Det
har vært stor rift om proqrammene, og kassettene har gjerne gått ut samme da
de har vært ferdige.
Vi regner med at det vil ta ca. ett år fra et program sendes ut til
samtlige tilmel-dte skip har hatt rlet ombord, og en må derfor konsentrere
seg om..de programtypene som er minst aktualitetspreget.
Det som da
gjenstår er underholdning, Leaterr opplysnings-og
debattprogrammer. sportsreportasjer blir ofte raskt uaktuelre
"Åk.1t"oq passer derff, a
v
dårlig i dette opplegget, men noe vil likevel komme med. Som
eksempel nevnes reportasjer fra VM i kunstløpt og det ukentliqe
Sportshjørnet.
Når det gjelder TV-program som f,eks. TIGRIS og Arbeidsplass
Nordsjøen som består av ffere deler som bør sees i en bestemt
rekkef ø1ge, er det nørJvend j_g å samle al.le delene i en kof f ert.
Dette for å unngå at et skip får ombord siste defen først.
Sjøfolkene kan da se hefe serien uten avbrudd.

REDERIKONFERANSE

PÅ

KOPPANG

var møtested for B av rederiets

Koppangtunet Gjestgiveri

hjemmeværende kapteiner og departementssjefer i Liden

71

/S - i1/5 iår.

Konferansen var primært viet

assuransespørsmå1 med forelesere
såvel flra Sveriges Anqfartygs Assuranse Fiireninq som fra
Assuranceforeningen Gard. Ellers ble det tatt opp diverse saker
vedrørende personelf, regnskap, innkjøp, befraktning og
teknisk drift, idet de avdelingsansvarlige fra rederikontoret
også var tilstede.

konferanse som bare bekreftet hvor nødvendig det er
fra tid til annen å komme sammen å diskutere de problemer man
arbe.ider med til dagl-ig. At fruene også b1e invitert til et
besøk på Koppangtunet, var selvsagt populært.
En vellykket
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SKIPENES ANLØPSHAVNER

Havn

Ankomst

I/T''|,,lIND
Ras Tanura
Sabine Point

Ålesund

Avgang
ENTERPRISE''

4
to/5
22/

T/T ''!,,lIND
8/2

t ormal

25

/4

7o/6

I ^^+

i --

Lossing

EAGLEII

0pp1 aq

T/T ''WIND ESCORT"
Ras Tanura

Eleusis

8/5

Lasting

21

25/4

Lossing
Last.ing

4/6

6/e

4/5

18/6

M/T

4nacor tes
\I[ngapore

b-tanq Lancanq

Port Stanvac
blhangarei
Santan

26/6

Lossing

'TKREDY ',

/4
r8/5
2r/5
1,2/5
27

/5

to/ >
23 /5

r4/6

| ^^+ i -^

Lossing

28/6

ANSATT,/SLUTTtT STDTN SISI

riånrlchoct'ror Ridrn I ervanq sluttet 14.apri1 iår eLter lo års tjeneste
på Nords tu Kopp ang går'd .
5om ny gårdsbeslyrer er ansatt Jo Dalseg, som begynLe 25.apr11.
Sekretær Torill

Scheen Sæther becvnte ved 0s1o-kontoret 5. iuni iår.

Kontordame EIin Sandbakken er ansatl på Koppang-konLoret fra 2,maj iår.

Vj- ønsker de nyansatle velkommen til oss, samtidiq som vi- ønsker
Lervang t ykke t j I med eqet gårdsbruk I

SJøMANNSIDRETTEN 1978

Våre sjøfolk har ikke ligget på latsiden i, I978 når det ejelder
idrettslige
akti.viteter, og det synes vi er flott

Vi har p1øyd gjennom resultatlistene
fra Velferdstjenesten for
Handelsflåten, og har funnet en god del navn som vi drar kjensel på.
Vår mening er at disse så absolutt fortjener spalteplass i
"

E. H. S. - Gf imt r' .

Resultat.listen er som følger:
6o m.1øp - Kl. Menn IV
Nordisk mesterskap
nr. 2
Leo Nygaard

7r9 sek

Norsk mesterskap i friidrett,
IndiviCue-1t
15oo m, løp : k1. Menn

firik

Seim

l-engde u/ti.l1øp
nr,7B
Jarl Kjeldstadli
joo m.tep - kI. Menn II
nr. I
Marcial- Valle
nr. 47 Serafin VaIle

Alf Øydegard

I

Aa

\2,o
12,8

io ,25

Høydehopp

nr. 23

41f Øydegard

rr49

A1f Øydegard
Bjørn f. Vollan

1o

l-kamp

nr. 28
nr. 85

r265

l8

Lenqde u,/tLl"løp

nr. 6o

Alf Øydegard

2,85

Lenqd.e u/ti11øp - k1, Menn III
) <a
nr. 25 Man Mohan Singh
nr. JZ Gard Hanserr
2 ,65
nr. lB
Sverre Aarsbog

5o m.1øp - kl. Menn L!
nr. J
Leo Nyqaard

3-

Leo Nygaard

1 1A

k amp

nr. I

Leo Nygaard

Leo Nygaard

1 )A

nr. .lo

Leo Nygaard

6o m. I
nt, 24

- kl , Kv inner I
Rita Sætran
9 rj

Zoi

3

2,55

KuIestøt

nr. 33

nt " 39

ELin Solberq
Rita Sætran

7

Anni Tobekk

1,12

7

,27
,18

Høydehopp

nr. Jo

Lenqde u/LiIIø

nr. 21

Randi Brptesen2r?3

Lenqde u/tilføp

nr. 48

Liv

- kl.Kvinner

II

Hansen

- Individuelt
5o m.fri - k1. herrer
nr. 4
Vigqo Blom
Svømminq

Loo m. bryst
rtr. 7
Viggo Blom

I

?q

1

I.76

l

- kl . Herrer I I
Leo Nygaard
3419

.Loo m. bryst
nr. 5
Leo Nygaard

Leo \ygaard

Høydehopp

nr. 4

o

5o m, fri
nr. J

KulestøL

nr. 4

.45 ,I

l-enqde u/ti11øp
q ao

@lee!"t
nt, 42

5

Høyoe u/tiILøp

nr. 4

tr

nr. 9

I5oo m. løp
Leo Nygaard

nr , .]

I.39 ,3

Vårmesterskapet i skytj-ng
Kl. Me,nn I
nr.81
KjeJ.1 Granum i49

o 5

9

Lagmessig er også rederiet godt representert på Iisten,
og vi gjengir som følger:

Arets Idrettsski
nr. 18 - ,'WIND EAGLE!'

59 p.

Norsk mesterskap i friidrett
Lagkonkurransen

o

nr. 26
nr. 4o
nr,56

TfWIND

IAGLE,,

lrA \2A

ESCORT"

19.74o p.

"wIND ENTIRpR]Sr" z;'.i;Z;'.
I'WIND

^

Norsk mesterskap i J x 5o m;stafett
nr. 4
'T|4IND EAGLEi'
25 ,5 sek.
Svømmeknappkonkurransen

nt. 29
nr. 76

t'WIND EAGLEI

"|4IND ISC0RT'l

42 knapper
1J knapper

Idret Lsmerkekonkurransen
nr. 1o
nr. 2o

IAGLE"
"WIND
rr14IND

ESC0RTx

l6 merker
7 merker

Sykkelkonkurransen

nr. 15
nr. 28

rrhrIND EAGLE"

"V'lIND ESC0RTT

I pJ.aketter

ri

^t-^rr^^l oKsLLEr
Pf

Vårmesterskapet i skyLino

nr. 76

ilwIND IAGLE'r

696 4 2o

24

IIJENTER PÅ RADICH''

likestillinqsombudsmann Eva Kolstad
for at.ienter skal få prass
Radich,,. Det sa hun
befarins
på
skoleskiper
i 0slå; ;;; h;;-;"våei at rtre_
"l!?T.en
stillingstoven
er hert ktar på dette or"åd"t. 14;";";;-;vinner
rett ti-1 utdanning, og her er det t.te or-n.it"pp"riå"""ingsti1br:d,har rike
sa hun. Det skar imidrertid vurderes nærmere
om'det rent praktisk
er forsvartiq å 1a jenter b1i opptatt btandt a",
----- 44 Eutter,
som 2 ganger årlig opptas sont elever på skuta.-' Åitiil
Daglig leder for Østrandets skoreskib, Øivind schau, hevder
aL man er
i'nnstilt på"å..gi jenter ptass i slik utdanning, men'rl-o"t vanskelig
J.ar
seg gjøre på "christian Radichr. sammen med kaptein
Jan Fjerd_Hansen
mente han også at det kunne bri vanskelig å ryiie-"t-n"rt-r.rr1
med jenter
slik Eva Kolstad så som et arternativ tir
t u"u"". Hun på sin
side mente man måtte forsøke før man xunneblaÅdede
avgjøre dette. Mange seriøse
søknader kommer inn. Øivind schau pekte^ro"rutig-pa-åi-u"
del jenter
vil bli ombord i seirskuter, og at en^påtenkt ni utrf"
vir b1i planlagt
og bygqet for elever av-begge t<;ønn.0verstyrmaån-uii-nno".sen
peker på
at jentene hittir
har måLtå[ heÅvises tir kårtere kurser på skuter
i
Engtrand og Sverige.

9å1 ]nn
1a!$. de 5 måneder J.ange kursene med 'christian

++*************i++*****
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VI GRATULEBER:
(Fødselsdager i tiden l/7 - 30/9-I979 fot seilende
per=ån"ii åo tontorruntsionærer )
T/T''WIND

ENTERPRlSE''

Kaptein Magne Kristiansen (4o)
l.styrmann Niets-Jul Yrvin
Matros Manuel Ces Castro
Matros Arild Eftedal
Lettmatros Francisco Perez Rivas
l.maskinist Age Johannessen
Fyrbøter Svein Salvesen
5mører Jostein Fosserud
Stuert Knut Larsen (J5)
T/T ''|4IND EAGLE''
Lettm.atros Jens Petter Holstad
H jelpepi ke .ldenche Grønbekk
T/T ''|,,lIND ESCORTI'
Kaptein 0lav Kåsa
Pumpemann Ni ls, Mehus
Matros Helge Jakobsen
Matros Serafin VeIle Vinas
Fyrbeiter WiIIY AkseI Karlsen
Fyrbøter Ingar Wium (15) (5o)
Kokk Joså Soto Esmerodes
M/T

"KREDYTI

Matros Per Hatlgeir Båtstad (3o)
M;a;;= svenn ÅEe Hermansen
Maskinsief Peter Klokk
Maskinaisistent Jan Ivar Larsen
Reoaratør John Erik Karlsen
Motormann Torqeir Henden
Motormann Rogelio A. 0Imo
Kokk Kurt S. Harjo
Hjelpemann Ture Nordrum
KONTORPERSONELL

Innkjøpssjef Håvard DahlbY
Inspåktør Siqurd M. Hanssen
5iå?ør 0Ia Moen
Råqnskapssjef UIf NYmoen
Inåoektør Bjarne Sjuve
Sekretær Doris Gran
Sekretær Bjørg Mellemnoen
oi"år.tå" Sien-E. Pu6"1'ssn (55)
HJEMMEVÆRENDI

Kokk Karl Larsen . (4o)

Thorbjørn MYrberg
Elektriker EgilI Chrjstiansen ()oi
2. stvrmann AriId Hagen
L styrmann jr. Halvard Henriksen
Maskinassistent Ragnar 0lsen
l.styrmann Magnar Valbø
Radiooffiser Anne K' V'/ærP
2. styrmann

Rederiets seilende personell pr. l5/6-79
T/T''v'lIND

ENTERPRISE''

Kaptein

0verstyrmann
1 . st yrmann

l. styrmann jr.
Radiooffiser
Arbeidsleder
Pumpeman n

Matr os

Matros
Matros

a[4atros

v'":1o",
Let'EmatIos

Maskinsjef
I . maskinist
1. maskinist
2. maskinist jr.
Elektriker
Reparatør I
Fyrbøter
Fyrbøter
Fyrbøter
Sm ør et

Smører

Stuert
Kokk

Hjelpepike
Hjelpepike
Hjelpepike
Kokkaspirant
T/T ''WIND

l.styrmann jr.
Lettmatros
2. maskinist
ill ektr iker
'U7yrbøter
Stuert
Hjelpepike
Hjelpepike

l.styrmann jr.
Radiooffiser
Arbeidsleder
Matros
Matros
Matros

l'1an Mohan Singh

Stefan Grzimek
Finn Ragnar Andersen
Terje Kjell Larsen
Svein SaIvesen
Jostein Fosserud
Erik Holmqvist
Knut Larsen
Svein Ragnar Bomban
Ana Gloria Coronel
Liv Hansen
Bente Lyseng
Lisbeth Storli

N

Sætre

Bergen

Storlandet
r

Frogne
0s1o

Gausvik
Spania
Hedrum

Raufoss

Tyrkia

Spania
Spania
Mandal
0s1o
Mathopen

Porsgrunn

India

Tyskland
AI

Sandefjord
Sandefjord

fidsvoll
Lier

Torp
r\yborg
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TANKI'lARKtDtT

Tankmarkedet har i de siste 2 måneder vist en jevn, men liten
aktivitet.
Tonnasjen er riktignok storl sett blitt slut.teL,,ån r,rrå
tiden har
det_1igqet. fra I til J nillioner Lonn spot
pG,
i
Ralene har variert

J1 oq 42'1 ror VLCC og omkrinq wortdscate Jo tit 4o
::]l:l^:""Jdsca'Ie.
ror ULLL. 1 den siste. uken har doq aktiviteten tatt.
seg betrakteriq
opp oq man har sett økede rater, slik al
ca, WS 5o for VLCC og ca. l./S 4o for ULCC. nivået ibaq nJk-fiqger på
Disse rater virker kanskjg rg!
bedre enn fjorårets
med
rater på omkring worldscåle 25 ]angt
(og-"oq"" lavere ånn c"ij,,"nslutninger
en ska-r
her ta med i reqnskapet den eksplJsjon scm
har funnet sted i bunkers_
.Alsene. Ved årssklr!et rå disse på ca.. $ B;-: B;;;.;;;"
vr reqner
break-even på
ved ca. worldscale 24. "q
V_:!
Idag er
Dunkersprisene steqet!rrftsutqiftene
til ca. $ l4o _ $ tlo p".tonn,-åq-""a.n"avet.
t.il
dekninq av driftsuigirtene
"r "v den grunn steqet tir ca, worrdscare JJ,
"l't/IND INTtRPR ISE"s s]utninq tir Texaco i. desember i97g,
b1e den ganq
regnet tir ca' worldscale 25, mens den nå
kan regnes tir worldsc are 37
på grunn av de økede bunkersutgifter.
Det har i den senere tid vært rerativt vanskerig å finne
beskjeftiqerse,
d.v.s, .fulle laster, lor VLCC og ULCC, og
disse skip har oit.e måttet qå
med partlasl:er. Derte har sin iorkraring
.i den vanskeliqe torsyningssituas.ion som har oppstått etter revorusjcnen
i Iran, Irans nåværende
produksjon ligger på ca, J.5oo,ooc
fat pi.aaq, moL ca. i.>so.ooo fat
pr'dag før revclusionen. Dette har nedført.
r"',åit for rite olje
tilbudt på markedei tir å dekke
"E'r"nogr,,u"
underskuddet på olje
fikk prisene i løpet av de siste "lt"""pu"""1en,
*ånuJu"
tir å
aii".tLe
dobbelte av hva
"tiq; Denne 1å pådet
pris innen 0pfC.
g 12,7o
=or y::^offisiell
pr"fat fra desember
1978, men har i dun
oq soqar tredoblel.
".n""e tid værl både doblet

-

IL

Ved0PECmøtetiSve-itsisluttenavjuni,bledenoffisiellepris
Li"ght Crude)' mens andre
satt til $ lB,oo pr. fat (Saudi Arabian
den høyeste prls noen
at
slik
tilleggsavgifter
i1"qg"
r.."
f."J
73,5o
er
kan ta
$
Pr.fat'
å øke produksjonen med I million
I tillegg har Saudi Arabia vedtattpå.tilstandene
i prisfastseLtelsen
io' å r"s;; ;; qeTrpe:
i.i-;;:;;q
og for å avdempe underskuddet pa oIJe'
14'ooo'ooo
Ved årsskiftet 1å ca. 2i.ooo.ooo tonn i oppJ-ag, hvorav
hvorav
opplagt'
tonn
lB'ooo'ooo
var
pr,
I5/6
det
mens
VLCC,/ULCC,
den mindre
av
de1
stor
at
en
viser
Dette
skip.
score
tonn
LJ.ooo.ooo
tjener idag
skip
disse
av
mange
oq
opprag'
brudt
har
tonnasje
;;;i;;i"
er
Afrika
Vest
og
Middelhavet
USGulf,
i
riktig qode penqer. Både

il:::j;":":;:.::o:åoo:: i:"å ?::l:;!"x'lno:u:l:;:':";:i':lL
låi;i:::
orUnnersomnevntovenfor.|"'lenmedenjevnereogbedret:
åi:l,

""ii-"g"å

u"ttu markedet kunne bedre seq vesentJ ig '
Erik Kinander

HØEGH-LØPET 1979

fristet ikke mange av rederiets
Vårens shippingmesterskap
-*""-k:"rri skogsløp
var som vanlig å finne
ci
Auyrrotm
kontorfunksionærer,
jå startstråken, denne gang i klasse f'
Det
1.p1ass. i. 1ang.l?yp"'
Her tok han da også en overbevisende
mot nye
inn
sikter
han
at
og
koken
holder
er tydetig at han iort="tt
innsatsenl
fine
den
med
gratulerår
Vi
'
skiløperbragder tif"vini"t"n
TEGNEKONKURRANSEN

I forrige nummer av "f.H'S-Glimt'r innbød vi barna LiI rederiets
en-teqnekonkurranse med motiv
*uåå"6"ia""e på sj ø og t land.til
(fars
e-Llei mors arbeidsplass) el1er
miljø
enten fra det maritime
av tegningene ver satt
innsendelse
får
fra påskeferien. Fristen
ti1 l.juli.
t^",ltli
Vi kan dessvetre ikke si at tegninqene har strømmeL
,n"t u.L
Noen få bidrag har funnet veien tiI oss' me
til
""d.k=3on"n.
oss fIer. Vi vi1 derior foilenge innleveringsfristen.
og-nåp"" at. sommeiferien kan stimulere tesnelvsten
;:;";i;;;";l
(under12 år ). Vi finner det samtidig riktig å utvide
hos de unqe
moliver fra sommerferien'
gjelde
å
rammen tii også
Så håper vi at også foreldrene kan hjelpe noe på inspirasjonen'

Lykke ti1

I

Vår adresse er: "t.H.S-GIimt'r,
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